
  
  

 



     

 

  التعريف بالمجلة

ــة  ــة، محّكمــــة  (مجلــ ــم يســــبق نشــــرها      ) علميــــة، دوريــ ــر البحــــوث التــــي لــ ُتعنــــى بنشــ

ــوم        ــاالت العلــ ــي مجــ ــرى، فــ ــة أخــ ــة لغــ ــية، أو أيــ ــة، أو الفرنســ ــة أو اإلنجليزيــ ــة العربيــ باللغــ

ــانون أول(اإلنســــانية واالجتماعيــــة، وتصــــدر مــــرتين كــــل عــــام فــــي شــــهري   ) حزيــــران وكــ

  .عن جامعة جرش

ــر    تهـــــدف  ــالم لنشـــ ــع بلـــــدان العـــ ــاحثين فـــــي جميـــ ــة للبـــ ــة الفرصـــ ــة إلـــــى إتاحـــ المجلـــ

ــات البحــــث    ــة، وأخالقيــ ــالة والجــــدة، والمنهجيــــة العلميــ ــوافر فيهــــا األصــ بحــــوثهم التــــي تتــ

  .العلمي
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  م2022جميع الحقوق محفوظة لجامعة جرش   ©

يجوز نشر أي جزء من هذه المجلة أو اقتباسه دون الحصول على موافقة خطية ال 

  التحرير هيئة مسبقة من رئيس

  

 اآلراء الواردة في هذه المجلة ال تعبر بالضرورة عن رأي

  هيئة التحرير أو سياسة جامعة جرش

   



  الرؤية والرسالة واألهداف

  :الرؤية

المحّكمـــة فـــي مجــــاالت   أن تكـــون مجّلـــة متميـــزة فــــي مجـــال نشـــر البحــــوث      

  .العلوم اإلنسانية واالجتماعية، ومفهرسة في قواعد البيانات الدولية

  

  :الرسالة

ــانية واالجتماعيـــــة           ــاالت العلـــــوم االنســـ ــة فـــــي مجـــ ــر البحـــــوث المحّكمـــ نشـــ

  .وفق معايير عالمية متميزة

  

  :األهداف

ــاالت      - 1 ــي مجـ ــر فـ ــًا للنشـ ــًا وعالميـ ــًا وإقليميـ ــاحثين محليـ ــة البـ ــة حاجـ تلبيـ

 .العلوم اإلنسانية واالجتماعية
ــانية     - 2 ــاالت العلـــــوم اإلنســـ ــة للبـــــاحثين فـــــي مجـــ تكـــــوين مرجعيـــــة علميـــ

 .واالجتماعية

  

   



  أخالقيات النشر

  :مقدمة

هي مجّلة بحثية دولية تخضع للتقييم ) JRSJ(مجّلة جرش للبحوث والدراسات  -
  .على يد مختصين

تصدر مرتين سنويا عن عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، جامعة جرش،  -
 . األردن -جرش

- ل المجّلة من ميزانية البحث العلمي في جامعة جرشُتمو. 
أعلى معايير أخالقيات النشر لتفي بالسلوك األخالقي المطلوب  المجّلة تطبق  -

 . لنشر البحوث في المجالت المحكمة
 . إساءة في النشر ائل لمنع أيُتمارس جميع الوس -
جرش للبحوث والدراسات من أن جميع األطراف المشاركة في  مجّلة تتأكد -

ة يوالمحررون والمحكمون يوافقون على التصرف بجد ،المؤلفون: عملية النشر
سلوك غير أخالقي لمنع أي.  

  :واجبات رئيس هيئة التحرير وهيئة التحرير

بع هيئة التحرير اإلجراءات والسياسات الالزمة لضمان جودة المواد المنشورة تّت -
 . والحفاظ على سالمة العمل المنشور

تتخذ هيئة التحرير القرارات بقبول أو رفض البحوث بناًء على األسس  -
 . األكاديمية والعلمية وحدها

، الناشرتدخل من  وحدها المسؤولة عن اتخاذ القرار دون أي هيئة التحرير -
تختار محكمين متخصصين يتمتعون بالخبرة الكافية دون وجود تضارب في و

 . المصالح
لمعلومات الخاصة بالبحوث لتولي هيئة التحرير عناية فائقة لمنع أي إفشاء  -

  .والناشر ،والمحكمين المحتملين ،المقدمة ألي شخص آخر غير المؤلف



معلومات تخص البحث  أين عدم الكشف عبيسترعى انتباه المحكمين دائما  -
  . الذي يقومون بتحكيمه

تولي هيئة التحرير عناية فائقة لحماية هويات المحكمين ما لم يرغب المحكمون  -
  .في الكشف عن أسمائهم

البحوث على  تحكيمالتحرير وسعا لضمان  هيئة ال تدخر هيئة التحرير ورئيس -
اد بمنشورات محددة وعدم الضغط على الباحثين لالستشه ،أسس علمية بحتة

  . ألسباب غير أكاديمية
هيئة حال وجود تعديالت ال نزاع عليها في التأليف ألسباب مقبولة، فعلى في  -

بما في ذلك أي (ا موافقة جميع المؤلفين على هذه التغييرات خطي طلب التحرير
  ).من المؤلفين الذين تم حذف أسمائهم من قائمة المصادر

  :مسؤوليات الباحث

االلتزام   الباحثين المهتمين بالنشر في مجّلة جرش للبحوث والدراساتعلى 

  :باإلرشادات العامة اآلتية

  .ينبغي أن يمثل البحث المقدم عمال أصيال للباحث  -

  .مجّلة أخرى أيأو قيد الدراسة للنشر إلى  ،ال يجوز تقديم البحث المقدم -

وي بيانات أو نتائج المؤلفون مسؤولون عن محتويات البحث الذي ينبغي أن يح -
  .جديدة وكافية ودقيقة

ينبغي أن يشير البحث المقدم إلى جميع المنشورات ذات الصلة التي اسُتخدمت  -
   .في العمل واستشهد بها

في البحث، وأن يكونوا على دراية  مساهمينينبغي أن يكون جميع الباحثين  -
  .كامًلابمحتواه 

نموذج (النشر والتوقيع عليه  على جميع المؤلفين قراءة نموذج إصدار حقوق -
  ).حقوق النشر



ينبغي أن يتأكد المؤلف من أن كل من قدم مساهمة بارزة في العمل مدرج  -
  .ًكامشار ابوصفه مؤلًف

  .إن وجد ينبغي اإلعالن عن مصدر تمويل البحث ونشره -

  :واجبات المحكمين

البحوث ينبغي أن يسهم المحكمون في قرارات هيئة التحرير من خالل تقييم  -
على أساس مزاياها العلمية، واإلشارة إلى األصالة ، واإلضافة إلى األدبيات 
الموجودة، والدقة ، وكفاية المراجع ، واالستشهادات المستقبلية المحتملة ، 

  .ووضوح البحث وتنظيمه

كانوا  ما أي إذا(على المحكمين معالجة قضايا أخالقيات البحث والنشر   -
بما يتناسب والمعايير األخالقية، أو إذا كان لديهم  أنجزيعتقدون أن البحث قد 

  .)أو التلفيق أو التزوير أو النشر المكرر االنتحالأي شكوك في 

 ؛على المحكمين اإلعالن عن أي تضارب في المصالح، إن وجد، في أقرب فرصة -
  .التحرير من تقرير ما إذا كان التحكيم غير المتحيز ممكناهيئة لتمكين رئيس 

المحكمين الحفاظ على سرية المادة، وإبالغ رئيس هيئة التحرير إن كانوا  على -
  .بحاجة إلى بعض المساعدة من زميل في تحكيم البحث

البحث، أو  تحكيمعلى المحكمين المحتملين الذين يشعرون بأنهم غير مؤهلين ل -
  .وإعفاء أنفسهم مباشرة، غير قادرين على تحكيمه إخطار رئيس هيئة التحرير

ليتم إبالغه للباحثين الذين  ؛على المحكمين كتابة تقرير مفصل عن تحكيمهم -
يطلب إليهم التعامل مع التعليقات كافة في تقرير التحكيم من أجل تنقيح البحث 

  .وتحسينه

  .على المحكمين إجراء عملية التحكيم في الوقت المحدد -

  

  



  :عمليات التحرير

  . المؤلفين/ المؤلفر باالستالم إلى عند استالم بحث مقدم للنشر، يرسل إقرا -

ويجوز لهيئة التحرير رفض يقوم أعضاء هيئة التحرير بتقييم أولي للبحوث،  -
  . غير مناسب لقراء المجّلة أو ضعيفا إذا رأت أنهالبحث دون تحكيمه 

ال يعتمد قرار عدم إرسال البحث للتحكيم إال على المحتوى العلمي للورقة، وال  -
  . أو المؤسسة التي يعملون فيها ،سبق تجاه المؤلفينيتأثر بالرأي الم

إذا وجد أن البحث مناسب للنشر المحتمل، تختار هيئة التحرير اثنين على  -
ذوي الخبرة الكافية بشرط عدم من المناسبين  المختصيناألقل من المحكمين 

  .وجود تضارب محتمل في المصالح مع الذين يرسل البحث إليهم لتحكيمه

من المحكمين تقييم البحث المقدم وتقديم تقرير مكتوب يتناول أصالة يطلب  -
، وحداثة منهجيتة، هوعالقته بالتخصص، وأهميت، العلمية هالبحث، ومالءمت

  . قضايا أخالقية أو مخالفات ةوتنظيمه، ووضوح كتابته، باإلضافة إلى أي

 إجراء من المحكمين تقديم توصيات واضحة لقبول البحث أو رفضه، أو يطلب -
  .أو طفيفة جوهريةتغييرات 

على تقارير المحكمين وتوصياتهم، تقرر هيئة التحرير ما إذا كان البحث بناء  -
   .غير مناسب للنشر أم امناسب

التحرير التأكد من  هيئة وعلى رئيس. للمؤلفغ القرار مع تقارير التحكيم يبّل -
  .التحكيم في الوقت المناسبتقارير تلقي 

  :االنتحال

أي نوع من ) (JRSJهيئة تحرير مجّلة جرش للبحوث والدراسات ال تقبل  -
 . االنتحال

  . المجّلة ليست مسؤولة عن االنتحال -



ا إلى المجّلة التأكيد أن بحوثهم هي على جميع المؤلفين الذين يقدمون بحوًث -
 . من إبداعاتهم الخاصة ولم يتم نسخها كليا أو جزئيا من أعمال أخرى

لجميع األعمال ذات الصلة  اتالمؤلفين أن يذكروا المصادر واالقتباسعلى  -
  . المستخدمة في البحث

- أو النسخ  ،بحًثا عن االنتحال؛ مةتقوم هيئة التحرير بفحص جميع البحوث المقد
عالوة على ذلك، يطلب من المحكمين اإلبالغ . باستخدام برامج كشف االنتحال

 . مخالفات مشكالت غير أخالقية أو ةعن أي
سيؤدي اكتشاف أي مخالفات مؤكدة إلى الرفض الفوري للبحث وأي بحث في  -

 . المؤلفالمستقبل من 
، فإن بحث مابشأن  حقيقيةإذا أثار القراء أو المحكمون أو غيرهم مخاوف  -

 ،ويسمح له بالرد على المخاوف بالمؤلفالتحرير يتصل في البداية  هيئة رئيس
التحرير يأخذ هذه المسألة إلى  هيئة مرضية، فإن رئيسإذا كانت استجابته غير ف

البحث  إذا وجد أنو. المستوى المؤسسي من خالل االتصال برئيس المؤسسة
المنشور هو نسخة مكررة، فسيتم نشر مذكرة سحب، وسيتم إرسال نسخ من 

  .المراسالت إلى رئيس المؤسسة التي يعمل فيها الباحث
ي تم سحبها عبر اإلنترنت، ووضع عالمة عليها يجب االحتفاظ بالبحوث الت  -

اء جميع اإلصدارات عبر اإلنترنت من أجل القر منبشكل بارز على أنها سحبت 
  .في المستقبل

  :حقوق النشر

ولن ينشر  ،عند التقديم، يطلب من الباحثين اإلقرار بأن البحث لم ينشر مسبًقا -
 . في مكان آخر مستقبًلا

الباحثين إلى جامعة جرش قبل  /الباحث بنقل حقوق المؤلف من إقراريطلب  -
  . النظر في نشر البحث

نموذج حقوق الطبع (التحرير النموذج الالزم لهذا النقل  هيئة يقدم رئيس -
  . قبل إرسال الطلب إلى المحكمين) والنشر



 يحظر نسخ أي جزء من محتويات العمل المنشور دون إذن خطي من رئيس -
  .ريرالتح هيئة

  :تنظيم البحث

وأن (ينبغي أن تكون البحوث مكتوبة باللغة العربية أو اإلنجليزية أو الفرنسية 

تكون البحوث المقدمة باللغة العربية أو الفرنسية مصحوبة بملخص وكلمات مفتاحية 

  .المجّلة سياسة/، كما وينبغي إعداد جميع البحوث وفًقا ألسلوب)باللغة اإلنجليزية

  :ة والمسوداتإعادة الطباع

سيتلقى الباحث المسودات األولى إلجراء التصحيحات الالزمة، ويطلب منه 

 جوهريةتغييرات  أيال ُتقبل و ،إعادة النسخة المنقحة إلى المجّلة في غضون أسبوع

  . ما لم ُتطلب من الباحث على البحث في هذه المرحلة

  

  :رسوم النشر

  .قبول البحث للنشرعند  دينارا أردنيا أو ما يعادلها 150

  :إخالء مسؤولية

إن اآلراء الواردة في هذه المجّلة هي آراء المؤلفين وال تعكس بالضرورة آراء   

  .هيئة التحرير

  

  



  :النشر قواعد

العربية واإلنجليزية والفرنسية، ويمكن نشر : تنشر المجلة البحوث باللغات -
 .بحوث بلغات أخرى بعد موافقة هيئة التحرير

المجلة مراجعات المؤلفات العلمية، والتقارير الخاصة بالمؤتمرات الدولية تنشر  -
 .والندوات العلمية المحكمة

 150عن  يقليرفق بكل بحث ملخص باللغة العربية وآخر باإلنجليزية على أال  -
 ).المفتاحية( وتكتب بعد الملخص الكلمات الدالةكلمة، 

لمجلة األصالة، والمنهجية العلمية، يجب أن تتوافر في البحوث العلمية المرسلة ل -
 .واإلحاطة، واالستقصاء، ويجب أن يكتب البحث بلغة سليمة خالية من األخطاء

 .يشترط في البحث أال يكون قد قدم للنشر أو نشر في أي مكان آخر -
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  ملخص

دف إلى ، تهوالتمعن تعد هذه الدراسة واحدة من سلسلة تأمالت في أسرار القرآن الكريم بعد التدبر
  .األحرف األخيرة للفواصل القرآنية في سورة المؤمنون عن أسرار الكشف

ما ، بحرف النون انتهتوقد خلصت هذه الدراسة إلى أن أغلب الفواصل القرآنية لسورة المؤمنون 
هذه دالالت األحرف األخيرة ل، كما أن ألسرار بيانيةوهذا  عدا أربع آيات فواصلها مختومة بحرف الميم،

بداللة حرف ارتبطت ارتباطا وثيقا  وقدوتناسبا مع محتوى السورة وآياتها،  لفواصل كانت أكثر توافقاا
على الظهور والحركة من الداخل إلى الخارج والعكس، فاإليمان يثمر حسن األعمال واألقوال  النون

  .والسلوكات الطيبة، وتزكو به نفس اإلنسان الذي رزق الهداية، وتجلى ذلك في صفات المؤمنين وفالحهم

  .الفواصل القرآنية األحرف األخيرة، سورة المؤمنون، أسرار،: لمات المفتاحيةالك
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Reflections on the Secrets of the Last Letters of the Qur’anic 
Commas : Surat Al-Mu'minun as a Model  

 

Fatima Zahraa Nahmar, Department of Arabic Language and Literature, 
University of Blida - 2 - Algeria. 

 

Abstract 
This study is one of a series of reflections on the secrets of the Noble Qur’an, after 

contemplation and reflection, that aims to reveal the secrets of the last letters of the 
Qur’anic commas in Surat Al Muminun. 

This study concluded that most of the Qur’anic commas of Surat Al-Muminoon 
ended with the letter N, except for four verses whose commas are sealed with the letter 
M, and this is for graphic secrets, and the semantics of the last letters of these commas 
were more compatible and proportional to the content of the surah and its verses, and it 
was closely related to the significance of the letter The nun is based on appearance and 
movement from the inside out and vice versa. Faith produces good deeds, words and 
good behavior, and the soul of the person who has been given the sustenance of guidance 
is purified by it, and this is manifested in the characteristics of the believers and their 
cultivation. 
Keywords: Surat Al-Muminoon, Secrets, Last letters, Quranic commas. 

  

   :مقدمة

تعد الفاصلة القرآنية من الموضوعات القيمة التي أثارت انتباه الدارسين والباحثين قديما 
معنى مناسب لمضمون  ولما تحمله من ،لما لها من أثر صوتي وإيقاعي مؤثر في النفوس ؛وحديثا

ى ما تتطلبه من فأشار إل ،القرآنية اآلية، ولعل الّفراء كان أول من عني بالقيمة الصوتية للفاصلة

ِكَتاب ﴿ :توافق صوتي وانسجام وترابط بين اآليات، ولعل تسمية الفاصلة جاءت من قوله تعالى

 ﴾ونَلمعي ما ِلَقويبرآًنا عُقر اُتهَلْت آي03: فصلت(ُفص.(  

"اْلَكَلام ِسينِة ِفي اْلِخَطاِب ِلَتحاحِتراِلاس اْلَفاِصَلُة ِعْند َتَقعو  آناْلُقر نايبيَقُة الَِّتي يالطَّر ِهيا وهب
ها بها ساِئر اْلَكَلام وُتسمى َفواِصَل ِلَأنَّه يْنَفِصُل ِعْندها اْلَكَلامان وذلك أن آخر اآلية قد َفصٌل بيَن

  .1"وبين ما بعدها

مئة وثماني عشرة آية  عدد آياتها ،مكيةال تعد سورة المؤمنون واحدة من السور القرآنية
استهلت السورة بذكر صفات المؤمنين  ، تتناول أصول الدين من توحيد ورسالة وبعث،)118(
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بعدها انتقلت إلى تاريخ الدعوة بداية من  ،والكون ودالئل قدرة الله ووحدانيته في خلق اإلنسان
ل عليهم السالم، لتنتقل إلى شبهات المكذبين نوح عليه السالم وانتهاًء بمحمد خاتم األنبياء والرس

واعتراضاتهم عليها، ثم ساقت األدلة الحسية والنفسية على اإليمان بالله تعالى، كما أقرت بهالك 
الكافرين وفوز المؤمنين، لتنتهي بتقدير األلوهية لله عز وجل، وتوجيه الرسول عليه الصالة 

  .2ليدعو ربه مغفرته ورحمته والسالم

 في سورة المؤمنون تحاول هذه الدراسة التركيز على األحرف األخيرة للفواصل القرآنيةس
لمعرفة أسرار مواضعها، معتمدة في ذلك على المنهج الوصفي الوظيفي الذي يصف الظاهرة ويبين 

  ؟فما أسرار تلك األحرف ،وظيفتها اإلبالغية

   :خواتم الفواصل القرآنية للسورة  1

ففي اللغة مأخوذة من  ،ذلك البد من أخذ لمحة تعريفية وجيزة عن الفاصلةقبل الولوج إلى 
اْلَفاُء والصاد واللَّام َكِلمٌة صِحيحٌة َتدلُّ عَلى َتمييز الشيِء ِمن الشيِء وإباَنِتِه "ـف :)ف ص ل(مادة 
ْنهَقاُل. عًلا: يَء َفصيْلُت الشا " وفي موضع آخر ،3"َفصمَنهيَل بَفص ،نَئييالش نيز بل الحاجالَفص

َفاْنَقَطع ُتهَل َأي َقَطعَء فاْنَفصيْلت الشَل، وَفصًلا فاْنَفصْفِصل َفصالَخرزة الَِّتي تفِصل : والفاِصلة... ي
  .4"بين الَخرزتين ِفي النِّظام

منها كونها أواخر  ،العلوم والتخصصات أما اصطالحا فقد أخذت تعريفات مختلفة باختالف
اآليات وهي بمثابة قوافي الشعر الزركشي الفاصلة القرآنية بأّنها آخر كلمة في اآلية، أو هي 

، وعلى هذا التعريف اعتمد كثير من 5الحروف المتشاكلة في المقاطع بما يقع إفهام المعاني
طالقة أساسية لهم، منهم على سبيل المثال الباحثين عند الحديث عن الفواصل القرآنية، وجعلوه ان

وحسين نصار في  ،"الصوت اللغوي في القرآن"محمد حسن علي الصغير في كتابه : ال الحصر
، كما يمكن أن ُتعد أيضا النهاية التي تذيل اآليات القرآنية حسب بكري شيخ "الفواصل"كتابه 
  .6أمين

ستفيدا مما سبقه فيه شيء من الدقة والتوفيق، ولعلَّ التعريف الذي قدمه محمد الحساوي م
إذ جعلها كلمة آخر اآلية كقافية الشعر وسجعة النثر، أو هي توافق آواخر اآليات في الحروف 

 .7األخيرة حسب ما يقتضيه المعنى وتستريح إليه النفوس

 ة، فبعدهو الحرف األخير الذي تنتهي به الفاصلة القرآني فالذي نركز عليه في هذه الدراسة
  : نجد ما يلي" المؤمنون"التأمل في سورة 

  ةبينما صوت )114(على مستوى الفاصلة القرآنية تكرار صوت النون بأربع عشرة ومائة مر ،
  ).4( الميم فقد ورد أربع مرات
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  ا في كامل اآليات بأربعصوت النون أكثر األصوات ورود على مستوى مساحة السورة ترى أن
، ثم يليه مباشرة صوت )116(، ما عدا آية واحدة وهي )394(ة مرة وتسعين وثالث مائ

  ).361(الميم بواحد وستين وثالث مائة مرة 

يرى علماء العرب المتقدمين والمحدثين أن حرفي النون والميم متقاربان في الصفة 
ومن وكالهما قد يعتمد على الفم والخياشيم  ،فكالهما ينتمي إلى الحروف المجهورة ،والمخرج

  .8أضف إلى ذلك فهما يتقاربان في الداللة على الرّقة والمرونة واللين ،تحدث فيهما الغنة ثمة

   :أما أوجه االختالف فتكمن فيما يلي

  :حرف النون 1  1

  :9 يدل على المعاني اآلتية

  ).غنة صوته في كان( غن :نحو األصوات على الداللة ـــــــ

  ).رَقص( زَفن :نحو االضطرابو االهتزاز على الداللة ــــــ

 الشيُء عن ،)عمش من فيها ما سال( العين دنَّت :نحو الخارج إلى الداخل من الحركة على الداللة ــــ

  ).وبان َظهر(

  .َطعن :نحو الداخل إلى الخارج من الحركة على الداللة ــــ

  ).جمله( أزاَنه :نحو الجمال على الداللة ــــ

 َأمن ،)استتر( جن ،)به أقام( وسَكَنه وطَنهو بالمكان َأتن :نحو والخفاء واإلحاطة واالستقرار اإلقامة ــــ

)اناطم(، فنالج )ين ِغَطاُءالع.(  

  ).حقد( عليه ضِغن ،)حقد( دِمن ،َذِعن ،الحزن الحَنان، :نحو اإلنسانية المشاعر ــــ

  : حرف الميم 2  1

 :10 المعاني اآلتية يدل على

، )اشتد(، غتم الحر )أوقدها(حجم الّنار : ــــ الداللة على الحرارة توافًقا مع موحياته الصوتية نحو
 اليوم يأخذ بالّنفس(غم ه حّتى كادحر اشتد.(  

اجتمع (جم  ،)كمل(تم : ــــ الداللة على الجمع والضم والكسب، وهذا توافًقا مع ضم الشفتين نحو
وَكثر( هَكمد ،)ضعه إلى بعضب معج ( يءالش ضمر)ضعه إلى بعضب مض.(  

، أزم على )عض(َأرم عليه : ـــ الداللة على القضم واألكل توافقا مع حركة انطباق الشفتين نحو
  ).أسنانهَقَطعه بطرف (، َقضمه )عضه بالَفم كلِّه عضا شديدا(الشيء 
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  ).اتَّسع(، اْنَفجم الوادي )انفرجْت شفتاه عن ثناياه(بسم : ـــ الداللة على التوسع واالنفتاح نحو

، )عجز عن الكالم ِخلقة(بِكم : ـــ الداللة على السد واالنغالق توافًقا مع حركة انطباق الشفتين نحو
 ).انَقبض واسَتحيا(، حشم )سَكَت(بلم الرجُل 

  :وظيفة حرفي النون والميم  2

مائة وأربعة  إن أغلب الفواصل القرآنية لسورة المؤمنون تنتهي بحرف النون، ويبلغ عددها
  . ، ما عدا أربع آيات فواصلها مختومة بحرف الميم، لِحَكم وأسرار بيانية)114(عشرة 

  :11على مستوى آيات السورة  1 2

 ﴿ِمُنونؤفهذه الكلمة صفة لمن يحمل في قلبه اإليمان"مؤمن"مع ج: )01:المؤمنون(﴾اْلم ، 
إلى الخارج ) القلب(ترجمه جوارحه، وهذا تالءم مع داللة النون على الحركة من الداخل وُت
  ).الجوارح(

، فهذه الكلمة صفة لمن يحمل إيمانا صادقا "خاشع"جمع  :)02:المؤمنون(﴾ىم﴿ 

ازن مع هذا المعنى، إذ دّلت على الحركة من يظهر على جوارحه، فبإضافة النون تو وعميقا
 ).الجوارح(الداخل إلى الخارج 

 ﴿ونضرععن الكالم الساقط وسفاسف األمور وفحش األقوال، فهذا  أي :)03:المؤمنون(﴾م
ثمرة إيمان العبد بربه وبكل ما أنزل، فالنون هنا تطابقت مع هذا، إذ دلت على الحركة من 

  ).أخالقو الجوارح في شكل أقوال وأفعال(إلى الخارج ) يمان ــــالقلب ـــ اإل(الداخل 

أي يبادرون إلخراج الزكاة المفروضة، نتيجة رسوخ اإليمان في  :)04:المؤمنون(﴾يه﴿ 

قلوب المؤمنين، هنا تناسبت النون مع هذا المعنى إذ أوحت إلى الداللة على الحركة من 
 ).ةإخراج الزكا(إلى الخارج ) القلب(الداخل 

 ﴿   ﴾)أي يحفظون فروجهم من التلوث بالحرام، ومن كل أنواع  :)05:المؤمنون

 ،هذا نتيجة اإليمان الراسخ في قلوبهمو ،الفواحش والزنا، فهم أهل عفة وعفاف وصون
) القلب المملوء باإليمان(فالنون هنا توازنت مع معنى اآلية إذ دلت على الحركة من الداخل 

 ).الجوارح ـــ حفظ الفرج ـــ(إلى الخارج 

أي ال حرج على المؤمنين وال لوم إذا طلبوا الحالل في إطاره  :)06:المؤمنون(﴾رئ ّٰ﴿ 

فهذا السلوك يتناغم مع اإليمان الراسخ في قلوبهم، فالنون هنا تطابقت مع هذا  ،الشرعي
 ).الجوارح(أي الخارج ) القلب(المعنى، إذ دلت على الحركة من الداخل 
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أي من لم يلتزم اإلطار الشرعي الذي حدده الله عز  :)07:المؤمنون(﴾مب﴿ 

فهذا  ،فقد كان من الظالمين، ومن ثمة ينال جزاءه وعقابه ،وجل،وطلب ذلك في غير ما وضع
السلوك نتيجة عدم اإليمان، فالنون هي األخرى تناسبت مع هذا المعنى إذ دّلت على الحركة 

 ).الجوارح ـــ تجاوز الحد ـــ(إلى الخارج ) اإليمان ــــالقلب ـــ عدم (من الداخل 

 ﴿﴾)المؤمنين يحافظون على العهود واألمانات، فيؤدون األمانة  :)08:المؤمنون أي أن

وهذا السلوك ثمرة إيمانهم  ،إلى أهلها وال يخونونها، ويلتزمون بشروط المعاهدة ويوفونها
مر وما نهى، فالنون توافقت مع هذه المعاني فدلت على الحركة بالله عز وجّل والتزامهم بما أ

 ).الجوارح(إلى الخارج ) القلب(من الداخل 

 ﴿  ﴾)فمن أهم صفات المؤمنين المحافظة على الصلوات وأدائها في  :)09:المؤمنون

خالق عز وجل أوقاتها أركاًنا وشروًطا، وهذا ينم عما في قلوبهم من إيمان راِسخ، وعظمة ال
القلب (عندهم فالنون هنا توافقت وتطابقت مع هذه المعاني، إذ دلَّت على الحركة من الداخل 

 .)على الصالة ـــ الجوارح ـــ المحافظة(إلى الخارج ) ـــ اإليمان ـــ

 ﴿  ﴾)أي المؤمنون الذين جمعوا تلك الصفات المذكورة آنفا هم  :)10:المؤمنون

وهذا نتيجة اإليمان المثمر المنضبط، فتوافق هذا مع داللة  ،ن بوراثة جنات النعيمالجديرو
  .)الجوارح(إلى الخارج ) القلب(على الحركة من الداخل  النون

 ﴿  ﴾)ا): 11:المؤمنونفهذا أعلى جزاء يناله  أي دائمون في أعالي الجنة دوام

أي الخارج  )القلب(ودلت على الحركة من الداخل فتوازنت النون مع هذه المعاني  ،المؤمنون
 ).الجوارح(

 ﴿﴾)أوجد  :)12:المؤمنون الله عز وجل خلق آدم عليه السالم من طين خالص، ثم أي أن

ذريته وفق قاعدة التناسل المعروفة، فتوافق ذلك مع داللة النون على االنبثاق والخروج، وما 
الذي يعني استخراج ) السل(عني الخالصة وهي مشتقة من التي ت) ساللة(يوضح أكثر كلمة 

 .شيء من شيء

 ﴿ ﴾)النطفة  :)13:المؤمنون قصد به رحم األم الذي فيه تمرأي مستقر متمكن وي

فدّلت النون على االستقرار المؤّقت في بطن  بمراحل إلى أن تشكل صورة اإلنسان السوي،
 .األم إلى حين
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 ﴿   ﴾)رين، فالله عز وجل خلق أدم عليه  :)14:المؤمنونصورين المقدأي أحسن الم

السالم من ساللة من طين، ثم خلق ذريته من ماء الرجل والمرأة، وجعل في ذلك مراحل 
 .تدّل على معنى االنبثاق والخروج ينشأ من خاللها إنسان سوي، فالنون هنا

 ﴿﴾)ي بعد تمام الخلق والوالدة والحياة في الدنيا تصير إلى الموت، أ :)15:المؤمنون

بمعنى إعادة المخلوق الطيني إلى أصله وهو التراب رغما عنه، ووفق األجل الذي كتبه الله 
عز وجل له، وهنا توحي النون إلى الداللة على النفاذ القسري والدخول في األشياء وبذلك 

 .توازنت

 ﴿ ﴾)بمعنى ُتنشرون من قبوركم، وتعودون أحياًء للحساب والجزاء  :)16:نالمؤمنو

فالنون تدّل على االنبثاق والخروج أي خروج األموات من القبور ثم إعادة  ،ثوابا أو عقابا
 .الروح إليهم، وهنا حدث توازن بين داللة النون ومعنى اآلية

 ﴿         ﴾)ا أوجدنا من ): 17:المؤمنونأي لم نكن الهين وال ساهين عم

موجودات وعما خلقنا من مخلوقات، فأقوال العباد وأفعالهم مسجلة والسموات السبع 
محفوظة أن تقع على األرض، فالنون هنا توازنت مع هذه المعاني إذ دلَّت على اإلحاطة بكل 

 .شيء

 ﴿  ﴾)ال :)18:المؤمنون له عز وجل لمّا أنزل الماء من السماء بمقدار ال هو أي أن

بالقليل وال هو بالكثير، جعل األرض مستقرة، ليستفيد منه اإلنسان والحيوان والنبات، فله 
األولى النفاذ القسري في : فالنون هنا توحي بداللتين ،كامل القدرة على تصريفه عن الناس

عن أيدي الناس، والثانية تمّثلت في اإلحاطة تصريف الماء وتغويره في جوف األرض بعيدا 
 .بكل شيء والقدرة على اإلنشاء والرزق

 ﴿﴾)في األرض :)19:المؤمنون ل استقرالماء المنز ج  أي أنهذه األخيرة وُتخر لتهتز

سان يتحول إلى أشجار مثمرة ومتنوعة، فينتفع بها اإلن أنواعا مختلفة من النباتات التي منها
ما ينتفع (دلَّت على الحركة من الخارج و في تغذية نفسه، فالنون هنا توازنت مع هذه المعاني

 ).بطن اإلنسان(إلى الداخل ) به في األكل
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 ﴿    ﴾)ص الله عز وجل الكالم عن شجرة الزيتون :)20:المؤمنونا  هنا خصِلم

ا لإلنسان سواء في الشرب أو في التدهن، فالنون لها من فوائد صحية عظيمة، وجعلها إدام
 ).انتفاع بطن اإلنسان به(إلى الداخل ) شرب زيت الزيتون(هنا دّلت على الحركة من الخارج 

 ﴿﴾)خلق الله تعالى األنعام من إبل وبقر وغنم، لينتفع بها اإلنسان في  :)21:المؤمنون

دلت على الحركة من الخارج و توازنت النون مع هذا قضاء حوائجه، خاصة تغذية نفسه، وقد
 ).بطن اإلنسان(إلى الداخل 

 ﴿ ﴾)ة في البر :)22:المؤمنونتخذ مطيصنع ُفلًكا أي من األنعام ما يومن األشجار ما ي ،

معنى اآلية، إذ دلَّت على و للركوب عليه في البحر، فالنون هنا توافقت مع الفاصلة القرآنية
 .الضطراب واالهتزاز حين امتطاء سفينة الصحراء وسفينة البحرا

 ﴿ ﴾)أي أفال تخشونه وتخافونه بإشراككم به شريًكا آخر؟،  :)23:المؤمنون

فالتقوى محلها القلب ثم تنعكس في الجوارح من أقوال وأفعال، فالنون دلَّت على الحركة من 
 ).الجوارح ـــ في أقوال وأفعال ـــ(إلى الخارج ) القلب ـــ التقوى ـــ(الداخل 

 ﴿  ﴾)أشراف قوم نوح وسادتهم قابلوا دعوة نوح عليه  :)24:المؤمنون ُتظهر اآلية أن

السالم باإلصرار على الكفر والجحود دون برهان مقبول، وفضُلوا أن يكونوا منطبعين 
بذلك التغيير، فالنون هنا توافقت مع المعاني ومستسلمين على ما كان عليه آباؤهم، رافضين 

 .ودلَّت على االستكانة على ما كان عليه اآلباء

 ﴿﴾)الرجل به مس من جنون، وانتظروا  :)25:المؤمنون أي ال تخافوا وال تنزعجوا ألن

الخالص منه واصبروا إلى أن يهلك أو يموت، فالنون هنا دلَّت على الطمأنينة واالستكانة 
 ).الخضوع(

 ﴿  ﴾)وجل طلبا لالنتصار  :)26:المؤمنون ه نوح عليه السالم إلى الله عزهنا توج

دلَّت على الحركة من  فالنون ،ألن قومه كذَّبوه نتيجة قلوبهم المتحجرة والمنكرة لما جاء به
قوًال الجوارح ـــ اعتراضهم على دعوة نوح عليه السالم (إلى الخارج ) القلب(الداخل 

 ).وفعًالــــ
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 ﴿  ﴾)ا عليه السالم عملية صنع السفينة،  :)27:المؤمنونأرى الله عز وجل نوح

لينجو هو ومن آمن معه لكون العذاب آٍت بعد قليل إهالًكا للذين كفروا به بالغرق، فالنون هنا 
 .دلَّت على النفاذ القسري في الطوفان لمن كفر بدعوة نوح عليه السالم

 ﴿   ﴾)فالذين كفروا وأنكروا ما جاء به نوح عليه السالم كان مصيرهم  :)28:المؤمنون

الغرق في الطوفان لقلوبهم القاسية والفاسدة، فقد ظلموا أنفسهم أوًال ثم غيرهم قوًال وفعًال، 
زنت مع وبذلك توا )الجوارح(إلى الخارج ) القلب(فالنون هنا دلَّت على الحركة من الداخل 

 .معنى اآلية

 ﴿  ﴾)بعد إهالك الكافرين ونجاة نوح عليه السالم ومن آمن معه، أمره  :)29:المؤمنون

الله عز وجّل أن يدعو دعاء مقرونا بالثناء والشكر، فعملية اإلنزال كانت من الفلك إلى 
 .، فكان التوافق والتوازناألرض، وفيها إيحاء بالحركة واالهتزاز وهذا ما دلَّت عليه النون

 ﴿﴾)وجّل على اإلنسان  :)30:المؤمنون فاالبتالء هو االمتحان الذي يسّلطه الله عز

اختبارا له بالخير والشر، فالنون هنا توازنت مع هذا المعنى، إذ دّلت على الحركة من الخارج 
 ).على اإلنسان(إلى الداخل ) ابتالء من الله(

 ﴿﴾)أي من بعد قوم نوح عليه السالم جاء قوم عاد، فالنون فيها داللة  :)31:المؤمنون

 .على االنبثاق والخروج

 ﴿  ﴾)بمعنى أفال تخافون عذابه، فالتقوى محلها القلب وتنعكس  :)32:المؤمنون

إلى الخارج ) القلب(ل على الجوارح قوًال أو فعًال، فالنون فيها داللة على الحركة من الداخ
 ).الجوارح(

 ﴿  ﴾)قوم عاد كفروا بدعوة هود عليه السالم وبما جاء به،  :)33:المؤمنون أي أن

فهم تماما مثل قوم نوح عليه السالم الذي أنكروا بنبوته تحت غطاء البشرية اآلدمية ال 
تحدثوا عن ميزة األكل والشرب  المالئكية العلوية، وهذا بلسان أشرافهم وسادتهم خاصة لما

بطن (إلى الداخل ) الماء(المشتركة بينهم وبينه، فالنون هنا دلَّت على الحركة من الخارج 
 ).اإلنسان
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 ﴿  ﴾)ا مثلكم، تخسرون  :)34:المؤمنونعقولكم ومجدكم أي لمغبونون باتباعكم بشر

فقدان ما (لَّت على الحركة من الخارج دو وترفكم ورغد عيشكم، فالنون هنا توازنت مع هذا
 ).فقدان السعادة والغبن(إلى الداخل ) كانت تتمتع به الجوارح من رغد العيش

 ﴿ ﴾)في هذا الموضع استهزأ قوم هود على لسان أشرافهم  :)35:المؤمنون

نة مع هذا فكانت النون متواز ،وسادتهم بدعوته، وأنكروا البعث والنشور والحياة األخروية
المعنى، إذ دلَّت على نفي الخروج من القبور وإعادة الروح إلى األموات ليوم الحساب 

 .والجزاء

 ﴿      ﴾)د :)36:المؤمنوند بعقال  مرتبط باآلية السابقة، أي بعما ي

لألموات، وقد توازن ذلك مع لكم أيها القوم، فيه إنكار تام للبعث وعودة الحياة مرة أخرى 
 .داللة النون على النفي التام للخروج من القبور وإعادة الروح إلى األموات

 ﴿      ﴾)هذا مرتبط بما سبق من اآليات، فيه إنكار تام للبعث  :)37:المؤمنون

ث والخروج من القبور والنشور، وقد توازنت داللة النون مع ذلك، إذ دلَّت على نفي االنبعا
 .وعودة الحياة مرة أخرى لألموات يوم الحساب

 ﴿       ﴾)فاإليمان محّله القلب وصدّقه الفعل والقول،  :)38:المؤمنون

وقد تطابق  ،فهنا قوم عاد قطعوا وصرحوا بالكفر بما جاء به هود عليه السالم قوال وفعًال
 ).الجوارح(إلى الخارج ) القلب ـــ الكفرـــ(نون على الحركة من الداخل ذلك مع داللة ال

 ﴿   ﴾)ا  :)39:المؤمنونوجل طلب ه هود عليه السالم إلى الله عزفي هذه اآلية توج

لالنتصار من قومه الذين تصلَّبوا وتحجروا وأنكروا ما جاء به إنكارا شديدا، فالتكذيب محّله 
وتعكسه الجوارح قوًال وفعًال، وقد توازنت النون مع هذا، إذ دلَّت على الحركة من  القلب

 ).الجوارح(إلى الخارج ) القلب(الداخل 

 ﴿  ﴾)د الله عز وجل الذين كفروا بما جاء به هود  :)40:المؤمنونفي هذه اآلية توع

ة محّلها القلب تدّل على الحسرة عليه السالم بالعذاب الشديد إلى درجة الندم، فهذه الكلم
  . والحزن الشديد، وهذا يدخل في المشاعر اإلنسانية التي هي من داللة النون
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 ﴿  ﴾)ا ): 41:المؤمنونأي الطاغين المعاندين، فقد أنزل الله عليهم عذابا شديد

ال مبرر له،  أهلكهم ودمرهم لفساد اعتقادهم وانحراف سلوكهم وطغيانهم وعنادهم الذي
إلى الخارج ) عدم اإليمان ـــ القلب ـــ(دلَّت على الحركة من الداخل و فالنون تطابقت مع هذا

  ).الجوارح كالعناد والطغيان(

 ﴿  ﴾)كّل  ،هؤالء أمما وخالئق متتابعة أي أوجدنا بعد هالك: )42:المؤمنون

 ،مهمة وجهد في تقويم االعوجاج وإصالح البشر وكّل رسول وله ،قوم ولهم تاريخهم وزمنهم
ألن األمة األولى انتهى مصيرها فجاءت أمة أخرى  ،فالنون هنا دالة على الخروج والظهور

 .وهكذا دواليك

 ﴿    ﴾)هلكة من تلك األمم وقتها المحدد  ):43:المؤمنونأي ال تتقدم أمة م

م يؤمنوا، وال تتأخر عن األجل المقدر لها، كل شيء عند الله لهالكها ولعذابها أبدا إن ل
  .بمقدار ال يعلمه إالَّ هو، فالنون دلَّت على االستسالم واالستكانة لقضاء الله وقدره

 ﴿  ﴾)وجلَّ رسًال متتابعة إلى أقوامهم إّال  :)44:المؤمنون أي كّلما أرسل الله عز

حود وعدم اإليمان، لذلك دعا عليهم بالهالك المبين، فالنون هنا وقابلوهم باإلنكار والج
انعكاس (إلى الخارج ) اإلنكار(توازنت وتطابقت مع هذا، إذ دلَّت على الحركة من الداخل 

 ).اإلنكار قوال وفعال

 ﴿   ﴾)وجّل أرسل موسى وأخاه  :)45:المؤمنون أي وحجة واضحة، فالله عز

حجج الدامغة والدالئل القاطعة إلى فرعون وقومه هداية لهم، فالنون دلَّت على هارون بال
 .الظهور والبروز

 ﴿﴾)أي متكبرين ومتغطرسين ومتمردين وقاهرين لغيرهم بالظلم، فهذه  :)46:المؤمنون

الصفات داخلية شنيعة وقبيحة في حق بني اإلنسان دعاها وتصورها فرعون وقومه، فانعكست 
ألنَّها دلَّت على الحركة  ،ي سلوكهم وجوارحهم بمختلف الجرائم، وقد تطابقت النون مع هذاف

  ).قهر الغير وظلمه(إلى الخارج ) ـصفة العلو والتكبر(من الداخل 

 ﴿  ﴾)نتبع بشرين مثلنا وقومهما منقادون لنا كالعبيد؟  :)47:المؤمنون أي كيف لنا أن

لة إبطال ما جاء به موسى وهارون عليهما السالم، فالنون أوحْت والهدف من هذا هو محاو
  .باالستكانة وخضوع القوم لفرعون وملِئِه
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 ﴿  ﴾)ا كذَّب فرعون وقومه بما جاء به الرسوالن، أهلكهم الله  :)48:المؤمنونأي لم

 .في العذابفالنون فيها داللة النفاذ القسري والدخول  ،تعالى بالغرق في البحر

 ﴿ ﴾)بمعنى لعلَّ بني إسرائيل ينتصحون به ويمتثلون له، ويتَّبعون بما  :)49:المؤمنون

 .جاء به، فالنون هنا فيها داللة االستكانة والخضوع

 ﴿  ﴾)فالمعنى هو الماء الظاهر الجاري على وجه األرض، وهذا  :)50:المؤمنون

نَّها تدل على الظهور واالنبثاق والخروج، ألن المعنى في األصل تطابق مع داللة النون، أل
 .يخرج من األرض

 ﴿ ﴾)محيط بجميع أعمال عباده ظاهرها  :)51:المؤمنون هوجلَّ علم الله عز أي أن

وقد توازن ذلك مع داللة الميم على  ،وباطنها، صغيرها وكبيرها، فال تخفى عليه خافية
 .خبايا األمور واإلحاطة بكل شيءاالتساع في معرفة 

 ﴿﴾)بمعنى خافوا عقابي وعذابي، والخوف محّله القلب وينعكس في  :)52:المؤمنون

الجوارح، فيه داللة على الحركة من الداخل إلى الخارج، أو هو من المشاعر اإلنسانية، وقد 
لرسل مع أقوامهم بأن الدين توازن ذلك مع داللة النون، فالفاصلة جاءت في موضع مخاطبة ا

واحد والملة واحدة والهدف واحد، وهو عبادة الله تعالى وعدم اإلشراك به، واالختالف 
 .يكون في تباين الشرائع واألحكام بحسب اختالف األزمان

 ﴿ ﴾)الفرح هو اآلخر مقره القلب فينعكس على الجوارح، فيه داللة على  :)53:المؤمنون

أو هو من المشاعر اإلنسانية، جاءت الفاصلة في موضع  ،الداخل إلى الخارجالحركة من 
تفرق األمم إلى فرق وأديان كالمجوس واليهود والنصارى، كل واحد منهم يقول لآلخر أنا 

  .على حق وأنت على باطل وهو في حالة اغتباط وسرور

 ﴿  ﴾)الصالة والسالم على ترك جاءت في موضع حّث الرسول عليه  :)54:المؤمنون

االستقرار  مكذبيه على ما هم عليه حّتى يروا العذاب الشديد رأي العين، فالنون دّلت على
 .والطمأنينة وعدم االنشغال بالمكذبين
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– ﴿  ﴾)األطفال  :)55:المؤمنون يعني األوالد، فالنون فيها داللة على االنبثاق والخروج، ألن

هم وأمهاتهم بعد أن مروا بمراحل، جاءت الفاصلة في موضع مخاطبة خرجوا من نطف آبائ
 أتظنون أن منحكم األوالد واألموال هو كرامة لكم؟: الكفار قائال لهم

 ﴿   ﴾)هذا تشبيه لهم بالبهائم التي ليس لها شعور حتى تفكر في  :)56:المؤمنون

؟ اآلية بدأت بـ  المعاصي أم هو مسارعة في الخيراتذلك األمر أهو استدراج لهم في زيادة 
كالهما ينتهي بالنون، كما أن محور اآلية يدور حول الظن ) يشعرون(، وانتهت بـ )يحسبون(

وعدم الشعور وعدم التفكير، وكل ذلك مركزه الداخل وينعكس في الجوارح، وهذا من داللة 
 .النون

 ﴿﴾)57:المؤمنون(: المؤمنين من شدة خوفهم من عذاب ربهم دائبون في  أي أن

، فالنون هنا توازنت مع هذا ألنَّها تدل على الحركة من .طاعته، مبتعدون عن المعاصي واآلثام
وهذا من ) طاعة الله واالبتعاد عن ما يغضبه قوال وفعال(إلى الخارج ) نهاية الخوف(الداخل 

 .صفات المؤمنين

 ﴿  ﴾)فالمؤمنون آمنوا  ،فاإليمان تصديق قلبي ينعكس في الجوارح :)58:ونالمؤمن

بآيات الله في األنفس واآلفاق وبما ُأنزل على محمد عليه الصالة والسالم، وقد تطابق ذلك 
 .مع داللة النون

 ﴿ ﴾)الله واحد أحد،  فالمؤمنون حقا هم الذين :)59:المؤمنون يوقنون بأن

وينفون عنه الشريك،وهذا أمر داخلي ينطبع على جوارحهم قوًال وفعًال، وهذا متطابق مع 
 .داللة النون

 ﴿         ﴾)جاءت الفاصلة في موضع ذكر صفة التصديق  :)60:المؤمنون

قبل أعمالهم حين البعث والنشور، فالنون للمؤمنين وهم في حالة خوف ووجل من أن ال ُت
فيها داللة االنبثاق والخروج من القبور وإعادة الحياة إلى األموات للحساب والجزاء وبذلك 

 .توافقت مع معنى اآلية ومع الفاصلة

 ﴿  ﴾)فالمؤمنون يتصفون بالتسارع والتنافس في الطاعات لنيل أعلى  :)61:المؤمنون

الكفار، فالفاصلة القرآنية شملت كل صفاتهم الحميدة المذكورة سابقا فهم  الدرجات بعكس
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فالنون  جديرون بها، ولهم قدم السبق إليها، ال يتركون شيًئا يقربهم من الله إّال ويقومون به،
 .دالة على إحاطة المؤمنين بكل ما يجعلهم ينالون أعلى المنازل عند الله عز وجل

 ﴿     ﴾)ل في  :)62:المؤمنونكّل ما يقوم به العباد من أفعال ُتسج بمعنى أن

صحائف أعمالهم، ويستحيل أن ُتنقص من الثواب أو تزيد في العقاب ِحيال ما قاموا به، 
نفي أي زيادة أو (فهذه المعاني تناسبت مع داللة النون، إذ دلَّت على الحركة من الخارج 

 ).على اإلنسان معنويا وجسديا(إلى الداخل ) نقصان في صحائف األعمال

 ﴿    ﴾)فهذا حديث عن الكفار الذين قاموا بأعمال تغضب الله :)63:المؤمنون 

عليهم إضافة إلى الكفر واإلشراك به، نتيجة اعتقادهم الفاسد وضاللهم، وعدم اإليمان 
دلَّت على الحركة من و آنية وهذه المعانيبوحدانيته، فالنون هنا توازنت مع الفاصلة القر

 ).ظهر ذلك في الجوارح قوال وفعًال(إلى الخارج ) فساد االعتقاد في القلب(الداخل 

 ﴿     ﴾)بمعنى يصيحون ويستغيثون من شدة العذاب، فالنون : )64:المؤمنون

، فقد ساهمت النون في تصوير فيها داللة على األصوات وقد توازن ذلك مع الفاصلة واآلية
 .مشهد الكفار وهم تحت وطأة العذاب كالجوع والقتل واألسر

 ﴿   ﴾)بمعنى ال ُتمنعون من العذاب المفروض عليكم، فلن ينفعكم  :)65:المؤمنون

فللنون نصيب في ذلك، ألنَّها دلَّت على النفاذ القسري في العذاب وعدم  ،صراخ وال استغاثة
 .ج منهالخرو

 ﴿ ﴾)بمعنى ُتعرضون عن سماع تلك اآليات وتنفرون منها، كما يذهب  :)66:المؤمنون

الناكص على عقبيه، مصرين على البقاء على طريقة آبائكم األولين، وكان للنون تأثير في 
انعكس في شكل (إلى الخارج ) الكفر والضالل(ذلك، ألّنها دالة على الحركة من الداخل 

 ).راض والنفوراإلع

 ﴿ ﴾)بمعنى تتقولون على القرآن بالقول الفاحش عنه والطعن به،  :)67:المؤمنون

وتسيئون إلى النبي عليه الصالة والسالم، فهذا سلوك قولي يظهر على الجوارح نتيجة 
 الضالل والكفر وعدم اإليمان، فالنون هنا تطابقت مع هذه المعاني ودلَّت على الحركة من

 .الداخل إلى الخارج
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 ﴿     ﴾)68:المؤمنون(:  أي السابقين، فالنون توحي باالنبثاق والخروج، ألن

آبائهم هم األصل وهم الفرع، جاءت الكلمة في موضع توبيخ ألّنهم صدوا أنفسهم عن االنتفاع 
 .نبالقرآن، فإرسال الرسل سّنة قديمة عرفها حّتى آباؤهم السابقو

 ﴿﴾)رغم معرفة الكفار بصدق الرسول عليه الصالة والسالم وأمانته  :)69:المؤمنون

وكان للنون تأثير في ذلك ألّنها دلَّت على  ،وأخالقه، فإّنهم أنكروا ما جاء به نتيجة ضاللهم
 ).بان اإلنكار في األقوال واألفعال(إلى الخارج ) الكفر(الحركة من الداخل 

 ﴿ ﴾)فالكره داخل في المشاعر اإلنسانية نتيجة فساد اعتقادهم  :)70:المؤمنون

 .وانحرافهم عن جادة الصواب، وهذا من داللة النون

 ﴿ ﴾)ا جاء به القرآن وعن سماعه، بل لم  :)71:المؤمنونفقد أعرض الكفار عم

فقد دلَّت  ،وبهم المتحجرة والفاسدةيؤمنوا أصال بنزوله، وسخروا منه واستهزؤوا به نتيجة قل
 .إلى الخارج النون على الحركة من الداخل

 ﴿      ﴾)فرزق الله قد يكون ماديا كالمال أو معنويا كالهداية،  :)72:المؤمنون

اإليمان (إلى الداخل ) الله(دلَّت على الحركة من الخارج و وقد تناسبت داللة النون مع هذا
 ).والهداية

 ﴿ ﴾)أي الطريق المعتدل ال عوج فيه، وهو اإلسالم الموصل  :)73:المؤمنون

يوحي هو ) مستقيم(و فالطريق يوحي إلى االتساع، ،إلى جنات النعيم ومرضاة الله عز وجّل
ها، ثم اآلخر إلى االتساع والتماسك، لتأثر هذه الكلمة بما سبقها السيما وأنَّها صفة ل

 .ابتداؤها بالميم وانتهاؤها بها، ومن ثمة توازنت الميم مع هذه المعاني

 ﴿ ﴾)بمعنى عادلون عن الطريق الذي انتهجه الله لهم، ومنحرفون  :)74:المؤمنون

عن اإلسالم الذي ارتضاه لهم، وهذا ظاهر على جوارح الكفار قوال وفعال، نتيجة عدم 
وهذه األمور ساكنة في قلوبهم  ،ه، وال بالبعث وال بالنشور وال بالحسابإيمانهم بوحدانيت

ومعتقداتهم، وللنون تأثير في ذلك بطريقة أو بأخرى، ألّنها تدل على الحركة من الداخل إلى 
 ).الجوارح(الخارج 
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 ﴿ ﴾)هذا وصف لحالة الكفار الظاهرة على جوارحهم من حيرة وتردد  :)75:المؤمنون

انغماسهم في الطغيان نتيجة فساد قلوبهم وكفرهم، وقد تطابقت داللة النون مع هذا، إذ و
 ).الجوارح(إلى الخارج ) القلب(تدلُّ على الحركة من الداخل 

 ﴿  ﴾)أي ما دعوا لله ليرفع عنهم العذاب بل استمروا في  :)76:المؤمنون

حصول تواضع منهم وال رجوع إلى الله، بسبب قلوبهم االستكبار والعتو، والمقصود هو عدم 
إلى  المتحجرة واعتقادهم الفاسد، وقد توازنت النون مع ذلك إذ دلَّت على الحركة من الداخل

 .الخارج

 ﴿﴾)أي يائسون من كل خير فانقطعت آمالهم وخاب رجاؤهم، وهذا  :)77:المؤمنون

ه بالعذاب الشديد الذي لم يضعوه في الحسبان فتناسب وصف لمشاعر الكفار لما أخذهم الل
 .ذلك مع داللة النون على المشاعر اإلنسانية

 ﴿  ﴾)أي لم يحمد الكفار الله على ما أنعمه عليهم من نعمة البصر  :)78:المؤمنون

د والسمع والعقل، ولم يستعملوها في مواضعها األصلية المؤدية إلى معرفة عز وجّل لفسا
 .إلى الخارج) اعتقاد فاسد(قلوبهم، فالنون هنا دالة على الحركة من الداخل 

 ﴿ ﴾)أي ُتجمعون يوم القيامة للحساب والجزاء بعدما كنتم أمواتا :)79:المؤمنون، 

فالنون هنا توحي باالنبثاق والخروج من القبور وإعادة الحياة إلى األموات، وبذلك تطابقت مع 
 .المعنىاآلية في 

 ﴿   ﴾)أي أفال تتفكرون في دالئل قدرة الله وقهره ؟فمن قدر  :)80:المؤمنون

فالنون تدلُّ على استكانة الكفار  ،على الخلق ابتداًء، قادر على إعادة الخلق والبعث بعد الفناء
 .وخضوعهم لعادة آبائهم األولين نتيجة غرقهم في الشرك والمعاصي

 ﴿ ﴾)ا لهم دون حجة أو  :)81:المؤمنونوا مثل ما كذَّب أسالفهم، تقليدأي كذَّب

برهان أو إعمال للعقل، فقد أوحْت النون إلى استكانة الكفار وخضوعهم لمعتقدات أسالفهم 
 .وعاداتهم
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 ﴿   ﴾)كفار مكة أنكروا أي أُنبعث من قبورنا أحياًء بعد موتنا؟، ف :)82:المؤمنون

البعث والنشور والحساب، ومن ثمة دّلت النون على نفي االنبثاق والخروج من القبور وإعادة 
 .الحياة مرة أخرى لألموات

 ﴿     ﴾)أي أكاذيب المتقدمين، فالنون أثَّرت على معنى اآلية  :)83:المؤمنون

ث، فكفار مكة أنكروا النشور وإعادة الحياة للحساب، دلَّت على نفي الخروج وإنكار البعو ككل،
واحتجوا بأن ما يعدهم الرسول عليه الصالة والسالم شبيه بما وعد آباؤهم األولون ولم 

 .يحدث منه شيء في زمانهم

 ﴿ ﴾)ا سألهم  :)84:المؤمنونه إلى الكفار َلمكان لكم إحاطة باألمر، وهو موج إي إن

ليه الصالة والسالم عن مالك السموات واألرض وما فيهما توبيخا لهم وتقريرا الرسول ع
 .بجهلهم، وللنون تأثير في ذلك، ألنَّها دلَّت على نفي اإلحاطة باألمر

 ﴿   ﴾)من خلق  :)85:المؤمنون رون في الموجودات فتعلموا أنأي أفال تتدب

فالنون دالة على استكانة الكفار  ،الحياة مرة أخرى بعد المماتذلك أول مرة قادر على إعادة 
 .وخضوعهم لما دأب عليه آباؤهم وأسالفهم دون إعمال للعقل

 ﴿         ﴾)أي الكبير، فيه إيحاء إلى امتداد العرش واتساعه،  :)86:المؤمنون

 .اع، فجاء هذا في مقام التوبيخ للكفاروقد تطابق ذلك مع داللة الميم على االمتداد واالتس

 ﴿  ﴾)ال تخافون  :)87:المؤمنون الله هو مالك كّل شيء، ِلم أي إذا عرفتم أن

عقابه؟ ولم ال تعبدونه وتوحدونه؟ فهذا الكالم فيه إهانة لهم وتقريع، وأنكرت البعث والنشور 
وا في الطغيان، وقد توازن ذلك مع داللة فانعكس ذلك على جوارحهم قوًال وفعًال واستمر

 .النون على الحركة من الداخل إلى الخارج

 ﴿      ﴾)كانت لكم إحاطة بذلك فأخبروني عنه، حينما  :)88:المؤمنون إن

سألهم الرسول عليه الصالة والسالم عن مالك الملك الواسع وصاحب خزائن كل شيء، 
 .تغاث به، وقد تناسب ذلك وتوازن مع داللة النون على اإلحاطةوالذي يغيث من اس

 ﴿   ﴾)فكيف ُتخدعون وُتصرفون عن عبادته وتوحيده رغم  :)89:المؤمنون

 .أنَّكم تعترفون بأنَّه مالك كل شيء، فالنون توحي بالداللة على الحركة من الداخل إلى الخارج
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 ﴿  ﴾)أي كّل ما زعمه هؤالء المشركون من افتراءات إلنكار التوحيد  :)90:المؤمنون

والبعث والجزاء ما هو إال كذب في كذب، بل ما جئنا به هو الحق المبين، فكذبهم هذا ظاهر 
وكان للنون تأثير في ذلك ألنَّها دلَّت  ،في أقوالهم لفساد قلوبهم وعدم استسالمهم لله الواحد

 .)الجوارح(إلى الخارج ) القلب( على الحركة من الداخل

 ﴿﴾)س عن كّل ما وصفه المشركون من وجود ولد  :)91:المؤمنونه وتقدأي تنز

التي تظهر قلوبهم المريضة  له وشريك في الملك، وغيرها من االفتراءات واألقوال الباطلة
 .لداخل إلى الخارجواعتقادهم الفاسد، وقد توازن ذلك مع داللة النون على الحركة من ا

 ﴿﴾)ا يقوله الظالمون الجاحدون، وهذا تابع  :)92:المؤمنونأي تعالى الله عم

القلب المليء (وتأكيد لما سبق، وقد تطابق ذلك مع داللة النون على الحركة من الداخل 
 ).أقوال باطلة عن الله عز وجلَّ(إلى الخارج ) بالكفر

 ﴿﴾)أي ما ينتظرهم من العذاب الشديد الذي وعدتهم به لكفرهم  :)93:نالمؤمنو

وطغيانهم وعنادهم، وقد تناسب ذلك مع داللة النون على النفاذ القسري والدخول في العذاب 
 .المفروض عليهم

 ﴿  ﴾)هم بعدم إيمانهم بوحدانية  :)94:المؤمنونكفار مكة ألنَّهم ظلموا أنفس يخص

عالى وبما أنزل وغيرهم بطغيانهم، وقد توافق ذلك مع داللة النون على الحركة من الله ت
 ).الجوارح(إلى الخارج ) القلب(الداخل 

 ﴿ ﴾)أي لنا القدرة الكاملة على إرائك يا محمد العذاب الموعود لهم،  :)95:المؤمنون

نون على النفاذ القسري في القدرة ولكن نؤّخره إلى حين لحكمة، وقد توازن هذا مع داللة ال
 .وإنزال العذاب

 ﴿﴾)الله يعلم بحال الكفار وما يقولونه من أباطيل وأكاذيب  :)96:المؤمنون أي أن

 .إلى الخارج وقد دّلت النون على الحركة من الداخل ،مفتراة، لفساد قلوبهم

 ﴿   ﴾)وهي مصدر خارجي يؤّثر في  ،ونزغاتهمأي وساوس الشياطين  :)97:المؤمنون

القلوب الضعيفة والخاوية من اإليمان بالله تعالى، وُتحركها لتفعل األفاعيل التي تخالف 
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وساوس (المنهج الرباني، وقد كان للنون تأثير في ذلك، ألّنها دلَّت على الحركة من الخارج 
  ).القلوب الهشة الضعيفة(إلى الداخل ) الشياطين

 ﴿  ﴾)جاءت هذه الكلمة في مقام استعاذة النبي عليه الصالة  :)98:المؤمنون

والسالم من أنْ تصيبه الشياطين بوساوسها أو بإرسال أعدائه إليه، فقد تطابقت داللة النون 
محاولة إلحاق الضرر (إلى الداخل ) نزعات الشياطين(دلَّت على الحركة من الخارج و مع ذلك

 .)الصالة والسالمبالنبي عليه 

 ﴿ ﴾)ع من عمره،  :)99:المؤمنونط وضيا على ما فرأي أعيدوني إلى الدنيا تحسر

 .فالنون هنا تدّل على االستكانة والخضوع لله والتذلل بعد فوات األوان

 ﴿ ﴾)ا ل :)100:المؤمنونخرجون من القبور، وُتعاد إليهم الروح استعدادلحساب أي ي

 .والجزاء، وقد تناسبت النون مع ذلك ألنَّها تدلُّ على االنبثاق والخروج

 ﴿  ﴾)بمعنى إذا جاءت نفخة البعث والنشور لن تنفع الناس  :)101:المؤمنون

قرابة وال نسب، وال يسأل بعضهم بعضا من شدة الهول والدهشة كل واحد ينشغل بنفسه، 
 .ت في اآلية، ودلَّت على االستكانة والخضوع لألمرفالنون هنا أثَّر

 ﴿ ﴾)أي الفائزون بجنة النعيم، وهذا وعد قاطع للمؤمنين  :)102:المؤمنون

الذين آمنوا بالله، وصدُقوا رسوله المصطفى، واتبعوا المنهج الرباني، فكثرت بذلك حسناتهم، 
 .دخول في الجنةفالنون هنا دالة على النفاذ القسري وال

 ﴿      ﴾)أي مقيمون فيها ال يخرجون منها أبدا، فهذا جزاء  :)103:المؤمنون

الكفار الذين زادت سيئاتهم نتيجة الكفر والمعاصي، فحقت عليهم الشقاوة األبدية، وقد 
 .تطابق ذلك مع داللة النون على اإلقامة واالستقرار في جهنم

 ﴿ ﴾)أي عابسون ومشوهو المنظر بسبب احتراق وجوههم بنار  :)104:المؤمنون

جهنم، فهذا وصف لحالة الكفار وهم يتعذبون في النار، فالنون هنا جاءت متوازنة مع هذه 
 ).احتراق وجوههم وتشوهها(إلى الداخل ) نار جهنم(دلَّت على الحركة من الخارج و المعاني
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 ﴿  ﴾)قون بما جاء به القرآن مع وضوحه أمامكم،  :)105:المؤمنونأي ال تصد

وقد تناسب ذلك مع داللة النون على الحركة من ، لمرض قلوبهم التي طغى عليها الران
 ).الجوارح في شكل أقوال(إلى الخارج ) القلب(الداخل 

 ﴿﴾)تغلب بمعنى ضللنا طريق الهدى بسبب سوء استعدادنا و :)106:المؤمنون

شهواتنا علينا وانغماسنا في عادة آبائنا، ولم نؤمن رغم وجود الحجة، وقد تطابق ذلك مع 
قوال (إلى الخارج ) القلب المريض المنغمس في الكفر(داللة النون على الحركة من الداخل 

 ).وفعال

 ﴿   ﴾)في الظلم والعدوان، هذا ك :)107:المؤمنون الم الكفار أي تجاوزنا الحد

هيهات هيهات لما  داعين الله بأن يعيدهم إلى الدنيا ليستدركوا ما ضيعوه من أعمارهم، لكن
 .إلى الخارج الداخل يطلبون، فكان للنون تناسب مع ذلك ألنَّها دلَّت على الحركة من

 ﴿  ﴾)وقع التذليل بمعنى ال تطلبوا مني رفع العذاب، جاءت في م :)108:المؤمنون

 .والزجر كما ُتزجر الكالب فالنون فيها داللة االستكانة والخضوع والذّل

 ﴿   ﴾)فالله عز وجل رحمته وسعت كل شي، جاءت في موقع  :)109:المؤمنون

دعاء المؤمنين ربهم بالغفران والرحمة، وقد تناسب ذلك مع داللة النون على الحركة من 
 ).على اإلنسان من هداية ونعم أخرى(إلى الداخل ) مة اللهرح(الخارج 

 ﴿ ﴾)ه إلى الكفار ألنَّهم كانوا يستهزئون  :)110:المؤمنونهذا الكالم موج

فسلوكهم هذا  ،بالمؤمنين ويسخرون منهم، وتشاغلوا بذلك حتى نسوا عقاب الله عز وجّل
لما جاء به الرسول المصطفى، وقد تطابق يعكس ما في قلوبهم من غّل وحقد عليهم وكره 

 ).الجوارح(إلى الخارج ) القلب(ذلك مع داللة النون على الحركة من الداخل 

 ﴿  ﴾)أي بالنعيم المقيم، فهذا جزاء المؤمنين الذين آمنوا بوحدانية  :)111:المؤمنون

دلَّت و ان للنون توازن مع ذلكالله تعالى، وصبروا على أذى الكفار لهم وسخريتهم منهم، فك
 ).الفوز بالجنة(إلى الخارج ) القلب المملوء باإليمان(على الحركة من الداخل 



 سورة المؤمنون أنموذجا: تأمالت في أسرار األحرف األخيرة للفواصل القرآنية   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 21

 ﴿  ﴾)ه إلى  :)112:المؤمنونة التي أقمتموها في الدنيا وأنتم أحياء، وهذا موجأي المد

بالداللة  النون حْتالكفار على سبيل التوبيخ والتبكيت من طرف مَلك مأمور بذلك، وقد أو
 .على اإلقامة

 ﴿   ﴾)وهم الحفظة المكّلفون بتسجيل أعمال العباد وأعمارهم بدّقة  :)113:المؤمنون

متناهية، فمن شدة العذاب وهول ما رأى الكفار نسوا مدة إقامتهم في الدنيا فتوافقت النون 
 .مع معنى اآلية ودلَّت على اإلقامة

 ﴿ ﴾)كان لكم إحاطة بالمدة التي لبثتموها لعرفتم زوال متاع  :)114:المؤمنون أي إن

الدنيا وحقارتها، وَلما أوجب خلودكم في النار، فللنون داللة على نفي إحاطة الكفار بمدة 
 .إقامتهم

 ﴿  ﴾)خطأ اعتقاد الكفار في إنكار  جاءت في مقام تأكيد الله :)115:المؤمنون

عث والنشور ووبخهم على ذلك، قائال بأنَّه خلقهم للتكليف والعبادة، ثم مجازاتهم على ذلك الب
بالعقاب أو بالثواب، وقد توافقت النون مع هذا، ودلَّت على االنبثاق والخروج من القبور 

 .وإعادة الحياة لألموات للحساب

 ﴿  ﴾)ه هذه الكلمة صفة للعرش الذي  :)116:المؤمنونر فيه نظام الكون علويدبي

وسفليه وجميع ما خلق، ووصف بذلك لشرفه وعلو مكانته، ألن كل بركة ورحمة وخير تتنزل 
منه بإذنه تعالى، فالميم هنا توافقت مع معنى اآلية ودلَّت على االتساع في الرحمة والخيرات 

 .والبركات

 ﴿       ﴾)فيه جزم وتأكيد بعدم فالح الكفار نتيجة عدم  :)117:ؤمنونالم

واستهزائهم به وبالمؤمنين، فالنون دالة على  إيمان قلوبهم بوحدانيته وكفرهم بما أنزل
 ).عدم فالحهم(إلى الخارج ) فسادا معتقداتهم(الحركة من الداخل 

 ﴿    ﴾)118:المؤمنون(:  وجّل، جاءت في مقام أمر الرسول هذا من صفات الله عز

عليه الصالة والسالم باالستغفار واالسترحام تعليما ألمته الدعاء والثناء، ففي األولى محو 
للسيئات، وفي الثانية رفع للدرجات، واإلنسان ال يدخل الجنة بأعماله فقط، بل برحمته تعالى 

ودلَّت على الحركة من الخارج أيضا، فالمالحظ على النون أنَّها توازنت مع هذه المعاني 
 ).على اإلنسان من إيمان وهداية وغيرها من النعم(إلى الداخل ) رحمة الله(
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  :على مستوى مضمون السورة 2 2

اإليمان والكفران، كالهما مقره القلب والفؤاد والجنان، ويظهران : تعالج السورة قضيتين هما
) القلب(هذا يوحي إلى الداللة على الحركة من الداخل في الجوارح سواء أكانت أقواال أم أفعاًال، و

باإلضافة إلى دالالت أخرى، السيما اإلظهار، والتبيان، واالنبثاق، ). الجوارح(إلى الخارج 
والخروج، وذلك حينما أظهر الله عز وجلَّ دالئل قدرته في األنفس واآلفاق، وأثبت البعث والنشور 

  .والحساب

سن تالؤما وتناسبا للتعبير عن ذلك، وأكثر ارتباطا بمضمون السورة لذلك كانت النون هي أح
فاإليمان يثمر حسن األعمال واألقوال والسلوكات الطيبة، وتزكو به نفس  ،وعنوانها ومعاني آياتها

اإلنسان الذي رزق الهداية، وتجلى ذلك في صفات المؤمنين وفالحهم، خاصة إذا علمنا أن اإليمان 
  .واطمئنان وراحة، وإذعان في الوجدان وباطن اإلنسانهو استقرار 

بينما الكفران بعكسه، فهو فساد الفطرة التي ُفطر عليها اإلنسان، ألن أصله أن يكون خيرا 

﴿: لقوله تعالى                      

                  ﴾ )30:الروم(، 

ونتيجة لذلك تغلبت سلبياته وشروره على جوارحه، فكان جحودا كنودا، ظهر ذلك في الكافرين 
االته عبر األزمان، وشبهاتهم واعتراضاتهم بالرغم من ظهور قدرة الملك العالَّم ووحدانيته ورس

  .فحق عليهم القول والعذاب فكان جزاؤهم في الدنيا الهالك المبين، وفي اآلخرة العذاب المهين

   :ومما سبق ذكره يمكن استخالص ما يلي

  أغلب الفواصل القرآنية لسورة المؤمنون تنتهي بحرف النون، ما عدا أربع آيات فواصلها
  . أسرار بيانيةلِحَكم ووهذا  مختومة بحرف الميم،

  وبين محتوى السورة وآياتها حرفي النون والميموجود توافق وتناسب بين دالالت. 
 



 سورة المؤمنون أنموذجا: تأمالت في أسرار األحرف األخيرة للفواصل القرآنية   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 23

  الهوامش

  .54،ص1957ه و1376، 1البرهان في علوم القرآن،دار إحياء الكتب العربية،بيروت، ج: الزركشي .1

مؤسسة أحمد محمد شاكر،: جامع البيان في تأويل القرآن،المحقق: الطبري –: ينظر .2
أهداف كل سورة : شحاتة عبد الله - 85إلى  8م، ص من 2000هـ،  1420 ،19،ج1الرسالة،ط

  . 434و 433ومقاصدها في القران الكريم، ص 

م، 1996/هـ  1417، )4(، المجلد )25(في ظالل القران، دار الشروق، القاهرة، ط : سيد قطب –
   2452ص 

  .302ص : صفوة التفاسير: الصابوني محمد علي -

   505، ص1979، 4مقاييس اللغة، دار الفكر، ج: ابن فارس .3

   521ه، ص1414، 11،ج3لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط: ابن منظور .4

  .53ص  ،1ج  البرهان في علوم القرآن،،: الزركشي: ينظر .5

م، 1994، )1(، ط التعبير الفني في القران الكريم، بيروت، دار العلم للماليين: شيخ أمين بكري: ينظر .6
  .209ص 

  .29هـ، ص 1421/ م2000، )2(الفاصلة في القرآن، عمان، دار عماد، ط : الحساوي محمد: ينظر .7

محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، : تحقسر صناعة اإلعراب، : ابن جني: ينظر .8
مدخل : تواب رمضانوعبد ال \. 78و77و 76و 75، ص م2012/هـ1433، )3(، ط)1(ج  بيروت،

استخدامات : وفياض سليمان \. 49، ص )د، ت(إلى علم اللغة الحديث، مكتبة الخانجي، القاهرة،
  .110إلى  107م، ص من 1998الحروف العربية، دار المريخ، الرياض، 

  .163و 162، ص )ت.د(خصائص الحروف العربية ومعانيها، :عباس حسن :ينظر .9

  .75ـ  74ـ  73الحروف العربية ومعانيها، ص خصائص :عباس حسن: ينظر .10

  : ينظر .11

  62و 43و 31و 30و 20و5، ص)6(تفسير المراغي، المجلد: ـــ المراغي أحمد مصطفى

  84و 81 70و 67و 66و 62و9و 8، ص 19جامع البيان في تأويل القرآن، ج: ـــ الطبري

 293و292و 291و 279و 286و 277، ص)2(صفوة التفاسير، المجلد : ـــ الصابوني محمد علي
  294و

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، دار الفكر المعاصر، : ـــ ابن مصطفى الزحيلي وهبة
  .117و 108و96و35و27و18و 12ه، ص  1418 ،)18(، ج)2(دمشق، ط

 88و71و70و 69، ص)ت. د(،)6(روح البيان، دار الفكر، بيروت، ج: ـــ ابن مصطفى إسماعيل حقي
  95و



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  نهمار

  24

  :قائمة المصادر والمراجع

محمد حسن : تحق، سر صناعة اإلعراب، .)م2012/هـ1433( ،أبو الفتح عثمان ،ابن جني
 ).3(، ط)1(ج  محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت،

  ).2(، عمان، دار عماد، ط الفاصلة في القرآن، )هـ1421/ م2000(محمد،  ،الحساوي

محمد أبو الفضل : تحق، البرهان في علوم القرآن، )م1957/ هـ1376( ،الزركشي أبو عبد الله
 ). 1(، ج)1(إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، ط

، المجلد )25(، دار الشروق، القاهرة، ط في ظالل القران ،)م1996/هـ  1417( سيد قطب،
  ).2(، صفوة التفاسير، دار الفكر، بيروت، المجلد )د، ت(، الصابوني محمد علي، )4(

، بيروت، دار العلم للماليين، التعبير الفني في القران الكريم، )م1994(أمين بكري،  ،شيخ
  .)1(ط

أحمد : المحقق ،جامع البيان في تأويل القرآن ،)م2000هـ، 1420( ،محمد بن جرير ،الطبري
   .19ج،1محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط

  .، مكتبة الخانجي، القاهرةالحديثمدخل إلى علم اللغة  ،)د، ت( ،رمضان ،عبد التواب

   4ج ،دار الفكر ،مقاييس اللغة، )م1979(ابن فارس، 

   .، دار المريخ، الرياضاستخدامات الحروف العربية، )م1998(سليمان،  ،فياض

 .)6(ج ،بيروت ،دار الفكر ،روح البيان ،)ت. د( إسماعيل حقي، ،ابن مصطفى

دار  ،فسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجالت ،)ـه1418( ،الزحيلي وهبة ،ابن مصطفى
  ).18(ج ،)2(ط ،دمشق، الفكر المعاصر

   11ج ،3، دار صادر، بيروت، طلسان العرب، )ـه1414(ابن منظور، 

 



 سورة المؤمنون أنموذجا: تأمالت في أسرار األحرف األخيرة للفواصل القرآنية   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 25

List of references 

Abdel Tawab, Ramadan, (n.d), Introduction to Modern Linguistics, Al-Khanji 
Library, Cairo.  

Al-Hasawi, Muhammad, (2000AD / 1421AH), The Comma in the Qur’an, 
Amman, Dar Imad, i (2).  

Al-Tabari, Muhammad bin Jarir, (1420AH / 2000AD), Jami’ al-Bayan fi Ta’wil 
al-Qur’an, Investigator: Ahmed Muhammad Shakir, Al-Resala Foundation, 
1, vol. 19.  

Al-Zarkashi, Abu Abdullah, (1376AH / 1957AD), The Proof in the Sciences of 
the Qur’an, edited by: Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim, Dar al-Maarifa, 
Beirut, i (1), c (1). 

Fayyad, Suleiman, (1998AD), The Uses of Arabic Letters, Dar Al-Marikh, 
Riyadh. 

Ibn Faris, (1979AD), Language Standards, Dar Al-Fikr, vol. 4  

Ibn Jani, Abu Al-Fath Othman, (1433AH / 2012AD), The Secret of the Syntax 
Industry, Authenticated by: Muhammad Hassan Muhammad Hassan Ismail, 
Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut, vol. (1), i. (3). 

Ibn Manzur, (1414AH), Lisan al-Arab, Dar Sader, Beirut, 3rd edition, vol. 11 

Ibn Mustafa, Al-Zuhaili Wahba, (1418AH), Al-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqeedah, 
Sharia and Manhaj, Dar Al-Fikr Al-Moaser, Damascus, I (2), C (18). 

Ibn Mustafa, Ismail Haqi, (n.d), Ruh Al-Bayan, Dar Al-Fikr, Beirut, C (6).  

Sayed, Qutb, (1417AH / 1996AD), In the Shadows of the Qur’an, Dar Al-
Shorouk, Cairo, I (25), Volume (4), Al-Sabouni Muhammad Ali, (d, T), 
Safwa Al-Tafseer, Dar Al-Fikr, Beirut, vol. (2). 

Sheikh, Amin Bakri, (1994AD), Artistic Expression in the Holy Qur’an, Beirut, 
Dar Al-Ilm for Millions, I (1). 

  



 



 51 -27، ص ص 2022، 1العدد  23المجلد   مجلة جرش للبحوث والدراسات

27 

  ملحمود السمرة أنموذجًا " إيقاع املدى: "السرية الذاتية في األدب الفلسطيني
 األبعاد واألسلوب

  
  *رغدة علي الزبون

  

  12/4/2021 تاريخ القبول   13/1/2021 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص

" دىإيقـاع المـ  "في األدب الفلسطيني وتتوقف بصـفة خاصـة علـى     تتناول هذه الدراسة السيرة الّذاتية
وضـيح  بعد ذلـك لتّ  منتقلةعريف السيرة، بّت مبتدئة لألديب والسياسي المفّكر الراحل الدكتور محمود السمرة،

وودواعيـه، وصـوره، وإلـى     االغتـراب،  األبعاد النفسـية والثقافيـة واالجتماعيـة والتاريخيـة والفنيـة، مشـيرة إلـى       
كثير الجــم منهــا، ومـا علــق بهــا مــن عظــاٍت، ومــن   رحالتـه وتجاربــة وخبراتــه المختزنــة التــي عـرف القــارئ بــال   

دروس مستفادة، وكشفت الدراسة عـن بعـض المالمـح األسـلوبية فـي هـذا الـّنص، كـالّتنوع األجناسـي الجـامع           
بين السرد والّذكريات والتراسل معتمدا على الرسـائل بوصـفها وسـيطا بـين الـراوي والمـروي عليـه، إضـافة         

األحـداث السـردية التـي عاشـها وتناولهـا فـي مروياتـه المحكيـة، وتنـاوب اإليقـاع            إلى بنية الـزمن فـي سـيرورة   
  .السريع، والبطيء، في نسقها السردي تناوبا يتواءم مع الحوادث والوقائع

إيقاع المدى، الغربة، الّتنوع األجناسي، االسترجاع، االسـتباق، التوقـف   السيرة الّذاتية، : الكلمات المفتاحية
  .التسلسل اإلكرونولوجي الزمني،
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Biography in Palestinian Literature: Mahmoud Al-Samra’s "The 
Rhythm of Range" As a Model: Dimensions and Style  

 

Raghda Al-Zboun, Associate Professor, Department of Arabic Language and 
Literature, International Islamic Sciences University. 

 

Abstract 
This study aims at exploring biography in the Palestinian literature particularly the 

"Rhythm of range" of the late writer and politician, the intellect Dr. Mahmoud Al-Samra. 
The study starts with identifying biography and then clarifying the psychological, 
cultural, social, historical and artistic dimensions, referring to alienation and its causes, 
pictures, journeys and experiences, which are introduced to the reader, with the sermons 
he commented on and lessons learned. The study revealed some stylistic features in this 
manuscript, such as the heterogeneous diversity between narration, memories, and 
correspondence based on the messages as a mediator between the narrator and the 
recipient. In addition, the study showed the structure of time as occurred in the narrative 
events that he lived and dealt with in his narratives, and the rotation of the fast and slow 
rhythm, in its narrative style, turning in compatible with events and facts. 
Keywords: Biography, Rhythm of range, Alienation, Gender diversity, Retrieval, 

Anticipation, Time-out, Chronological sequence. 
  

  :المقدمة

حكي "وهو  ،السيرة الذاتية فن نثري ينقل خالصات التجارب اإلنسانية الذاتية لآلخرين
استدعائي نثري، يقوم به شخص واقعي عن وجوده الخاص، وذلك عندما يرّكز على حياته الفردية 

   .")1(يخ شخصيته بصفة خاصةوعلى تار

تحمل في تفاصيل حياتها الكثير مما " محمود السمرة"ولعل شخصية أدبية وسياسية مثل 
يمكن أن تقف عليه لتنقله لآلخرين، فتصبح هذه الوقفات التسجيلية محّطات ألخذ العظة والعبرة 

تبر من سنيه من تسجيل استعادي صادق ومقصود لعدد مع"وتقديم الفائدة للمتلقي، فهي 
  ".)2(الخبرات واألفعال والتفاعالت وتأثيراتها الفورية والبعيدة المدى على اآلخرين

واألدب الفلسطيني حافٌل بِسير األدباء الذين أغنوا المكتبة العربية في العصر الحديث، ولعّل 
شيخ يوسف ضياء لل) أنا(من أوائل التجارب في كتابة السيرة الذاتية المخطوطة التي عنوانها 

ورغم أن هذه المحاوالت لم ترق إلى مستوى ) 1906-1829(الدين باشا الخالدي المقدسي 
التي تعد ) كذا أنا يا دنيا(، ثم جاءت سيرة خليل السكاكيني )3(السيرة الذاتية لكنها كانت البداية
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اء والمفّكرين أول سيرة أدبية في األدب الفلسطيني لتتوالى بعد ذلك السير الذاتية لألدب
 ،توّثق سيرة المفكر واألديب واألكاديمي إحسان عباس" غربة الراعي"الفلسطينيين، فنجد 

 "البئر األولى"وفي  ،تخط أهم األحداث في مسيرة الشاعر معين بسيسو "دفاتر فلسطينية"و
بية تكتب وإن كانت المرأة العر، لحياة الروائي جبرا إبراهيم جبرا شارع األميرات نجد توثيقًا

همومها بالرمز والتلميح واإلشارة فإن المرأة الفلسطينية في سيرتها الذاتية تميزت باالختالف، 
لتبوح بكل شيء في أسلوب بالغ " رحلة جبلية رحلة صعبة"فجاءت فدوى طوقان في سيرتها 

ت قصة وجعلت هذه المذكرا ،الجمال والعذوبة في صدق وشجاعة وجعلت من مذكراتها أدبًا رفيعًا
" إيقاع المدى"في  ومحمود السمرة. )4(وليست قصة فدوى وحدها ،وهمومه المختلفة ،الجيل كّله

على سيرورة األديب الفلسطيني الذي وّثق لمرحلة الشتات وما بعدها  أيضًا حرص على أن يحافظ
نسان الذي وأثرها، وكيفية التفاعل مع منجزات الحضارة اإلنسانية ليرسم الصورة األفضل لهذا اإل

  . تحدى جميع الظروف القاسية ليصبح نموذجًا يحتذى به

فالسيرة الذاتية تشّكل مرآة لحياة الكاتب تعكس األبعاد االجتماعية والسياسية والثقافية 
فتضيء للقارئ زوايا الرؤية الحقيقية للنص بعيدًا عن المتخيالت السردية  واالقتصادية المختلفة،

كأن كاتب السيرة "و عيته، قيصبح الموصوف حقيقة ال تشبه النصوص األخرى،التي تبعده عن واق
فكيف إذا كان كاتب السيرة أديبًا يمتلك " )5(الذاتية كائن يشتهي لغته لتسجيل حياته الخاصة
محمود السمرة، إضافة إلى كونه سياسيًا يمتلك  مفردات معجم اللغة العربية واإلنجليزية كالدكتور

 ،قل من حدث مهم آلخر ال سيما أنه عاش متنقًال من بلد آلخر لغايات وأبعاد مختلفةحنكة التن
ومثقفًا ال يتجاوز المكان إال بقراءة متكاملة لهويته التاريخية والثقافية والسياسية، ولعّل مثل هذا 

في  النوع من السير يخلق أمام القارئ دوافع تكشف عن فاعلية هذه الشخصية وأثرها وتأّثرها
ومن هنا جاءت هذه الدراسة التي تقف على حدود العتبة . المجتمع واألدب العربي والعالمي

  .وأبعادها النصية ودالالت الغربة في هذه السيرة

  : العنوان وداللته، ودوافع كتابة السيرة

ب أساسية في تحديد نوع األثر األدبي وقراءته، فمن خالله تتجلى جوان يشّكل العنوان عتبة
فالعنوان نظام سيميائي ذو أبعاد داللية ورمزية وأيقونية "جوهرية تحدد دالالت الّنص وأبعاده، 

أفق، قد يصغر القارئ عن الصعود إليه، وقد يتعالى هو عن النزول ألي قارئ : وهو كالّنص
تغري وسيميائيته تنبع من كونه يجسد أعلى اقتصاد لغوي ممكن يوازي أعلى فعالية تلق ممكنة 

  . )6("الباحث والناقد بتتبع دالالته، مستثمرًا ما تيسر من منجزات التأويل

سيرورة حياة األديب محمود السمرة، أمام عتبة نصية تشير إلى  ونحن في هذه الدراسة
فحياته سارت في حركة دائبة ال يقيدها زمان وال مكان، تعكس التفاؤل واألمل بالمستقبل، والدأب 
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ه استطاع أن يعلن من عتبته أّنالسمرة إال  ة العمل، ورغم كل التحديات التي مر بهاعلى مواصل
يرة في مداها الزالّنصية عن جماليات السماني والمكاني.  

، أما "إيقاع المدى"وعنوان هذه السيرة هو " السيرة الّذاتية"فالقارئ أمام نوع أدبي وهو 
، وعند تتبع هذه الكلمة لغويًا نجد في لسان )سير( دة اللغويةكلمة السيرة فهي مأخوذة من الما
سار بهم سيرة حسنة، والسيرة : الطريقة، يقال ؛السيرة" :العرب البن منظور التعريف اآلتي

  ".)7(، وسير سيرة حدث أحاديث األوالئل(...) "الهيئة"

سارت سيرتها والسيرورة السيرة بالكسر السّنة، وقد "وفي تاج العروس للزبيدي نجد 
  ". )8(سار الولي في رعيته سيرة حسنة، والسيرة الهيئة: الّطريقة، يقال

فتتبع هذه الداللة معجميا يؤكد ّتعدد المعاني اللغوية التي تشير إلى الّطريقة التي سارت بها 
ين معجميتين؛ حياة الشخص الذي تدور حوله األحداث، فالسيرة الّذاتية مصطلح مكون من وحدت

". )9(طريقة إنتاجها ومنتجها :وتعني) ذاتية(ترجمة إنسان أو قصة حياة، و: وتعني) سيرة(وهما 
فالكاتب يعيد إنتاج قصة حياته بالّطريقة التي يراها مناسبة للّتقديم، وعندما يكون الكاتب شخصية 

فالمتوالية لة التي تحملها العنونة؛ أدبية مثقفة، واسعة الخبرة، بعيدة األفق، حينها ندرك أبعاد الدال
وتي؛ ففي القاموس المحيط نجد أن داللة اإليقاع هو تدل على التناغم الص" إيقاع"الصوتية لكلمة 

التي يقع فيها أداء صوتي ما بحيث يكون لهذا األداء أثر سار للنفس لدى  اّطراد الفترات الزمنية"
 تغّنىيوبهذا نجد أن محمود السمرة  .")10(زان الشعريةسماعه، أما علم اإليقاع فهو دراسة األو

وبالمحطات التي مر بها في أزمنة وأمكنة مختلفة فجعلها كالقصيدة التي أراد أن  ،بمسيرة حياته
وتية، والينقل للقارئ جمالياتها الص ي؛لمتلّقتؤثر في ا طاقة إيجابية يختزنأن العنوان  في شك 

رور المرتبط من معجم اللغة العربية دالالت تبعث على الفرح والس المؤلفا المفردة التي انتقاهففي 
 -ركيبي والي بين المراحل الزمنية كما تتوالى اإليقاعات واألنغام الموسيقية، أما االقتران الّتبالّت
؛ فيكشف عن إيقاعيات الجمال )المدىو اإليقاع(: بين كلمتي جمع ذيال -"تركيب اإلضافة"

 ؛"الغاية"و "المسافة" الذي عاشه السمرة؛ فالمدى كلمة تشير إلى) المدى(لمتعة في والفائدة وا
ار في المسافات التي قضاها باحثًا عن غاية األثر الس هتركبعض ما  فهو يسعى ألن يكشف لنا عن

تلقي؛ الم فيأثرًا إيجابيًا  تبعث، لهذا نجده ينتقي من حياته المواقف التي والتفوق التميز في حياته
ولكنه أسس كتابته للسيرة على مبدأ ، كغيره من كتاب السيرة فهو لم يرصد األحداث جميعها

إيقاعًا جميًال مستنيرًا بقول غابرييل غارسيا ماركيز في تقديمه لقصة حياته،  محققا بذلك االنتقاء
  ".)11(ليرويه وإنما ما يتذّكره، وكيف يتذكره... الحياة ليست ما يعيشه أحدنا:" الذي جاء فيه

دفعه لكتابة بب الذي تح نصه السردي بالكشف عن السفستيومن هنا نجد أن الكاتب 

  :يقول، سيرته
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هناك دافع شخصي يستحّثني أن أسجل خواطري في ما مر بي خالل هذه الثمانين سنة التي "
ن خطير ترك ولست إنسانًا ذا شأ! ؟لماذا أسجل هذه الخواطر ،ولكن ،أمضيتها في هذه الحياة

أنا شخصيًا أحب قراءة سير أولئك الذين كان لهم أثر في دروب  بصماته في سجّل التاريخ؟
  ".)12(ولكني لست منهم. التاريخ

لم يترك بصمة في سجل التاريخ، ولكن هو الذي يجعله يصف نفسه بمن  ولعّل تواضع الكاتب
بد من أن يعلي من قدر هذه  ة، القديّطلع على أبحاثه وكتبه وآرائه الّنيقرأ سيرته، ويمن 

فقد استطاع أن يثبت تميزه على جميع أقرانه حين حصل على المرتبة األولى في  الشخصية،
مدرسة حيفا، وتميز في جميع مراحله الّتعليمية، ففي مرحلة الدكتوراه تصدى لدراسة موضوع 

إلرساليات الّتبشيرية في الفكر أثر الحضارة الغربية وا"وهو  -)13(كما وصفه –صعب ومعّقد 
 Reuvon" ، وبفضل جهوده وتميزه مِنح جائزة 1920 –م 1860من  اإلسالمي في بالد الشام

Prize" "اقتحم العمل "، وبعدها )14(وهي جائزة ال تمنح إال نادرًا لطالب في برنامج الدكتوراه
وأصبحت الثقافة هي أهم  ،ية الرحبالجامعي الثقافي من أوسع أبوابه، وخاض بحر الحياة األكاديم

أستاذًا بروفيسورًا، ونائب رئيس جامعة، ورئيسًا ألم الجامعات  :عنصر يتكون منها غذاؤه اليومي
في األردن، ووزير ثقافة، ورئيسًا لجامعة جديدة يمنحها من خبرته وتجربته ما يجعلها في مقدمة 

15(الجامعات األهلية باألردن(."  

 الشخصية جاز السريع لسيرة حياته ينبئ عن تميزه، ورغم ذلك يرى السمرة أنولعّل هذا اإلي
كتب كتابًا حين  "تشيخوف" متيمنًا برأي ، فمن الممكن أن ُتسجل مسيرتها؛حتى لو كانت عادية

 وبعد أن اّطلع السمرة على هذا الكتاب استقر في خاطره أن المهم" يوميات إنسان عادي"عنوانه 
  . )16(كيف تكتب، وليس عمن تكتبهو 

اإلفصاح عن أشياء لم يقلها، وقد  وهو حرصه علىألمح إليه  لكتابة السيرة وثمة دافع آخر
لست نادمًا على شيء قدر ندمي على امتالء فمي بكلمات لم " :بدا هذا من إشارته لقول أراغون

كما  –ندم على كتمانها، لعّلها تكون وهذه الكلمات التي لم يقلها وأراد أن يقولها خشية ال. "أقلها
الفكرية، : عصارة حكمته التي خرج بها من خبراته الطويلة في مجاالت الحياة المختلفة - سيأتي

فهي خبرة أراد السمرة أن ينقلها لآلخرين . الخ...واألدبية، والّنقدية، والسياسية، واالجتماعية،
تجّلت هذه الحكمة في حديثه عن مراحل حياته عّلهم ينتفعون منها ومما فيها من حكمة، وقد 

وقد تضمنت نقدًا ) حصاد الرحلة(المختلفة، كما تجّلت مرة أخرى في نهاية السيرة تحت عنوان 
  . لبعض المواقف، وبعض المؤسسات، معبرا فيها عن رؤيته الخاصة

ة ومن العنوان الكّلي ننطلق إلى العناوين الجزئية التي قامت عليها أحداث السيرة الّذاتي
للمؤلف، فقد بدأت األحداث مرّتبة زمنيًا بدءًا من مرحلة الطفولة في مسقط رأسه الّطنطورة، 
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وصوًال إلى مرحلة الثمانينات، معنونًا كّل مرحلة في هذه المراحل بعنوان ينسجم مع ما تميزت به 
مية، وما أحاط به من شخصيته، وحياته الخاصة، ودراسته، ومسيرته العل: من أحداث تتصل بـ

  :ظروف تختلف وتتباين من حين آلخر، فجاءت هذه العناوين على النحو اآلتي

  .مهد الروح وعاشقة البحر: الّطنطورة -1

 . من حيفا إلى الكلية العربية في القدس -2

 . زمن النكبة –طموح لم تكسره المأساة، جامعة القاهرة  -3

 .مخاض الخمسينات -4

 .نوالممك.. .والمستحيل.. .لندن -5

 .في الكويت ومجلة العربي -6

 .في رحاب الجامعة األردنية -7
 دهشة الطواف في العالمين العربي والغربي  -8

 .جوالت في الشرق األقصى -9

 .في وزارة الّثقافة -10

  حصاد الرحلة  -11

ويبدو من العناوين الفرعية لهذه السيرة أن حياته طبعت باالنتقال واالرتحال بين األمكنة 
كت هذه األمكنة أثرا في تشكيل شخصيته من حيث هو إنسان وأديب؛ ولذا شرقًا وغربًا، وقد تر

 حلة التي عاشها، ويبدو أنيتوجب علينا أن نستقري أهمية العنونة في الكشف عن جماليات الر
الكاتب في تقسيمه هذا راعى دور األمكنة في الّتأثير في شخصيته وبنائها في المستويين اإلنساني 

  هذه اآلثار الغربة واالغتراب  واألدبي، وأبرز

  :ودواعيها كما ظهرت في السيرة ،غربةأنواع ال -

الحياتي  هراخالل مسضروبها وأصنافها  تعددتوقد  الغربة التي عايشها السمرة أنواع؛
 نواعهذه األويمكننا أن نجمل  في الوصف، واالنتقاء، ، ولكل نوع إيقاعية جمالية خاصةواألدبي

 :يأتيفيما 
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تلك القرية التي ترتبط بالطريق " الّطنطورة"بدأت وقائع السيرة بالحديث عن مسقط الرأس 
الساحلي بين حيفا ويافا، ومنها انطلق إلى بقاع وأمكنة كثيرة في هذا العالم، وتكاد سيرته تجسد 

ابق، تقسم إلى ثالثة أقسام؛ هيتاريخ األمكنة التي عاش فيها، ومثلما يظهر المخطط الس :  

  ".فلسطين"الغربة داخل حدود الوطن األم  -

 .الغربة داخل حدود الوطن العربي -

  ". لندن وأمريكا"الغربة في بالد الغرب  -

وأما دواعي الغربة فقد ارتبطت بأنواعها؛ فقد عايش الغربة المكانية والّنفسية منذ مرحلة 
  مبكرة من 

افع األقوى في غربة السمرة هو العلم ومن ثم العمل، فالعلم هو بساط ؛ ولعّل الدأجل التعلم
 –داخليًا  تكان غربته غم من أنوبالر الريح الذي حمل السمرة إلى أماكن كثيرة في هذا العالم؛

إلى ) رةنطوالّط(ة األولى، حين انتقل من قرية البعد للمر ه عرفه على معنىإال أّن –داخل فلسطين 
 لم يتجاوز التي ةغيرن الصالس هوفي هذ ،عابف الرفي حيفا من أجل إكمال دراسته بعد الصمدرسة 

ليعيش فيه مع عائلة في حيفا  ا؛ فيستأجر بيتالغربة ومعاناتهاالعاشرة نجده يعيش طقوس  فيها
؛ إذ دفعهم )17(العائلة صعبة وقاسيةتلك وكانت ظروف  هر؛في الش واحد مقابل جنيه فلسطيني

ن المبكرة أن يتحدى الظروف القاسية فقر إلى االقتصاد في الكهرباء، ولكنه استطاع في هذه السال
في صفه وإال فعليه أن  هان مع والده الذي اشترط عليه إلكمال دراسته أن يكون األولليكسب الر

حت ضوء فكان يخرج إلى الشارع ليدرس ت فتيا روف القاسية؛ لذا تحدى السمرة هذه الّظيتوقف
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 ةاخليدى تجارب الغربة الارع؛ واستأجر غرفة عند عائلة أخرى؛ وهكذا مرت أولمصباح في الشلا
جربة كفيلة بإنضاجه الّنفسي في تحدي الظروف البيئية وكانت هذه الّت ،م والدراسةعلُّمن أجل الّت

راسة تحت ان يخرج للدإال أنه ك ،الم وأصوات الكالبوالمادية؛ إذ إنه بالرغم من خوفه من الّظ
يارع في ليالضوء المصباح في الش ليالي و الباردةتاء الشإال  ،وعلى الرغم من فقره ؛يف أيضًاالص

ضوج في بناء في منزل آخر؛ وهكذا يتضح الّن حجرةأنه بحث عن صديق يشاركه في استئجار 
وصفا ال يخلو من ي حيفا نوات الست التي قضاها فطلق على السوتبعا لذلك يشخصيته في حيفا؛ 

  .)18("بر المرسنوات الص"داللة وهو 

الدراسة، ثم بعدها  لغاية إكمالوقد كان االنتقال  ،إلى القدسوينتقل بناالمؤلف بعدها 
عمل معلمًا للغة اإلنجليزية في مدرسة  فقد "التدريس أجل"طولكرم من  ينتقل بنا إلىسنتين ب

ج السمرة إلى تجربة االغتراب داخل حدود الوطن العربي، طولكرم، ومن حدود فلسطين األم يخر
 علىاالبتعاث إلى القاهرة  يؤثركان فقد ، األكاديميةحيث القاهرة المحطة التي واصل فيها مسيرته 

الذين تتلمذ السمرة على  ،عراء الكباروالش ،والعلماء ،االبتعاث إلى بريطانيا ألنها بلد طه حسين
حلة كان الوطن العربي وعلى الرغم من الّتسميات والّتقسيمات السياسية كان ، وفي تلك المركتبهم

االنتقال بين بلدانه ما زال سهًال، فقد رسم السمرة خط السفر من فلسطين إلى الكويت ليعبر عن 
م وقع عقدا للعمل في 1951وحدة الحال التي كانت عليها الدول العربية في ذلك الزمن، ففي 

فرأينا أن نبكر في السفر إلى الكويت، وأن نأخذ "الكويت، يقول واصفا سفره هذا  الّتدريس في
السيارة من دمشق إلى حلب حيث قضينا ليلة، وفي الصباح أخذنا الباص إلى القامشلي، لنأخذ من 

19(هناك القطار إلى بغداد، وكان السفر في الباص
(".   

ي معظم محّطات حياته؛ إال أنه يحرص على ورغم صعوبة المرحلة التي كان يعيشها السمرة ف
ومنذ " :يقول ،أن ينقل للقارئ بعدًا إيجابيًا، ومن ذلك أنه جسد حالة الوحدة بين البالد العربية

م، هاجر اآلالف من الفلسطينيين إلى الكويت، وفتح لهم الكويتيون أبواب العمل، 1948الّنكبة 
لفوارق الّطبقية بين الفلسطينيين، هذه الفوارق التي ووصل بعضهم إلى مناصب رفيعة، وهنا زالت ا

عرفوها في بالدهم، فأبناء العائالت الموسرة في فلسطين تساووا هنا مع الفالحين والعمال 
  ")20(القادمين من مدنهم وقراهم

وفي الكويت استطاع السمرة أن يعايش مرحلتين زمنيتين متباينتين وذلك لطول الفترة الزمنية 
شها في تلك البالد، ولذلك نجد تجربته في الكويت تمتد اثني عشر عامًا في فترتيتن التي عا

  . 1964-1958من و 1956-1950متساويتين كل منهما ستة أعوام، من 

فقد عايش الكويت في البدايات قبل ظهور آثار النفط في هذه البالد؛ وشاهد بداية الّتغيرات، 
بيت، ال أدري كيف استطعنا أن نعيش فيه عامًا كامًال، وفي الكويت أخذنا نبحث عن "ومن ذلك 
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كان البيت الذي سكّنا فيه مبنيًا من الّلبن، وسقوف غرفه من الّلبن الممزوج بالقصب، هكذا كانت 
بيوت الكويت، وما أكثر ما تتساقط عليك من السقف وأنت نائم الحشرات بأنواعها وكذلك العقارب 

بحجم القطط، وتذرع المكان بحرية، ونظام هذه البيوت أن البيت  وأبو بريص، أما الجراذين فهي
مسور، وتدخل من بوابة خشبية إلى ساحة تفضي إلى غرفة استقبال الزوار، والسير في عتمة 
الليل في شوارع غير مسفلتة، تجعلك تسير في تأن وحذر حتى ال تقع في حفرة، أو تصطدم 

انتقلنا في العام التالي إلى مساكن حديثة، هي مساكن ثانوية  إلى أن !بحجر أو جرذان، وما أكثرها
  ".)21(الشويخ، التي أخذت مكان المدرسة المباركية

، إذ اّتجه إلى لندن إلكمال دراسته بعد قراره بقبول ومن البالد العربية إلى بالد الغرب
بحر من بيروت إلى البعثة التي حصل عليها من المجلس الّثقافي البريطاني، وسافر عن طريق ال

مدينة الجمال والحب، وبعدها انتقل عن طريق " البندقية"وفيها تقصى مالمح الجمال في ،إيطاليا
  . القطار السريع إلى باريس عبر النمسا وسويسرا ومن ثم بريطانيا

وبعدها نجد أن سيرورة الحياة تستمر في توصيف األمكنة لغايات متعددة؛ فمن ذلك نجده 

 إلجراء الفحوصات الّطبية في مستشفى" لغايات عالجية" ر الواليات المتحدة األمريكيةمثًال يزو

بعد أن كان يمر بحالة مرضية تتمّثل باختالل الّتوازن، وعلى الرغم من كل ) مايو كلينك(
الفحوصات تبين أن الحالة المرضية التي يعاني منها سببها االرتفاع في الحرارة وااللتهاب في 

تين، ومهما تعددت غايات الغربة عند السمرة فتبقى عين الراوي المؤرخ للحدث بزمانه اللوز
ومكانه حاضرة في كل وصف نصي، فهو في رحلة عالجه يكشف عن إنسانية جاللة الملك حسين 

في متابعة األمور الصحية لهذه الشخصية األدبية المرموقة، أما على صعيد  - رحمه الله–بن طالل 
 مؤقت أو غير مؤقت، ربة، فقد اعتادها السمرة، فحياته كانت بين سفر وانتقال، وحل وارتحال،الغ

في هذه السنوات " :؛ يقول السمرةوزيارات عمل تقتضيها طبيعة الوظيفة التي يقوم بها
عدا زرت كل بلدان العالم العربي ما . الّطويلة التي قضيتها في اإلدراة الجامعية، زرت بالدًا كثيرة

فنحن أمام رحالة بدأ حياته مغترباً، فاعتاد السفر وألف ". )22(ليبيا والسودان، زرتها مرارًا عدة
  . وأصبح دأبه أن يرسم خرائط البالد التي يزورها؛ بأحاسيسه وكلماته الترحال والتجوال،

  : في إيقاع المدى تجلىاألبعاد التي ت

ارد وهو بطل السيرة في سرده إنما حرص السلم تكن السيرة مجرد سرد ألحداث حياتية، و
ملمحًا  فشّكلت سيرتهأن يضيف أبعادًا على طبيعة الحدث الذي ينقله للقارئ؛ على لألحداث 

لشخصية األديب الفلسطيني  الّنفسية والثقافية واالجتماعية والتاريخية يضيء جانبًا من األبعاد
تشّكل " إيقاع المدى"طين وقراها؛ لذا فإن سيرة الذي عايش فترات زمنية مؤّثرة في تاريخ فلس
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وفي اآلتي نقف عند هذه األبعاد بعدا  مرجعًا فكريًا وثقافيا وتاريخيا لألمكنة التي عايشها الكاتب
  .تلو اآلخر

  البعد التاريخي  .1

ًا م؛ ثم يقدم سجّل20/4/1923بتاريخ  فيبدأ السمرة بالتوثيق لقرية الّطنطورة التي ولد فيها
وأشهر األطعمة التي تقدم في  تاريخيًا لهذه القرية بحيث يوضح للقارئ موقعها ومناخها وأعالمها

وتقاليدهم؛  السكان عادات، عالوة على عليمومنهجية الّت ،هذه القرية، وطرق المواصالت فيها
حياته فيها؛  من ًاجزء عاش فالكاتب ال يوّثق لحياته الخاصة وإنما يسجل تاريخ المنطقة التي

على بعد سبعة وعشرين كيلومترًا إلى الجنوب  احل الفلسطيني،وتقع الّطنطورة على الس" :يقول
وعندما كان يهيج البحر كان موجه يصطدم بجدران المنازل الواقعة بمحاذاة البحر، . من حيفا

عواصفه ويحيل القرية إلى شبه جزيرة يطو قها من ثالث وكان البحر يرغي ويزبد شتاء، وتشتد
جهات ويبقى شرقيها هو الذي يربطها باليابسة، وتخلط مياه البحر بمياه الشتاء، وفي الصيف كان 
الميناء يزدحم بالسفن القادمة من بيروت لشراء البطيخ، والّطنطورة مشهورة ببطيخها، وعلى طول 

لبية حاجات الشاطئ كانت تنتشر المقاهي المقامة من القصب والحصر وقليل من الخشب؛ لت
  ". )23(القادمين مع السفن من لبنان

مرة حريصأن يضيف إلى المعجم اللغوي للقارئ أبعادًا على في سيرته  اوهكذا نجد الس
ا في تاريخ األمكنة ال تاريخ الشخصيات، ومما يلحظ تاريخية توثيقية، مما يجعل الّنص مرجعًا عام

سواء  ،اريخية في قالب تسجيلي للمكانقافية والّتّثعلى إظهار معلوماته ال أيضا أن السمرة حرص
أكان هذا المكان شرقيًا أم غربيًا، ولعّل هذه المنهجية في األسلوب الكتابي جعلت الّنص يخرج من 
إطار الّذاتية الفردية إلى إطار أوسع وأعم ألن الفئة المتلقية لهذا الّنص تستقبل معلومات تاريخية 

جارب الحياتية ليحصل على هذه العديد من الكتب التاريخية والّتاجتهد الكاتب في قراءة 
المعلومات، وأعاد تقديمها بأسلوب مباشر ضمن نصه الذي يتحدث فيه عن تجاربه الّذاتية فيخرج 

أما كاليفورنيا، جنة أمريكا، فقد اغتصبها " :ذاتية ليستعرض ثقافته العالية؛ ومن ذلك قولهالعن 
م اشترت والية 1803وضمت أمريكا واليات لم تكن لها، ففي سنة . يكاألمريكان من المكس

اشترت والية فلوريدا  )1821-1819(ماليين دوالر، وفي سنة 10من الفرنسيين بمبلغ  لويزيانا
، ومما يلفت ص األدبياريخية للّنوهذه المنهجية التوثيقية زادت من القيمة الّت". )24(من إسبانيا

ص حرصا شديدا على إبداء رأيه في األحداث التاريخية التي يرويها، فهو النظر أن السمرة يحر
راٍو ومحلل يكشف عن قدرته على استجالء الشخصية التي يعايشها، فيصدر الحكم من خالل 

بين األلمان  ورأيت الشبه كبيرًا. لقد زرت ألمانيا وفرنسا مرات عديدة:" الخبرة؛ ومن ذلك قوله
أما الفرنسيون ففيهم ِكبر غير مبرر، واستعالء . ما منّظمون ومهّذبونواإلنجليز، الناس فيه



 -األبعاد واألسلوب-لمحمود السمرة أنموذجًا " إيقاع المدى: "السيرة الذاتية في األدب الفلسطيني   الدراساتمجلة جرش للبحوث و

 37

وتظهر من خالل االقتباس السابق قدرته على استجالء الّنفسيات التي يعايشها بحكم ". )25(ممجوج
الخبرة، ولعّل البعد السياسي هو الملمح األبرز في عرض أحداث هذه السيرة، ال سيما أنه عايش 

اث المفصلية في مسيرة المقاومة الفلسطينية ابتداء من ثورة عزالدين القسام، مرورًا أهم األحد
ومن ثم تراجع الجيوش العربية ونكسة الخامس من حزيران  ،م1948بأحداث نكبة الحرب في عام 

فبحرصه على سرد األحداث بتفصيل دقيق أراد أن يجعل من سيرته شاهدًا توثيقيًا  م 1967عام 
ذاكرة التاريخ أن الفلسطيني والعربي ال يمكنه أن ينسى لحظات المقاومة، وستبقى  تقيد في

أقالمهم توّثق معاناة ذلك الجيل وتحدياته من أجل القضية واألرض والهوية؛ وحينها تصبح سيرة 
األديب جزءًا يتماهى مع سيرة الوطن، ويوّثق ألحداثه وتحدياته؛ ومن ذلك قوله عن أحداث ثورة 

التي ابتدأت سرية ثم أعلنت عن نفسها في ذكرى  ،كان لثورة الشهيد عز الدين القسام" :سامالق
وكان القسام على رأس المجاهدين، . م صدى بعيد 1935وعد بلفور في الّثاني من تشرين الّثاني 
بمنطقة جنين، وانتهت المعركة باستشهاده يوم " يعبد"وحاصرته القوات اإلنجليزية في غابة 

ونودي باإلضراب المشهور في فلسطين، ولم يحن اليوم العشرون من . م 1935تشرين الثاني 25
م حتى كان اإلضراب يعم فلسطين كلها بسب تحيز السياسة البريطانية ومساندتها  1936نيسان 
26(لليهود

(."  

يش واستمر التوثيق الّتاريخي ألحداث سياسية عايشها في غربته، ليعكس أثرها على من عا
م، وتشرد معظم 1990هذا الحدث؛ كغزو العراق للكويت واحتاللها في الثاني من آب عام 

كان لهذا الغزو أثره، فزادت نقمتهم على و وتفرقوا في بقاع العالم، ،عانوا الكثير"الكويتيين، فقد 
ير كل من وقف مساندًا للعراق ضدهم، واشتد العداء بين األخوة، وقررت أمريكا التدخل لتحر

  ")27(الكويت

حي عباس  نجده يسلط الضوء علىالقدس؛ وبالعودة إلى حديث السمرة عن تجربته في 
 ائفة البهائية التي كانت محدودةفي إشارة للفرقة أو الّط" ميرزا البهاء عباس"المجاور لضريح 

حتى عام  زمنيا ت بوجودها المستمرامتد أذهلته أن هذه الطائفةولكن المفاجأة التي  بادئ األمر
كتابًا عن البهائية تاريخها ومبادئها؛  تهديهطالبة ب فوجئحين كان رئيسًا لجامعة البترا ف) م2002(
يفصح عن حرصه الالفت ودأبه الملحوظ في تفاصيل هذه الفرقة  بذكرهأن الكاتب  في ال شكو

التعايش بين ر إلى فكرة يشيجارب األكثر تأثيرًا في مسيرته الحياتية؛ لذا نجده الّت توظيف
ن؛ مما يعني أن حرص الكاتب في حديثه يفصديقه البهائي زوج أوالده من مسلمين سني ،الطوائف
عايش في الكلية العربية في القدس في بداية القرن ائفية إنما هو للكشف عن طبيعة الّتعن الّط

  . حقيقية ةأخوعايش الذي يتجاوز كل الحدود من أجل إقامة عالقة صداقة والعشرين؛ هذا الّت
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وتشكل الفقرة السابقة شاهدًا على البعد الّتاريخي في سيرة السمرة، فقد وّثق للحدث الذي 
عايشه، وحرص على سرد تفاصيله ليعطي لنصه قيمة تاريخية توثيقية تزيد من أهمية الحدث 

ألكبر في القسمين الذي يرويه السارد، وقد شّكل الّتوثيق الّتاريخي لألحداث السياسية الحيز ا
  .األول والثاني من سيرته

  البعد االجتماعي. 2

ولم تغب عن صاحب السيرة الروح النقدية لكل ما عايشه من أحداث اجتماعية، فالبعد 
االجتماعي الذي تجّلى في سيرته لم يكن بعدًا وصفيًا تصويريًا فحسب، وإنما تجاوز ذلك إلى 

وال بد في ليلة الدخلة :" اتها أو إيجابياتها؛ ومن ذلك قولهوصف العادات والّتقاليد ليظهر سلبي
من أن يخرج العريس بعد دخوله بالعروس، ليعلن للمنتظرين في الخارج أنه قد أتم ) الزفاف(

واجباته الزوجية، وذلك بإعالن وجود دم البكارة على قطعة قماش بيضاء، عندها يأخذ المنتظرون 
وكنا ونحن صغار نرى هذا أمرًا عاديًا، ولما . هذا يثبت رجولة العريس بالّتصفيق، مبتهجين، ألن

وال شك في . كبرت أخذت أعجب لهذا الذي كان يجري، وأخجل أشد الخجل من هذه الممارسة
  ".)28(أن هذا الذي كان يتم يدل على سذاجة متناهية

سيرته عن رفضه  عايش السمرة الحدث السابق وهو صغير، وانتقده وهو كبير، وعبر في
وأشار أيضًا إلى العادات اإليجابية في . ألعمال كان يقوم بها مجتمعه بحكم الجهل والسذاجة

الذي يقدم للعريسين ليعينهما في بداية حياتهما الجديدة، فهو من باب الّتكافل " النقوط"الزواج كـ
الرداء "طعمة الشعبية والملبوسات وقدم أيضًا أوصافًا لأل. )29(االجتماعي بين األهل في تلك الفترة

؛ وفصل القول في )30(الذي كان يرتديه الرجال واألطفال في األعياد واأليام العادية" الّتقليدي
وال شك أن هذه األوصاف تطلق العنان  .الخ..أردية الّطلبة واألساتذة في الكلية العربية في القدس

  . ريبًا من واقع الحياة الموصوفة في السيرةلمخيلة المتلّقي ليشّكل بعدًا تصويريًا ق

  البعد المكاني الجغرافي. 3

ومن األبعاد التي تجّلت في هذه السيرة وزادت من قيمتها في الّتوثيق الوصفي لجغرافية 
ليس  ،وشتاء القدس قاس" :المكان بأوصاف مناخه وسهوله وجباله؛ ومن ذلك وصفه لشتاء القدس

وقد يستمر هطوله  ،وكثيرًا ما كان الثلج يهطل غزيرًا. أو حيفاكمثله شتاء الّطنطورة 
فالمناخ جزء من الهوية الجغرافية للمكان حرص السمرة على نقلها للقارئ ليعلن عن  .")31(ألسابيع

موقفه من ذلك؛ فيعلن عن استمتاعه أو معاناته من الّطبيعة للجغرافية لألمكنة، ومن ذلك وصفه لـ 
 ،)32(نى منه في الكويت وهو غبار كثيف يغّطي المكان فيصعب تلمس الّطريق معهالذي عا "الطوز"

صفه الغطاء الّنباتي لبعض األمكنة التي ومن األبعاد الجغرافية التي نجدها في مسيرة السمرة و
يزورها، وال شك في أن األشجار التي يصفها تحمل صفة الّتميز والفرادة، ومن ذلك وصفه 
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شجر ضخم "لألشجار الموجودة على الجبال المشرفة على سان فرانسيسكو؛ ففي هذه الجبال 
ة الصنوبرية، يقارب ارتفاعه وهو شجر من الفصيل Giant Sequoia)(... اسمه السكويه الجبارة

  .")33(وتمر السيارات من وسطها ،وهناك شجرة نمت على طرفي الشارع العام. مئة متر

  البعد األدبي الثقافي. 4

أما البعد األدبي فقد تجّلى بعدة صور، فقد زودنا من خالل سرده بأسماء الكتب والمجالت 
الرسالة "ثينيات من القرن الماضي، ومن ذلك مجلة التي كانت سائدة بين أيدي المثقفين في الّثال

" جورجي زيدان"لصاحبها أحمد حسن الزيات، وكذلك أشار السمرة إلى روايات " األسبوعية
. الّتاريخية، ذلك الكاتب اللبناني المسيحي الذي أبدع في الرواية الّتاريخية لكل العصور اإلسالمية

بية فقط، بل أشار إلى عدد كبير من الروايات اإلنجليزية، ومن ولم يكتِف باإلشارة إلى الكتب العر
لديكنز، " مدينتين"وقصة  ،لبيرل بك" ريح الشرق وريح الغرب"و "األرض الطيبة"رواية  ذلك

وفي سيرة السمرة نجد اإلشارة إلى بعض الجهود النقدية التي . )34(لمكسيم جوركي" األم"و
كانت تدرسها مدرسة النقد  "لبشار بن برد"من ذلك قصيدة تلّقاها على يد عدد من األساتذة، و

وفي سيرته يحدثنا عن أهم المتاحف في البالد التي يزورها ويفصل  بما فيها من أدب مكشوف،
" لوحة العشاء األخير" في اللوحات الفنية المرسومة على الجداريات ومن ذلك ما رآه في روما من

 -سيرته ال تنفك الجغرافيا عن التاريخ فهو وفي ")35(فيرونيز" لـالناس  ويوحنا المعمدان ،لبسانو
يروي لنا قصصًا تاريخية لألمكنة التي مر بها، كقصة األميرة فيكتوريا التي  - على سبيل المثال

ُكشف بعد وفاة زوجها عن أنها أقامت عالقة حميمة مع خادم اصطبلها، وأنجبت منه طفلة قررْت 
36(َءها لدى أسرة بألمانياوإخفا ،التسّتر عليها

(.  

  البعد الفني. 5

ومثل حبي " :وال يبخل السمرة على المتلقي بمختلف الفنون األدبية كالموسيقى، فهو يقول
للكتب حبي للموسيقى، فقد كنت أحرص على حضور الحفالت الموسيقية التي يقدمها قادة 

، وفي ميدان المسرح ")37(كمبولياألوركستيرا المشهورون، فقد كنت أحب عزف يهودا منيوهن، و
نجده يحدثنا عن عدد من المسرحيات التي حضرها في لندن، وال يكتفي في اإلشارة إلى عنوان 
المسرحية فقط، وإنما يحرص على تزويد القارئ بملخص لبعض قصص المسرحيات؛ كما في 

م 1952ا سنة رحية كانت قد بدأ عرضهوهذه المس. ألجاثا كريستي" مصيدة الفئران"مسرحية 
مجموعة من الّناس التقوا " على مسرح السفراء واستمرت عقودًا كثيرة دون انقطاع، وتدور حول 

وال . وحدثت جريمة قتل، كان ضحيتها أحد هذه المجموعة. في منطقة نائية في الريف، في فندق
نهاية المسرحية يقف وهنا العقدة، من القاتل؟؟؟ وفي . بد أن يكون القاتل واحدًا من الموجودين

على المسرح أحد العاملين فيه، ويطلب من المشاهدين أال يكشفوا هوية القاتل ألصدقائهم، 
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وبهذا نجد السمرة ". )38(ومعارفهم، الذين لم يحضروا المسرحية، كي ال يحرموا من لّذة المفاجأة
عن هذه المسرحية إن لم  في انتقائه لهذه المسرحية يستفز المتلقي، ويستثيره لكي يقرأ ما ُكتب

ويكاد ال يمر  .يستطع الحضور لمعرفة القاتل، فهو مولع بتزويد المتلّقي الكثير من معارفه الّثقافية
جزء من السيرة إال ويزودنا باسم كتاب أو بسيرة كاتب غربي أو عربي، مما يجعل هذه السيرة 

يوردها في كل جزء، فهو ال يهتم بإيراد  أقرب إلى الموسوعة الفكرية نظرًا لحجم المعلومات التي
اليوميات العادية، وإنما يقتنص الحدث األبرز ليجعله مسوغًا للحديث عن تاريخ المكان، وأدبائه، 

  . وأهم معالمه، مما وسع أفق دالالت الّنص، وأبعاده

  : أسلوب السمرة في كتابة السيرة

صه، وتعددت تعريفات األسلوب عند الّنقاد، األسلوب وهو الطريقة التي يقدم فيها الكاتب ن
هو مجموعة من ألوان يطبع بها الخطاب ليصل بفضلها إلى إقناع " :فمنهم من يرى أن األسلوب

الكيفية التي شيد عليها بناٌء "ومنهم من يرى أّنها ". )39(وإمتاعه وشد انتباهه وإثارة خياله ،القارئ
لسمرة سيرته فهي تتمثل بعدة خصائص أسلوبية تطبع طريقته أما الكيفية التي قدم بها ا". )40(ما

غيره، فقد انتقى من معجم األلفاظ مفردات تحقق الهدف وتصف  في الكتابة بطابع خاص يميزه عن
تشهد على ذلك تفاصيل المكان والزمان، إذا كان  ،الحدث وصفا يجسده بطريقة قريبة من التوثيق

وز الوصف المكاني ويعتمد على تكثيف الحدث، معتمدًا الجمل ذلك يخدم الحدث، وأحيانًا يتجا
وأحياًنا يلجأ إلى االستعانة ببعض الّنصوص األدبية، فيقع الّتناص بما يخدم الحدث، ومن  ،القصيرة

وأتأمل اآلن حياتي، فأزداد إيمانًا أنها، في كثير من جوانبها مرسومة، وال بد لنا فيها ":ذلك قوله
من الحياة قد يغير  ولكن هذا ال يلغي دور اإلنسان، والقرار الخطأ في لحظة. ةمن أقدار مقدور

  :مسار حياة اإلنسان، وتلح علي دائمًا أبيات شكسبير، معناها

- ربسفي حياة كل إنسان م  

  إذا اهتدى إليه 

  قاده إلى النجاح 

  ".)41(ولكن حظك الحسن هو الذي يجعلك تدرك أن المسرب هو مسرب النجاح

 ولعل لغة السمرة السهلة والمرنة هي التي تجعل القارئ مشدودًا لهذا النص إيقاع المدى،

إضافة إلى اهتمامه برسم الّتفاصيل المكانية الدقيقة وكأن القارئ يرى المكان الموصوف، وبهذا 
م هذه جعل السمرة من السيرة مرجعًا جغرافيًا وتاريخيًا لألمكنة التي وصفها في سيرته، ونختت

  : الدراسة بالوقوف إزاء ملمحين أسلوبين بارزين في سيرته، وهما
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   :الزمن -أ 

السيرة تتضمن أحداثًا مؤطرة بزمن يعرضه الكاتب بتقنيات مختلفة، فمنهم من يبدأ من 
المعاصرة  الصغر حتى لحظة الكتابة، مثل السمرة في إيقاعيته، ومنهم من يقف عند لحظته

أحد "الزمن الماضي؛ ومهما اختلفت الّتقنيات التي ترتبط بالزمن؛ فإّنه يبقى ويسترجع أحداث 
المكونات األساسية التي تشكل بنية الّنص السردي وهو يمثل العنصر الفعال الذي يكمل بقية 

  ".)42(المكونات الحكائية، ويمنحها طابع المصداقية

ّطبيعة، وحوادثها، وليس العكس، إنه فالزمن دالليًا هو زمن مندمج في الحدث، وظواهر ال
  .)43(نسبي حسي، تداخل مع الحدث، مثله مثل المكان الذي يتداخل مع المتمّكن فيه

والمكان والزمان شريكان ال ينفصالن، يختلط الزمان بشكل ما في المكان لسبب بسيط وهو 
ود هو الحياة، والحياة الحركة التي تصنع مظاهر الوجود، والوجود والزمان متردافان؛ ألن الوج

األحداث وأثرها  تتغير، والّتغير حركة، والحركة زمان، والزمان هو اآللية التي تكشف تفاعالت هذه
) 1(السمرة منهج الّتقسيم المبوب بأرقام مرتبة من الرقم  في الشخصية، وفي هذه السيرة اّتبع

المرحلة والمضمون الذي يتحدث عنه؛  واختار لكل رقم عنوانًا يوضح طبيعة) 11(حتى الرقم 
أما المرحلة األخيرة فقد كان " مهد الروح وعاشقة البحر: الّطنطورة"كان العنوان ) 1(ففي الرقم 

وقد بدأ نصه الكتابي في خطاب موجه مباشرة للمتلّقي ليبين الدافع  ؛"حصاد الرحلة ":عنوانها
ل الّثمانين عامًا التي أمضاها في هذه الحياة؛ ثم الشخصي الذي استحّثه ألن يسجل خواطره خال

بدأ بتسلسل زمني من يوم والدته ليسير في األحداث بادئا بمطلع العشرينات من القرن العشرين 
ووكل مجال يعطيها " :أما مقولة الزمن فهي متعددة المجاالت. منتهيا بأواسط الثمانينات منه

ا في حقله الفكري والّنظري، وكانت حصيلة مقولة الزمن في داللة، ويتناولها بأدواته التي يصوغه
اختزاله العلمي والمباشر مجسدًا بجالء في تحليل اللغة في أقسام الفعل الزمنية في تطابقها مع 

ولو نظرنا إلى  ".)44(الماضي والحاضر والمستقبل" :تقسيم الزمن الفيزيائي إلى ثالثة أبعاد، وهي
ي لوجدنا معظم األحداث تقوم على استرجاع أحداث الزمن الماضي التي يدونها بنية الزمن الفيزيائ

أما المستقبل، فنجده داخل األحداث الّنصية التي  ،"لحظة الكتابة"الكاتب في لحظة الحاضر وهي 
كان يتأملها الكاتب وينتظرها في سرده لألحداث؛ كالّتخرج في الجامعة، كاألوالد الذين ينتظرهم 

وهكذا ،واجبعد الز.   

وهذا يقودنا إلى دراسة الّترتيب الزمني لحكاية السرد، فالسرد في معظمه كان سردًا تتابعيًا 
ولعّل هذا الّتنوع في بنية الزمن يبعث جماليات الحدث في هذه  إلتاحة الفرصة لتقديم الحدث،

وفي " :كما في قولهالسيرة، ففي كثير من المواضع سار في زمن تدرجي في وصفه لألحداث؛ 
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الصباح أخذنا الباص إلى القامشلي لنأخذ من هناك القطار إلى بغداد، وكان السفر في الباص، 
   .")45(ولمدة طويلة، والغبار الكثيف نستنشقه مرهقًا ومزعجًا، ووصلنا ليًال

سهولة ولعّل الوصف الزمني الّتدرجي يمثل أبعادًا داللية تشير إلى وحدة البالد العربية، و
الّتنّقل بين عواصم الوطن العربي، إضافة إلى اإلشارة إلى وسائل الّتنّقل وصعوبات في تلك الفترة 

راعى السارد في سرده طبيعة الحدث وزمنه، فوجدناه يرصد البعد  الزمنية، وفي مواضع أخرى
ركض لتأخذ وإذا الحظتم أيها األحبة فإن بعض األحداث ت"العاطفي مصرحا بذلك أوضح تصريح 

موقعًا متقدمًا، دون التقيد بالسرد الزمني، فإن الزمن في هذه الحالة يتنحى ليترك المجال للسرد 
وفي بعض المواضع نجده يسترجع أحداث الماضي بزمانها وشخصياتها،  .")46(العاطفي

ا بلحظة الحاضر، واالسترجاع من المفارقات الزمنية التي تحدث عنها جيرار جينيت وأظهر عالقته
لسلسلة من األحداث ) الكرونولوجي(وهي اللحظة التي يتم فيها اعتراض السرد الّتتابعي الزمني 

. )47(إلتاحة الفرصة لتقديم األحداث السابقة عليها، ويمكن للمفارقة أن تكون استباقًا أو استرجاعًا
ن قد وقع قبل الذي يحكى فهو عودة إلى ما قبل المحكي عن الراهن، أي استرجاع حدث كا

وما بين " :فيصبح االسترجاع في زمنه خادما لما يسعى الكاتب إليصاله؛ ومن ذلك قوله" )48(اآلن
يافا والّطنطورة واقعة أرويها هنا لطرافتها، كان أهل الّطنطورة يحبون الحاج أمين الحسيني، وقد 

ويتابع "الخ .. .لدين الحاج أمينسيف ا "شاعت لبعض الوقت أغنية شعبية عنه، فكانوا ينشدون
وال شك في أن استرجاع مثل هذه القصة يمثل بعدًا ". )49(سرد القصة عن عصا الحاج أمين

في مركب والد السمرة حين هرب من  عاطفيًا عند الكاتب، فهو يفتخر بأن الحاج أمين نسي عصاه
لشعب الفلسطيني مبعث فخر للكاتب، اإلنجليز إلى بيروت، وإن كانت الّتضحيات التي يقدمها أبناء ا

  . فإن فخره بنفسه ازداد حين ارتبط اسم والده باسم الحاج أمين الذي يتغّنى به كّل الثوار

فهو عملية تتمّثل بإيراد الحدث اآلتي أو اإلشارة إليه مسبقًا، قبل " وأما الزمن االستباقي
في غير إفراط، حين راسل زوجته  ،وقد استخدم السمرة االستشراف، أو االستباق" )50(وقوعه

سأسافر يوم "سيرورة األحداث التي سيقوم بها خالل فترة دراسته في لندن، ومن ذلك  واستعجل
إلى جزيرة وايت، وأعود يوم الخميس الذي يليه مع المعهد كما ذكرت لك /20/12الخميس 

  .")51(ادئة وجميلةلقضاء أسبوع عيد الميالد، وسآخذ ما يلزمني من الكتب ألن المنطقة ه

  توقف الزمن سردا

الزمن وينقطع في مواضع غير  يوقف وفي بنية الحدث السردي لنص السيرة، نجد الكاتب
قليلة عن الّنص ليبّث لنا معلومات تتعّلق بالمكان وأوصافه، فيصبح الزمن صفريًا لغاية التوثيق 

لزمن عالقة طردية، فكلما توقف الزمن فالعالقة بين الوصف وا" لألمكنة أو األشخاص الموصوفين،
وبين البطء والحركة ". )52(زادت المساحة الوصفية، وكلما برزت الوقفات الوصفية توقف السرد
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يكشف عن إيقاعية الزمن الذي يكشف عن عمق العالقات بين الناس واألشياء، ويعمق "نجده 
  ")53(الرؤية في فنية العمل األدبي وأبعاده الفكرية

رًا ما نجد السمرة يجتهد في تقديم بطاقات وصفية لألمكنة التي يزورها، ولعّل هذه وكثي
وزرنا فيال بورجيزة، وحدائقها : "ومن ذلك قوله ؛التقنية هي األكثر توظيفًا في سيرة السمرة

الشاسعة الممتدة على مساحة ألف دونم، وتشرف على شارع فيافنيتو الجميل، شارع األثرياء 
ت ملكًا لعائلة بورجيزة، وهي غنية بالّتحف الفنية، وما أن تدخل القاعة الرئيسية حتى ترى وقد كان

والدارة  ،تمثال بولينا أخت نابليون أمامك، وهي مستلقية على أريكة كبيرة، مرتدية مالبس كاشفة
  ".)54(غنية بالتماثيل واللوحات الفنية

ديا فيشعر القارئ بالسكون، بدال من الجريان، فالسمرة في االقتباس السابق يوقف الزمن سر
لغاية الّتصوير الدقيق لمشهد رآه في هذه الفيال، فحرص على نقل ما رآه نقال ال يخلو من 
تفصيالت، فتوقف الزمن لصالح الوصف، ومثل هذا الّتوظيف الّتقني لبنية الزمن الصفري نجده في 

  .أكثر من موضع في هذه السيرة

وفيه نجد الكاتب ينتقل من زمن آلخر بسرعة " الزمن االنتقالي"يات الزمنية كذلك ومن الّتقن
تركنا لندن في يوم من أخريات تموز " :كبيرة، دون تدرج أو تمهيد؛ ومن ذلك قول السمرة

فالكاتب نقل القارئ بطريقة سريعة من ". )55(، وتوقفنا في روما، وقضينا فيها أيامًا معدودة1958
وهكذا نجده، وقد بدأ . روما، ليعلن عبر هذا االنتقال البدء السريع في مرحلة جديدة لندن إلى

سيرته في زمن تدرجي ألحداث الماضي، يتنقَّل من التدرج إلى تقنيات أخرى تستدعيها الحوادث 
المحكية، والمتتاليات المروية، فرغم أن األحداث كلها قائمة على التذكر، إال أنه في عرضه لهذه 
الّذكريات كان متسلسًال إال في النادر الذي اقتضاه الحدث من تقنيات لغايات عاطفية، أو توثيقية، 

أو استرجاعات زمنية، أو انتقاالت سريعة في فجوات  كان يقدم أحداثًا استباقية أو توضيحية؛ فإّنه
ف بنية الزمن كليًا لغايات االختصار في السرد لعدم أهميته في نظر السارد، أو يوق tapsسردية 

ليوّثق للمكان وشخصياته، ولعّل هذا التقنية أخذت حيزًا غير قليل في هذه السيرة مما أضفى على 
  .السيرة سرعة مناسبة تخفف من األثر السلبي للطابع التسلسلي للوقائع إيقاع

   :الّتنوع األجناسي .ب

، ولكن في العصر الحديث استطاع لكل شكل سردي جمالياته التي قد ال تتوفر في شكل آخر
بعض الكّتاب أن يوسع حدود نصه األدبي، وظهرت قضية الّتداخل بين األجناس األدبية، وهي 

صيغ فنية عامة لها مميزاتها الخاصة، وهي " :وتعرف على أّنها ؛قضية وثيقة الصلة باألنواع األدبية
الفكري، على ما فيها من اختالف تحتوي على فصول أو مجموعات ينتظم خاللها اإلنتاج 

56(وتعقيد
صفات وخصائص إذا " :وبعض األدباء حافظ على خصوصية نوعه األدبي؛ فله". )
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 ")57(توافرت لمحتوى أدبي، جعلته كيانًا مستقًال، عما عداه من ألوان الّنشاطات األدبية األخرى
ليس أكثر من " :بي بمفهومه العامومع أن بعضهم حاول االلتزام بحدود نوعية الّنص ألن النوع األد

معيار للّتقويم األدبي يتم من خالله تصنيف اآلثار األدبية وتحديد هويتها النوعية، كأن يقال عن 
الّتداخل بين الّنصوص األدبية سمة ظاهرة في  ، إال أن")58(أثر ما بأنه قصيدة أو قصة أو رواية

تهد في استدعاء األحداث من ذاكرته، األدب الحديث، ففي هذه السيرة وجدنا السمرة يج
ليجسدها في نص وسع حدوده لتتناغم في بنية الجسد الكّلي للّنص، ويصهرها في بوتقة داللية 
تتناغم مع دالالت السيرة، فهو يطوع الغربة لتصبح مدخًال للحديث عن شوقه لزوجته، وقد بّث 

شر رسائل تمثل الخصائص الفنية للرسائل إذ تضمنت السيرة ع ؛"الرسائل"هذه األشواق عبر فن
األدبية الغرامية بين الزوج العاشق والزوجة البعيدة، وقد حرص المرسلعلى تحديد عناصر الرسالة 
من زمان ومكان بشكل دقيق؛ ليكشف عن حجم تعّلقه بالمحبوبة، ويكشف عن الصعوبات الّنفسية 

ستخدام الرسائل في عرض الحبكة تقنية فنية التي كان يعيشها وهو بعيد عن أهله وأوالده، فا
معروفة لدى كثير من الروائيين، تنهض فيها الرسالة بوظيفة فنية في بناء السيرة والرواية، فقد 
تحمل عبء اإلخبار عن أحداث مستقبلية، أو قص أحداٍث ماضية، أو الكشف عن شخصيات 

 ")59(يسهم في تقديم الحبكة وسيرورتهاومعلومات، واإلدالء باعترافات مهمة، أو أداء أي دور 
تتعالق السيرة مع فن الرسائل متخذة منها أسلوبًا فنيًا في سرد أحداث " إيقاع المدى"وفي 

من  الغربة التي عاشها السمرة وكان يخبر زوجته بأدق التفاصيل التي يعيشها وحيدًا في غربته،
هذه األحداث تعرض في خط بنائي يكشف  وكانت أكل ولباس وأشخاص يقابلهم، وأحداث يعيشها،

ولعّل كثيرا من تفاصيل , عن أثر العاطفة في سيرورة حياته، ودور زوجته في إنجاح مسيرته
  . الصعوبات في الغربة كشف عنها السمرة من خالل رسائله هذه

فقد استطاع أن يستحضر نصوصًا " حصاد الرحلة"أما الجزء األخير من السيرة المتعلق بـ
والقصائد كجزء من أحداث  ليطوعها لتتناغم مع سيرته التي يفخر بها، فجاءت المقاالت تعددةم

االعتزاز بسيرته، فبعضها ألقيت في الحفل الذي أقامته رابطة الكّتاب األردنيين تكريمًا له، وقد 
ة حيدر فجاءت قصيد ؛أردف سيرته بتسعة نصوص أدبية متنوعة، لتشّكل شاهدًا أدبيًا على تميزه

  :وكأنها توثيق شعري ألحداث سيرة حياته؛ يقول" ال أعتذر إليك"محمود 

  يا طنطورة  -

 المأسورة يا سيدة البحر اآلسرة -

- أهديِك الليلة باقة شعر 

 من بستان القلِب، -
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 !عصفورْة... وُأْطِلق روحي -

 ،"السمرة"فرحًا، في دار " لمحمودِك"لنقيم  -

 ..رةالعامرة المعمو" اليحيى"أو في دار  -

توّثق األسطر الشعرية السابقة جزءًا من سيرورة حياة السمرة التي ابتدأت بالّطنطورة، أما 
فالّنص الشعري  فهي عائلة أم رائد التي ينتمي إليها محمود السمرة بالمصاهرة،" اليحيى"دار 

زئيات وتفاصيل ينصهر في البنية الكلية للجسد الّنصي لهذه السيرة، ليصبح شاهدًا شعريًا على ج
  .في حياة السمرة

وأما بقية الشهادات فهي مقاالت يوّثق فيها أصحابها تجربتهم مع السمرة، فالدكتور زياد 
كنت وزمالئي السبعة نجلس في قاعة االجتماعات في مبنى رئاسة الجامعة " :الزعبي مثًال؛ يقول

تاذ لم يسبق لنا أن تعرفنا إليه، وإن كنا األردنية القديمة متهيبين جو مكان لم نألفه، وشخصية أس
لكن ما إن بدأ األستاذ حديثه . جميعًا نعرف مكانته العلمية الرفيعة، ومركزه القيادي في الجامعة

في الّنقد األدبي "إلينا حتى بدد بلطفه ودماثته جو التهيب، وشدني وزمالئي إلى محاضرته األولى 
  .)60("الحديث

رواها الزعبي في شهادته التي تشيد بالسمرة، جزء من األحداث التي  إن هذه األحداث التي
فأتت منسجمة في  ،عاشها وقد جاءت في شكل أجناسي يتناغم مع تقنية السرد في السيرة

 ،خصائص أسلوبية متوازنة، فاللغة واضحة، وأدبيتها ال تجعلها لغة شعرية، وإنما هي لغة واضحة
د بعيدًا عن االنزياحات الّتصويرية، وإنما يعتمد على الجمل الوصفية غالبًا ما تعتمد على السر

وفي كل مرة عانت سهام ما ال يوصف " :التي تنقل الحدث مباشرة، ومن ذلك وصفه لحمل زوجته
من وحام الحمل، فكانت تقضي فترة طويلة في المستشفى تعيش على الجلوكوز في العرق، وتذوي 

انتهاء دوامي في المدرسة يوميًا أذهب إلى المستشفى وأبقى إلى  وكنت بعد. حتى تصبح كالخالل
  ". )61(جانبها حتى الليل

وهكذا نجد أن الجمل السابقة تعكس حدثًا بلغة وصفية مباشرة تعمد إلى تجسيد الحدث 
بعيدًا عن اللغة الشعرية التي تحتمل الّتأويل، فوصفه لزوجته أنها تذبل كالّنبتة بفعل متاعب الحمل 
وصف يخدم طبيعة الحدث، وهذا هو األسلوب الذي اعتمده السمرة في بناء سيرته، وتبقى هذه 
السيرة توثيقًا أدبيًا لشخصية أديب مفكر مثقف ومبدع مترجم ومدرس اكاديمي متخصص في 

  . األدب ونقده
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   :الخاتمة

تجارب، "ة عن وهكذا نجد السمرة في إيقاع المدى يكتب ترجمته الّذاتية كاشفا ببراع
ومحطات مهمة في سيرورة حياته، ليكشف في بنيته الزمنية المتدرجة عن أثر الغربة في تشكيل 

ال سيما أنه كان يروي الحدث ليبين تجلياته الزمانية  ،شخصيته وآرائه األدبية والسياسية والفكرية
ت دائرة التنقل في حياته من والمكانية، فانطلق من الطنطورة إلى القدس، فالقاهرة، فلندن، واتسع

 ،حدود الوطن األم إلى الوطن العربي ثم إلى الدائرة األوسع في العالم الغربي، فجاب أقطارًا كثيرة
وكشف لنا عن أبعاد تايخية وسياسية ودينية لمعظم األمكنة التي وّثق لها في سيرته، وتبين لنا أنه 

التاريخي ليسجل للمكان هويته، وبلغة األديب  أديب موسوعي مثّقف يحرص في سرده على التوثيق
 فتارة يروي النص على أنه مذكرات ورسائل، ،نجده يتنّقل بين أجناس أدبية تخدم سيرورة حدثه

وفي اإلطار األوسع نجد قصة السمرة تروى  ،نجده ينظم أبياتًا شعرية توضح مشاعره تارة أخرىو
   .في إطار السيرة األدبية
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 حكمت أنموذجًا ةرحلتي مع الزمن لنجمي: السرية الذاتية النسائية في األردن
  

  *زياد محمد جميل بني عمر

  

  ملخص

لم تحظ السيرة الذاتية النسائية األردنية بكبيراهتمام من النقاد؛ ولهذا تتناول هذه الدراسة سيرة 
خمسة وستون عاما من "ألردن أال وهي ذاتية نسائية أردنية تعد من أفضل السير الذاتية التي كتبت في ا

وقد سعت هذه الدراسة إلى عرض هذه السيرة " نجمية حكمت –رحلتي مع الزمن  –حياة امرأة أردنية 
وتحليلها ودراستها دراسة فنية تبين فيها جمالياتها، فتحدثت عن جماليات السرد واللغة والزمان والمكان 

  .وسيمياء العنوان

ــى إبــراز   ــة      وباإلضــافة إل ــت الدراســة كشــف القيمــة االجتماعي ــة حكمــت حاول ــة لســيرة نجمي القيمــة الفني
والتاريخيــة لهــذه الســيرة؛ إذ حــوت فــي طياتهــا كثيــرا مــن القــيم والعــادات والتقاليــد التــي كانــت ســائدة فــي       

  .م تاريخ كتابة هذه السيرة1986األردن، ووكذلك أرخت لنشوء الدولة األردنية منذ نشأتها حتى عام 

سيرة ذاتية، نسائية، نجمية حكمت، سيمياء، عرض وتحليل، الزمان، المكـان، الوصـف،   : مات المفتاحيةالكل
  .اللغة

 

                                                        

   2022 معة جرشلجاجميع الحقوق محفوظة.  
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Jordan's Feminine Autobiography: Sixty-five Years of a Jordanian 
Woman's Life: My Journey with Time “Najmiyya Hikmat as an 

Example”  
 
Zead M. Bani Omar, Associate Professor, Department of Arabic Language and 

Literature, College of Arts, Jerash University, Jordan. 

 

Abstract 
Feminine autobiography has not attracted critics. This study, consequently, deals 

with one of the best Jordanian women autobiographical works "Sixty-five Years of a 
Jordanian Woman's Life: My Journey with Time" by Najmiyya Hikmat. In this study, 
the researcher analyzes the aesthetic aspects in the autobiography's narration, language, 
time, place, and title semiotics. 

The study also attempts to display the social and historical values in the 
autobiography which involves a plenty of Jordanian values and traditions. The 
autobiography also exposes the history of Jordan from establishment to 1986, year of the 
autobiography's birth. 
Keywords: Autobiography, Feminine, Najmiyya Hikmat, Semiotics, Analysis, Time, 

Space, Description and language. 
  

  

  :المقدمة

 ،في الدراسات النقدية واألدبية اهتمامكبير لم تحظ السيرة الذاتية النسائية في األردن ب
ولم تتناول السيرة الذاتية النسائية بشكل  ،فمعظم الدراسات تناولت السيرة الذاتية بشكل عام

التميمي  لكن تبقى دراسة أمل ،وربما اختارت بعض الدراسات نماذج لسيرة ذاتية نسائية ،محدد
لكنها لم تختر أي أنموذج ،الدراسة األميز إذ تناولت السيرة الذاتية النسائية في الوطن العربي

  .لسيرة ذاتية نسائية أردنية

ويسعى هذا البحث إلى إلقاء الضوء على السيرة الذاتية النسائية في األردن من خالل دراسة 
وعلى جمال هذه  ،أردنية رحلتي مع الزمن حكمت خمسة وستون عامًا من حياة امرأةة لسيرة نجمي

حكمت لم تعنون كتابها  ةوربما مرد ذلك أن نجمي ،بأي دراسة سابقة ظالسيرة الذاتية لم تح
ثم دراسة فنية لهذه السيرة  ،سيرةوسيقوم البحث بعرض وتحليل ألهم مفاصل هذه ال ،بسيرة ذاتية

  .متبعا المنهج التحليلي االستقرائي
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  –عرض وتحليل  – رحلتي مع الزمن

م وتكونت من مقدمة وإحدى وعشرين لوحة أو 1985حكمت سيرتها الذاتية عام ةكتبت نجمي
هو الماضي وعدد صفحاتها  .. وانتهت اآلن المستقبل ،بدأت بالرحلة من دمشق إلى عمان ،عنوانًا

  .مئة وخمسة وتسعون صفحة من القطع المتوسط

اآلن وبعد ان " :ا إلى كتابة هذه السيرة فهي تقولحكمت دوافعه ةبينت فيها نجمي :المقدمة
سجل ما صادفته في أكتب وأرى من واجبي ان أ ،عشت في األردن قرابة خمسة وستين عاما

 ،حفادناأبناؤنا وأأكتبها ليعرف  .طفلة وشابة وأما وجدة ،نحائهأجول في أ ،التي قضيتها ،حياتي
ن وصلت أوالمصاعب التي عانيناها الى  ،عشناهاالحياة التي  ،من هذا الجيل واألجيال القادمة

  .)1("والتقدم والعمران ،بالدنا الى هذه المرحلة من التطور

إن الدافع إلى كتابة السيرة الذاتية قد يختلف من كاتب إلى آخر ولعل الدافع الذي ذكرته 
ة اإلنسان في حكمت في مقدمتها ليس الدافع الوحيد فهناك دائمًا دافع خفي يتمثل في رغب ةنجمي

يلتذ كاتب السيرة الذاتية أيما التذاذ بالتذكر وخاصة استحضار الذكريات "التباري مع الزمن 
ه شيئًا فشيئًا سجف النسيان نجدها على عكس ذلك تالبعيدة التي عوض أن تلقي عليها شيخوخ

  .)2("نعني بذلك ذكريات الطفولة أو الشباب ،تزداد ألقا

حكمت في مقدمتها أرادت أن ة ولكن نجمي ،يكتبها العظماء والمشاهيرالسيرة الذاتية عادة ما 
قد يقول البعض ان الحياة الجديرة بالتخليد "تبين أن من حق الناس العاديين أن يكتبوا سيرتهم 

ماذا  ،ولكن.. .حسنا.. .للناس العظماء هي الحياة الحافلة باالحداث العظيمة ،والتأريخ والتدوين
 ،يماناإل :الناس العاديين الذين تعمر قلوبهم القيم العادية المألوفة ،خرينعن حياة الناس اآل

والقناعة  ،والخلق الكريم والتسامح والتعاطف مع اآلخرين ،والصبر والمفاهيم المستقرة للشرف
وتترك حياة الغالبية العظمى من  ،ن يؤرخ لحياة فئة من الناس متميزةأهل من الضروري  .والرضا

ون حياتهم ببساطة وصفاء ونقاء ويخوضون معارركهم بصمت وصبر وكبرياء الذين يعيش
  ... .اليهم

للغالبية العظمى من الناس العاديين من  ،الى هؤالء الذين يصنعون التاريخ الحقيقي للبشر
  .و بعض فصول حياتهمأاكتب هذه الصور ممثلة في حياتي نموذجا لحياتهم  ،اليهم ،شعبنا

مدركة ان في حياة الناس العاديين البسطاء  ،ثارة واالفتعالسياسة وعن اإلبعيدا عن ال ،كتبهاأ
لها ايقاعها الرتيب المطمئن المقنع بالقضاء أقليس  ،شياء كثيرة مثيرة جديرة بالتخليدأ

  .)3("والقدر
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 ،حكمت في كتابتها لهذه السيرة إنما تحاول أن تعيد الروح إلى زمن مضى وانتهى ةإن نجمي
كاتب السيرة يسعى إلى أن يبعث الحياة في ما " :يل ليون إلى مثل هذا حيث يقولوقد أشار اد

فيسعى إلى أن يسترد ما كان ،الحياة الدنيا إنسان ما لهذه بقي من مادة جامدة تخلفت وراء عبور
  .)4("بمثابة الروح والجسد والمشاعر ويصوغها على صورة ذلك اإلنسان العابر 

  دمشق إلى عمان  الرحلة من :اللوحة األولى

فحياتها  ،لكنها ال تذكر عن دمشق شيئًا ،في هذه اللوحة تصف الرحلة من دمشق إلى عمان
لكنها تتذكر لحظة  ،فهي تؤكد ذلك فهي ال تذكر حتى الرحلة في القطار ومسيرها ،تبدأ من عمان

تنقل داخل ثم تبدأ رحلة ال ،وتصف مكان سيرها ،الوصول إلى عمان واستقبال عمها وزوج أختها
ثم إلى منزل في صويلح وبعد ذلك  ،عمان من منزل عمها إلى منزل مستقل في منطقة المهاجرين

الرحيل إلى األغوار في الشونة وأهم ما يحدث في هذه اللوحة صورة عمان والتي بدت بسيطة 
عمان  وولكن تبد .بدائية البيوت من الطين ووسيلة النقل األساسي عربات الشركس وال كهرباء بها

واشتريا فوتغرافا وبعد ذلك  ،عند انتقالهم لمنزلهم في الشابسوغ كثر جماال وتطورا بعض الشيءأ
  .سيارة وتركز في هذه اللوحة على وصف يوم العيد وما به من بهجة

  زيارة الجدة :اللوحة الثانية

بأصواته  –في ذلك الوقت  –والذي كان أكثر إثارة للصغار  ،تبدأ هذه اللوحة بوصف القطار
والزائر هذه المرة تمت له طقوس  ،وهديره وارتباطه بقدوم زائر أو زوار من دول مجاورة لألردن

وتعرض  ،وقدوم الجدة لحضور والدة شقيقتها الكبرى ،مختلفة تتسم بالوقار والهيبة واالحتفاء
لوحة وتذكر في  .حكمت بأسلوب سلس طقوس الوالدة واالهتمامات بها في ذلك الوقت ةنجمي

ويتضح من هذه اللوحة أن  ،زيارة الجدة بناء بيت جديد من الحجر النظيف مقابل حي الضباط
  .عمان بدأت تظهر فيها البيوت الجميلة والواسعة وذات الحدائق

   السينما في عمان :اللوحة الثالثة

 حكمت في هذه اللوحة القصيرة عن افتتاح دار للسينما في عمان بينة أنها ةتتحدث نجمي
وعرض لشارلي شابلن وهذه اللوحة على قصرها إال أنها ذات أهمية إذ  ،كانت صامتة ومكشوفة

م ويستنتج ذلك من خالل 1926تؤرخ لبدايات السينما في عمان وفي تقديري أنها كانت عام 
وقد ،حكمت في الخامسة من عمرها وقت افتتاح دار السينماة سياق الحديث حيث كانت نجم

لسينما في عمان عبر شبكة اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي فوجدت خالفا بحثت عن بديات ا
م 1926حول البدايات ولكن من خالل حديث نجميه حكمت نتبين أن البدايات كانت عام  اكبير

  .حكمت خمس سنوات ةحيث كان عمر نجمي
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  البدء في الدراسة  :اللوحة الرابعة

على يد والدتها في البيت لعدم وجود مدرسة في تبين في هذه اللوحة أنها بدأت الدراسة 
وكانت شغوفة بالتعلم  المنطقة ثم التحقت في مدرسة أنشأتها إحدى زوجات الضباط في المحطة

  .والدراسة

  زلزال عمان الكبير  :اللوحة الخامسة

م والذي جعل بعض البيوت تتهاوى 1926تحدثت عن الزلزال الكبير الذي ضرب عمان عام 
وأهم ما في هذه اللوحة وصفها للباس  عمان إلى الحقول والبساتين ونصبوا الخيم وهرب سكان

  .النساء في ذلك الوقت والمتمثل بالحجاب وال يظهر إال الوجه والكفين واألغلب محجبات الوجه

  الرحيل إلى جرش  :اللوحة السادسة

وصفها لجمال  تصف الرحلة إلى جرش وكانت هذه المرة في السيارة ويطغى على لوحة جرش
واكتست جرش حلة خضراء تتناثر في أنحائها مختلف األزاهير والورود "جرش في الربيع 

  .)5("البرية

وإتقان عمل المرأة  ،ويغلب على لوحة جرش وصف البيت الشركسي وترتيبه ونظافته
إنها تبدع في كل ،الشركسية فبدت المرأة الشركسية كمصنع شامل فهي طباخة وفالحة وخياطة

  .وتحدثت عن زلزال ضرب مدينة جرش لكنه لم يلحق أضرارا ،يءش

ولم تمتد اإلقامة في جرش سوى عام بعد أمر النقل إلى عمان وينتقلون للعيش في بيت على 
وتشير إلى كبر  ،وتصف بنات المدرسة بأنهن محجبات ،طلعة بسمان وتدخل مدرسة عمان لإلناث
  .ر في الصف السادسسن الطالبات فهن في الثامنة والتاسعة عش

وتنتقل إلى مادبا بعد عام من عودتهم من جرش لتنتقل إلى مدرسة الروم الكاثوليك للبنات 
ويلحظ القارئ هنا كثرة التنقل وعدم االستقرار وهذا سببه عمل  .وبعد عام تمت العودة إلى عمان

هذه السيرة الذاتية ولعل هذا التنقل وتعدد األماكن ما أكسبت ،العسكر الذي ال يستقر في مكان
  .عمقا وتنوعا فقد طافت صاحبة هذه السيرة معظم اماكن األردن

 ،أختها الوسطى ولكن أمها تأبى مرافقته وتبقى في عمان وزوج،ها إلى السلطووينتقل اخ
  .وتبدأ المشاكل مع زوج أختها الذي يطالب بعدم إكمال تعليمها ،وتبقى الوحيدة في البيت
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  لحجابان ا :اللوحة السابعة

تنتهي رحلة الدراسة وترضخ األم إلى لطلب زوج ابنتها وتنتهي رحلة الدراسة حيث كان 
  .العرف السابق أن الدراسة لألوالد وليس للبنات

وأصبحت سجينة المحبسين الحجاب والبيت وكانت تمضي وقتها في  ،وتبدأ بلبس الحجاب
م والكالم وتم مراضاتها بجلب مختلف وقد بدأت بإضراب عن الطعا ،االمطالعة وتعلم الموسيق
فقد كانت  ،وهذه الكتب والمطالعات التي اكسبتها فيما بعد ثقافة واسعة،الكتب والمجالت إلرضائها

  .قارئة نهمة

  الخطبة  :اللوحة الثامنة

صبح تورغم رفضها إال أنها فجأة س ،فجأة تجد نفسها مخطوبة وتم األمر بسرعة متناهية
وتبين أن معظم ،وتنتقل إلى مدينة الزرقاء والتي تصفها بالبلدة ،بصعوبةوتتقبل األمر  زوجه

سكانها من الشركس والشيشان والسوريين الذين اتخذوها حارة لهم والتي ما زالت تسمى حارة 
  .والتي كما وصفتها اتخذت الطابع الشامي وكأنك في حي من أحياء الشام ،الشوام

ض والبيوت حيث باعوا ثالث بيوت كان يملكها وتعكس هذه اللوحة مدى رخص ثمن األر
  .بعد نقل زوجها إلى عمان زوجها بنيت على ثالثة دونمات بمئة دينار فقط

 وفي عمان يسكنون في بيت على طريق السلط بيت جميل من الحجر النظيف ومكون من ست
ل السكر وتذكر أن رط ،وأجرة هذا البيت السنوي ستة وثالثون دينارا ،غرف وصالة وفرانده

وأجرة الخادمة  ،بخمسة قروش وكيلو اللحم بعشرة قروش وصفيحة السمن البلدي بدينارين
  .اخمسة وثالثون قرش

حيث الحياة لم تكن مستقرة فاالضطرابات  ،وفي هذه اللوحة تشر إلى أحداث سياسية
ية اليهودية والمظاهرات تعم العالم العربي كله من أجل فلسطين احتجاجا على المؤامرات البريطان

  .من أجل تنفيذ وعد بلفور

بذلك وخاصة  وتبدأ بالشعور بنعمة األمومة وتطير فرحا ،حكمت طفلتها األولى ةنجمي ورزقت
المطل على وادي السير وكانت اجرته ة وتنتقل إلى بيت على مطلع جبل اللويبد .أنها بقرب أهلها

تهم هذا قريب من بيت بيك باشا قائد وكان بي ،وتم لومهم على اإلسراف ،اسنوي ان دينارياربع
وتصف جمال وهدوء عمان وتضع ابنتها  ،وكان يسكن في بيت لعبدالله النمر،الجيش األردني

  .ولكن السعادة لم تستمر ونقل زوجها إلى الكركو الثانية
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  الكرك  :اللوحة التاسعة

بدأ بوصف وت ،إلى ست ساعات فالطرق غير معبدة استغرقت الطريق إلى الكرك من خمس
  .الرحلة بدقة واألماكن التي مرت بها وتنتقل من بيت إلى آخر حتى تستقر في بيت مناسب

  .وتصف في الكرك القلعة والمدرسة الثانوية ولم تطل اإلقامة وتم النقل إلى معان

  إلى معان  :اللوحة العاشرة

تستحضر الصور حكمت في بلدة مؤتة لتستدعي التاريخ و ةفي الطريق إلى معان تتوقف نجمي
ونذرت ،وتتساءل كيف استطاع هؤالء الصحابة بدافع من عقيدتهم فحاربوا وانتصروا ،لمعركة مؤتة

 ،في داخلها وهي حامل إن انجبت طفال أن تسميه جعفرا تيمنا بجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه
ها البيت الجديد وتصف كعادت ،األماكن واألودية بجرف الدراويشة وتستمر الرحلة إلى معان واصف

وتستغرب كيف أن أهل معان  ،في معان والذي يغلب عليه بيوت الطين وتتحدث عن طراز العمران
وليت نجميه حكمت ما زالت على قيد الحياة لنخبرها أن  ،ال يحملون فكرة حسنة عن رجال الدرك

  .الفكرة لغاية اآلن لم تتغير

وذلك لإلحساس  ،لتي لم تجد فيها خادمةوتشير إلى أن معان المدينة األردنية الوحيدة ا
 ،وترزق في معان بطفلها الذكر األول وسمته جعفرا ،الكبير بالكرامة والكبرياء عند الرجل المعاني

  .ويأتي النقل إلى العقبة ،ر أنها كانت سعيدة في معان وما زالت تحن إليها مع مرور الزمنكوتذ

  العقبة .. .عقبةال :اللوحة الحادية عشر

ثم  ،اء الرحلة تمر بمنطقة أبي اللسن والتي كانت مقر لقيادة قوات الثورة العربية الكبرىأثن
التي انتشرت فيها الدعوة العباسية وتشير أن ال شيء " ةالحميم"يمروا برأس النقب ومنها إلى 

وفي وادي اليتم تقف عند شجرتين  ،ثم تمر بوادي اليتم ،سوداءالسوى الصخور البركانية  بها
إذ أن اخوين ضال عن بعضهما زمنا طويال  )مالقي االيتام(شجر الرتم بجانب بعضهما تدعى  من

اشارة إلى البطل األسطوري لتغريبة  )منط الخضراء(وتمر بجدار  ،والتقيا عند هاتين الشجرتين
م إلى العقبة فوجدت أن هذه الطرق وهذه المعالم قد 1982وتذكر أنها ذهبت عام ،بني هالل
 .واصفة جبالها ةوتستمر الرحلة إلى العقبة لتصل إلى القوير، ضاعت معالم أشياء كثيرةتغيرت و

على الذين يريدون دخول العقبة أن يزيحوا هذه الصخرة " )العقبة(بعد ذلك تظهر صخرة 
  .)6(")العقبة(

والخشب والحرارة العالية والذباب ن ثم يدخلون العقبة وتبدأ الرحلة مع بيت جديد من الطيب
وتبدأ  ،وتقوم بحملة تنظيف وترميم وتجديد اقفال ليصبح قابال للحياة فيه،الذي يغزو المنزل
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وكانوا  ،بوصف العقبة والتي ال يزيد سكانها على خمسمائة نسمة يعيشون على صيد السمك
أما شواطئ العقبة فكانت خالية إال من بعض القوارب  .يسمون الصياد حواتا والسمكة حوتا

ولم يكن فيها ) ةقطير(والقارب  )حفيرة(صغيرة زرعت بالخضار وكانت تدعى الحديقة والحدائق ال
وكان الجالس على  ،وميناء قديم يسمى الميناء الفرنسي ،)مرسى(سوى ميناء واحد صغير 

والدها أويصاب  ،)إيالت(واألهم من ذلك أم الرشراش  ،الشاطئ يرى الحدود مع السعودية ومصر
 ،إعادتهم إلى عمان وتودع العقبة بالدموع وتقول بجمالها وجمال شواطئهابالرمد ويقرر زوجها 

وبعد ثالثة أشهر يتم نقله إلى الطفيلة ويزداد األمر  ،وتعود لعمان ويبقى زوجها وحيدا في العقبة
رغم  ،ولكنها تصمم على مرافقته ،إذ يصعب اصطحابها إلى الطفيلة والتي تعد بلدة نائية ؛صعوبة

ببطالت روايات  ظولكنها تتع ،وقد تصل إلى حد العقوبة ،ن الطفيلة تعد منفى للموظفأنها تعلم أ
 ،وتبدأ رحلة الطفيلة والتي تستغرق عشر ساعات من المعاناة ،زواجهن وتحملن المعاناةأرافقن 

من قرى الطفيلة ويجلسون ) العينة(ويصلون بلدة  ،وكعادتها تبدأ باستعراض األماكن التي تمر بها
ويواصلون المسير مرورا و تراحة والغداء ويلتقون الشيخ الذي يحدثهم عن ابراهيم باشالالس

  .بالحسا وجبال الشراه واللعبان وصوال للطفيلة

ويطلب من زوجها الذهاب إلى معان لقيادة  ،وتأتي الصدمة األولى ،وتبدأ بوصف البيت بدقة
والبيت المسكون والمرأة التي جاءت  وتبدأ رحلة الخوف والعذاب .المنطقة مؤقتا لمرض قائدها

ويعود  ،وتعيش ليلة مرعبة ،فمجرد أن سمعت صوت المذياع حتى أصابها الفزع والجنون ،لتؤنسها
وينتشر  ،وتبدأ العالقات مع أهل البلدة وزوجات موظفيها ،زوجها بعد اسبوعين ليزول الرعب

خاصة وأن المضادات  ،ن انتشارهمرض التيفوس في البلدة وثم أخد اإلجراءات الالزمة للحد م
وازدادت وساعد على ذلك سوء الحالة  ،وانتشر المرض بشكل وبائي ،واألدوية غير متوفرة

وبدأ  ،وحجرت الطفيلة وعزلت عن العالم ما يقرب الشهرين ،الصحية والفقر الذي تعانيه المنطقة
ويرسل زوجها  ،ون من العلمينويقترب ،ويحتل األلمان ليبيا،باالنحسار تدريجيا حتى اختفى تماما

ويعودون لعمان لمدة شهر وبعد العودة إلى الطفيلة يأتي نقله قائدا  .في دورة لمقاومة الطيران
 ،ودول المحور نفالحرب على أشدها بين البلقا ،وكانت البالد في حالة طوارئ ،للحرس االميري

ه قائدا للحرس األميري تأخذ كل إال أن طبيعة عمل ،ويعود عدم االستقرار رغم قرب عمل زوجها
ويأتي خالل ذلك نقل  ،ويمرض هذا الطفل بالتهاب حاد ،وتنجب في تلك الفترة ابنها الثاني ،وقته

ويجهز لهم بيتا وقبل أن  ،زوجها قائد لمنطقة إربد ويبقى ثالثة أشهر في إربد وهم في عمان
  .يرحلوا إليه يأتي أمر نقله
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  ة الغامضة المهم :اللوحة الثانية عشر

ويسافر على رأس كتيبة في  ،يكلف زوجها في مهمة غامضة ال يكشف عنها كأسرار عسكرية
وأثناء ذلك إضافة لمرض الطفل يصيبه  ،وتنقطع أخباره وبعد أشهر تأتي رسائل ،مهمة خارجية

  .حرق وتزداد رحلة األلم والمعاناة ويعود زوجها في إجازة ثم يعود إلى السفر وتأتي المفاجأة

  رحلة العذاب واألمل .. .الشلل :اللوحة الثالثة عشر

يتعرض زوجها لحادث في مهمته السرية في العراق ويصاب بالشلل وتبدأ رحلة العذاب وفي 
ورغم أن الحالة  ،وتستمر بإصرار وعزيمة وعناية فائقة لزوجها المشلول ،الوقت نفسه األمل

 اشفى ويعود للخدمة العسكرية ويعمل قائدميؤوس منها إال أنه يبدأ بالتحسن التدريجي وي
وتتم  ،لمعسكر في عمان ثم ينتقل إلى صرفند في فلسطين وتأتيها طفلة جديدة أسمتها تغريد

  .ترقيته وتعينه قائدا لمنطقة معان

  مرة أخرى . .معان :اللوحة الرابعة عشر

مل البيوت التي والذي يعد أج ،بوصف البيت -كالعادة  - رحلة في القطار إلى معان وتبدأ 
ويدخل األوالد المدرسة والمعاناة في معان تكمن في كثرة الضيوف وخدمتهم  ،سكنتها عبر رحلتها

وتذكر أنه اعجب  ،وعلى راس هؤالء الضيوف األمير عبد الله ،وهم عادة من كبار الشخصيات
حدة لم تعد وتذكر في هذه اللوحة كيف أن الو ،ائد الجيشقومن الزوار كلوب باشا  ،بوليمتها
  .يسلونها أخذواإذ كبر أوالدها و ؛تخيفها

  الحريق في معان  :اللوحة الخامسة عشر

ع رويه .صاب كازية وكالة شيلأوبعد تحقق تبين أنه حريق هائل  ،معان تضيء بشكل عجيب
ويصيب الناس الهلع خوفا على أبنائهم وعلى محالتهم التجارية والتي كانت  ،األهالي إلخماد النار

ويستمر في هذه اللوحة الحنين إلى العقبة  ،ق واقعة يؤرخ بهايالحر اصقة للكازية وأصبحت هذمال
وكذلك  ،حيث يذهبان كل يوم خميس لقضاء عطلة نهاية األسبوع في فندقها المحاذي للشاطئ

وتبقى  ،نها من العيون التي انفجرت لموسى عليه السالمأزيارة وادي موسى وعيونه والتي جزمت 
وتحدثت عن غزو الجراد للجنوب وكانت سنة  .ة البترا في نفسها إذ لم تستطع الذهاب إليهازيار
  .وقحط والفقر شديد وقدمت الدولة المساعدات للمواطنين لمح

  وداعا.. .معان :اللوحة السادسة عشر

ولكن أهلها يمتازون بالقناعة الراسخة والدائمة  ،تصف الوضع في معان بالبؤس والفقر
وتغير حال المنازل بعد  ،البيوت من الطين باستثناء عدة بيوت ومخازن ،م بقضاء اللهوالتسلي
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وتتكدر كثيرا ألنها تحب مدينة  ،ويأتي قرار النقل ،م حيث جرفت معالم البيوت1966السيول عام 
ويتوجهون نحو عمان لتمضي  ،حيث البيت قريب وواسع والمدارس قريبة ؛معان لدرجة ال توصف

والبريطانيون يسهلون  ،وفي الكرك تبدأ احداث اليهود مع فلسطين ،افر الى الكركشهرا ثم تس
  .األمور لليهود رغم أن اليهود اعتدوا أكثر من مرة على الجنود البريطانيين وقتلوا بعضهم

 ،وكانت هناك عمليات مقاومة ،وكان الثوار العرب يهاجمون المستعمرات اليهودية ويحرقونها
وبعدها بأشهر انسحب الجيش البريطاني  ،فترة تأسيس المملكة األردنية الهاشميةويعلن في هذه ال

  .من فلسطين تاركا إياها ليد اليهود

بغالم جديد ويرفع زوجها إلى رتبة مقدم وكانت  1948ويرزقوا في الشهر األخير من عام 
المقاومون من وينطلق  تنتشر االضطرابات والمظاهرات وتشتد المقاومة الفلسطينية العربية

 ،ويرسل اليهود شخصا يطلب من زوجها منعهم من الدخول والتشديد عليهم ،األغوار الجنوبية
وتذكر أنه من العجيب أن الشخص الذي أرسله اليهود فلسطينيا ويعود ليخبراليهود  ،ولكنه يرفض

زوجها  ويعود بعد شهر لنفس الطلب وأنهم سيشكون ،برفض زوجها منع الثوار وترفض ذكر اسمه
ولم تذكر اسمه حفاظا على سمعة أبناءه وأحفاده  ،ولكن زوجها ال يأبه لذلك ،للمندوب السامي

ويأتي كلوب باشا لزيارتهم ليشكر زوجها ويقدم عروض فيها ترغيب لمنع  ،الذين يعيشون بيننا
يبة ويبدو أن ضر ،بإحالته على التقاعد القراروبعد سفر كلوب باشا يأتي  ،المقاومين العرب

  .وبعد هذا التقاعد يصر زوجها على العودة إلى سوريا ،الوطنية دائما غالية

ولم يستمر بها طويال إذ طلب منه أن  ،ويعين في وظيفة شبه مدنية مديرا للمهاجرة والسفر
  .ويقرر العودة إلى سوريا ،يلبس اللباس العسكري بصورة فخرية

  إلى سوريا  :اللوحة السابعة عشر

دة إلى سوريا مع أفواج الالجئين الفلسطينيين ومغادرة عمان تشعرها أنها وتتزامن العو
ويبدو ذلك ألنه  ،ال وصف فيه اوهنا تذكر المناطق التي تمر بها ذكر ،شجرة اقتلعت من جذورها

وتصل بلد زوجها إدلب لتنتهي غربة زوجها وتبدأ  ،يم عليها الحزن وال تريد مغادرة األردنخي
وبدأت بوصف بيت  ،فعائلة زوجها عائلة مشهورة ومعروفة ،بالهم استقباال حافالويتم استق ،غربتها

 ،والذي كان قصرا عربيا فاخرا يتناسب وتاريخ العائلة ومجدها التليد ،والد زوجها الواسع والكبير
فتتحدث عن العمات والجواري والسهرات  ،وتسهب في الحديث عن أجواء العائلة الجديدة

 ،نها لم تتكيف مع الوضع الجديد ويبقى قلبها معلقا بعمانأحبة الجميع لها إال ورغم م ،والحفالت
طباء عن مداواتها وهو عداده بعناية وتمرض مرضا شديدا عجز األإوتنتقل إلى بيت مستقل تم 

  .روماتيزم القلب
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   الغريبة :اللوحة الثامنة عشر

جراح عندما يصفها عمها والد وتتجد ال ،ويتعمق اإلحساس بالغربة لديها ،يشتد المرض بها
والحقيقة أن مرضها ما هو إال  ،ويتفجر الحنين بالعودة إلى عمان وإلى أهلها ،زوجها بالغريبة

هازيج بدو األردن أذكرتها ب ،ويزداد الحنين عند سماعها لألهازيج البدوية ،مرض لحنين العودة
أنهم على غير عادة األردنيين ال وتبين  ،وهم عمال من البدو جلبهم والد زوجها لقطف الزيتون

  .ولحنينها إلى األردن تنثر الحلوى فوقهم ،يقطفون الزيتون إال بعد أن تمطر الدنيا عليه

لكنه أصبح في ورطة ال  ،ويشاركها زوجه بإحساس الغربة وندمه على العودة إلى سوريا
وتأتي  .ثالثين عاما مضى فيها أكثر منأفقد ألف حياة األردن بعدما  ،يستطيع االنسحاب منها

ويثير لها رغبة  ،ويذكر لها مرض والدتها والتي كانت متعلقة بها ،زيارة زوج أختها المفاجئة
  .وتقرر وزوجها العودة ،العودة

  العودة  :اللوحة التاسعة عشر

لكنهما يبطنان عدم  ،زوجها على أن يعود بعد ذلك العودة إلى عمان لرؤية والدتها يرافقها
 ،ويعتذران من األهل في سوريا ،طنوا ويعين مديرا لمؤسسة عسكرية مدنيةأبتم لهم ما وي ،العودة

وتذهب إلى سوريا لشعورها بالذنب تجاه أهل  ،وينتقالن إلى الزرقاء ،وتتم العودة الدائمة لألردن
وتبدأ مواهبهم األدبية  ،ويدرسون في انتظام ،ويكبر األوالد ،زوجها وتعتذر منهم وتطيب النفوس

ولكنهم يفجعون باغتيال الملك عبد الله ويخيم الحزن  ،وتبدأ السعادة ترفرف عليهم ،والشعرية
 ،ثم يتولى الملك الشاب الحسين بن طالل مقاليد الحكم ،ويتولى الملك طالل الحكم ،على المملكة

 ،وتتزوجوتخطب ابنتها الكبرى  ،والدها الثانوية وينتقل ابنها األكبر لدراسة الحقوقأويكمل بعض 
ويلجأ إلى بلد شقيق ثم  ،وكان نشطا في الحقل السياسي ،ثم تتبعها أختها الوسطى لشقيقه

  .يلتزموا بزواجه خارج األردن

  أرملة ثم ثكلى  :نواللوحة العشر

وفجأة وبدون سابق إنذار يودعهم زوجها بعد تعرضه لنوبة قلبية رغم صدور بعض 
فمشوارها  ،ولكنها تستجمع قواها ،وتصاب بيأس شديد ،التصرفات الغريبة والتي توحي بدنو أجله

ولكنها تعيد ترتيب األسرة والمسؤولية بين  ،طويل وخلفها مسؤوليات جسام وتشعر بفراغ كبير
وتبقى مشكلة ابنتها المسافرة  ،وتكلف ابنها األكبر بالمسؤولية إلى جانبها خلف لوالده ،أبنائها

وصدور عفو عن  ،هذه اللوحة الظروف السياسية السائدة وتعكس ،والتي ال تعلم بوفاة والدها
به احتفاال من معظم  ثم يذهبوا إلى الكرك فيحتفل ،ويعود إلى الزرقاء مع ابنتها ،زوج ابنتها

وتفجع  ،وينجح ابنها األكبر في عمله في مكتب المحاماة ويساعدها على أعباء الحياة ،األهالي
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ووجدت في  ،فقد كانت مولعة به ،ين ويصيبها الحزن الشديدبنها األوسط ولم يبلغ العشرابوفاة 
بناء وسفر أحدهم حداث كثيرة كنجاحات األأوتحدث  ،طفلها الصغير تعويضا عنه فقد كان يشبهه

وفي هذه  ،خيهاأوتتزوج الصغرى من شقيق زوجة  ،نجب ابنتها طفالتو ،إلى انجلترا للدراسة
وبعد العودة من الكرك  ،إلى الكرك اثناء هذه االحداث وذهبت ،سوديلول األأحداث أاللوحة تحدث 

  .ضرارا كثيرة لحقت في مكتب ابنها والبيوتأوجدت أن 

وتعود الحياة إلى طبيعتها ويعين زوج ابنتها وزيرا وبعد ذلك ينتقلون للسكن في عمان في 
 ،صرار ابنها األكبر يعودان إلى الزرقاء ثم تأتي الفجيعة بموت زوج ابنتهاإولكن مع  ،المحطة

حداث وينهي ابنها وتتسارع األ ،وتدخل ابنتها في حالة يأس فتقف بجانبها ثم تتجاوز المحنة
وتزور مصر ومعالمها التاريخية وتقف متأملة  ،صغر الثانوية ويتوجه إلى مصر لدراسة الهندسةاأل

ويتولى ابنها  ،وتعود من مصر حاملة ذكريات جميلة وعدد كبير من الكتب ،معلمعند كل زيارة و
ويتخرج ابنها  ،ها األوسط ويتفرغ للمحاماةنويستقيل اب ،األكبر منصبا كبيرا من مناصب الدولة

 ،حدى العائالت العريقةإويتزوج من  ،ويعمل في الجمعية العلمية الملكية ،األصغر مهندسا متفوقا
وتزور  ،وتعجب بباريس ،خوته إلى هولندا مرورا بباريسإلى هولندا وتسافر وإبعثة  ويسافر في

وتصل هولندا وتصف مزارعها  ،دباء الذين قرأت لهمكل معالم باريس رابطة ذلك بمشاهير األ
وبعد عام من عودتها إلى األردن يتخرج ابنها ويعود ليعيشوا و وكذلك بيوتها الجميلة ،الجميلة

  .واحد وبعد عامين يعين ابنها وزيرا للمرة الثانيةجميعا ببيت 

ولكن المرض يهاجمها وكأنه في هدنة معها لتكمل سفرها  ،وتمض األيام وتسير بيسر
  ورحلتها 

  المستقبل هو الماضي .. .اآلن :اللوحة الواحدة والعشرين واألخيرة

 ،ها المتعبانتجلس في تأمل اآلن فتسترجع الذكريات التي تضنيها وتصهر جسدها وقلب
 ،شياء شعورها في الماضيفقد أدت رسالتها ولكنها لم تشعر باأل ،اوتشعر في حالة من الرضى

 ،وتتشابه عندها األيام ،م هي التي تغيرتأشياء تبدلت ل هل األءوكأن كل شي قد تبدد وتتسا
 ،غةصبحت في حلقة مفرأصبح مستقبال وأصبح ماضيا والماضي أفالمستقبل الذي كانت ترجوا 

ن في الرحلة بين الذكريات ن جهودنا لن تذهب هباء ألإولكن مهما تكن النتيجة ف"وتختم بقولها 
ن نقول أوسنتمكن على األقل من  .ثبات هويتنا ووجودناإأي ذكريات الماضي ما يساعد على 

ن لم إنفسنا وو ألأخرين ما كنا نريد قوله في الماضي ولم تسعفنا الظروف لقوله ونقوله للناس لآل
قلنا بثقة واعتزاز  ن نؤكد لمن حولنا بأنه كان لنا وجود حقيقي بل ربماأننا نريد حد ألأيصغ لنا 

  ."حياتكم انتم هكذا كنا نحن وهكذا كانت حياتنا فماذا عن" ."كبرأ
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  :الدراسة الفنية

 وكي تتضح الصورة؛بعد هذا العرض لهذه السيرة الذاتية ومحاولة الوقوف على أهم مفاصلها
بعد القراءة  ص إلى المالحظات التالية والتي تكشف جماليات البناء الفني لهذه السيرةلخن ،للقارئ

  حكمت ةالمتأنية لسيرة نجمي

  سيمياء العنوان والعناوين الفرعية  :أوال

  .خمسة وستون عاما من حياة امرأة أردنية رحلتي مع الزمن :العنوان الرئيس

ـ فذكرها ل )عاما من حياة امرأة أردنية 65(عبارة المقدمة  جاء العنوان مركبا الجزء األول
يوحي بوقع الزمن بل شدة وقعه على نفسها ومن هنا شعرت بالحاجة إلى البوح وتقديم  )عام 65(

  .آخر ما لديها في هذه الحياة الحافلة

ن أصول هنا تحديد لهويتها وانتمائها وأنها أردنية ال سيما أنها م )من حياة امرأة أردنية(و
 ،فهي تؤكد في أكثر من مناسبة على ذلك ،ونلحظ في ذلك في ثنايا سيرتها الذاتية ،غير أردنية

ذلك عند عودتها مع زوجها إلى سوريا كيف شعرت أنها غريبة وأصابها المرض حتى  وكذلك نلحظ
  .عادت إلى األردن

قية فقد طافت جميع فسيرة نجميه حكمت هي رحلة حقي ،)رحلتي مع الزمن(أما الجزء الثاني 
ألن للزمن ؛مدن األردن ولم تستقر في مكان منذ كانت طفلة فحياتها في ترحال مستمر مع الزمن

عتقد جازما أن نجميه حكمت واعية كل الوعي لداللة أو ،سطوته وأحداثه الكثيرة في هذه الرحلة
  .بل دالالت العنوان ،العنوان

والعناوين ،بالمكان وبعضها اآلخر مرتبط بالحدثأما العناوين الفرعية فجاءت بعضها مرتبط 
  .والمرتبطة باألحداث عشرة عناوين ،التي ارتبطت بالمكان بلغت أحد عشر عنوانا

 ،زلزال عمان الكبير،السينما في عمان،الرحلة من دمشق إلى عمان(فالمرتبطة بالمكان هي 
 ،الحريق في معان ،مرة أخرى. .نمعا ،العقبة.. .العقبة ،إلى معان ،إلى الكرك ،الرحيل إلى جرش

 ،الحجابان ،البدء في الدراسة،زيارة الجدة(أما المرتبطة بالحدث فهي  )إلى سوريا ،معان وداعا
 ،ثكلى. . أرملة ثم ،العودة ،. !.الغريبة ،رحلة العذاب واألمل.. .الشلل ،المهمة الغامضة ،الخطبة

  .)المستقبل هو الماضي. . اآلن

 ،وإن كانت مفعمة باألحداث ،كان المكان هو المسيطر عليها ،ر فيها المكانفالعناوين التي ذك
أما المعنونة بأسماء األحداث فكان  ،وهناك تداخل فيها فأحيانا تذكر الحدث المقترن بالمكان

  .الحدث هو المهيمن وهو حدث مفصلي وعالمة فارقة في حياة نجميه حكمت
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إذ أرخت لألردن  ؛خية واجتماعية واقتصادية وسياسيةتعد سيرة نجميه حكمت وثيقة تاري :ثانيا
م حتى نشر سيرتها وقد استطاعت أن تنقل لنا مراحل بناء الدولة األردنية 1923منذ عام 
 ،وكذلك عكست العادات والتقاليد ونمط الحياة والمعيشة وطبيعة البناء والمساكن ،وتطورها

إن كتاب "التي عايشتها وهي كثيرة وطرق عيشهم وكسبهم وذكرت أهم األحداث السياسية 
مع أحداث  هو سيرة ذاتية حوادثها متداخلة" خمسة وستون عاما من حياة امرأة أردنية"

  .)7("تاريخية مهمة وهو تسجيل ألهم الحوادث والمشاهد التي مرت بالمملكة

وأهم ما يميز هذه السيرة أن معظم ما كتب من أعمال أدبية قصرت حديثها عن عمان أو 
لعبد الرحمن منيف فرغم جمالها " مدينة عمان في األربعينياتسيرة "ـنقل عن مكان واحد فل

 وكذلك رواية أبناء القلعة) 8(وروعتها إال أنه تحدث عن عمان فقط وفي فترة زمنية محددة وقصيرة
 ،حكمت فقد طافت كل أرجاء األردن متحدثة عن طبيعة مدنها وقراهاة أما نجمي ،)9(لزياد القاسم

  .ألنه بحكم التنقل والترحال عاشت فيها ووصفتها وصفا دقيقا

   شخوص سيرتها الذاتية :ثالثا

حكمت كثيرة ومتعددة فشخصيتها هي محور الحدث وهذا المعنى من ة شخوص سيرة نجمي
  .السيرة الذاتية

ومرحلة  ،وهي تتحدث عن شخصيتها في كل مراحل العمر طفلة وزوجة وأما وأرملة وثكلى
  .وكل مرحلة من مراحل عمرها ربطتها باألحداث واألماكن .ثبات الذاتإو التحدي

أما الشخصيات األخرى في سيرة نجميه حكمت فهي كثيرة كشخصية األم والجدة والزوج 
  .والخدم والشخصيات العابرة ،والد زوجها وعماته ،واألخوة واألبناء والبنات وأزواج البنات

بل كانت  ،كر أسماء شخصياتها إال نادرا ولم تهتم بذلكلكن الملفت أن نجميه حكمت لم تذ
ها مرتبطة بحدث وال يهمها دتهتم بما صنعته هذه الشخصيات من أحداث فدائما الشخصيات عن

فأسماء ابنائها وبناتها لم نعرف منها سوى  ،اسم الشخصية وإنما يهمها دورها في صنع الحدث
واالسم الثاني هو اسم  ،تأثرة بذكريات معركة مؤتهمه فقد نذرت اسم )10()جعفر(اسم ابنها األكبر 

وقد ذكرت  ،ابنتها تغريد وقد ذكرتها ألنها تعتقد أنها أول من اسمت بنتها بهذا االسم في األردن
  .االسمين لمرة واحدة اما في باقي سيرتها فكانت تذكر باألكبر واألوسط واألصغر

وإنما ذكرت أنهم من  ،اج بناتها لم تذكرهاوأسماء أزو ،وأسماء اخوانها لم تذكرهم مطلقا
أما الشخصيات الهامة فكانت  ،ن منهم من كان وزيراألم تذكرهم مع  ،كبار العائالت في الكرك

وعندما  ،سم ألنهم شخصيات عامهتذكرها كالملك عبدالله األول وكلوب باشا فهؤالء ذكرتهم باال
رادت ان أ فإذا ما ،الصورة للقارئ تضحكي تل ؛تتحدث عن شخصية ما فإنها ترسمها بدقة وعناية
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ففي وصفها لالم الشركسية  ،تصفها بدقة متناهية –ولو كانت عابرة في حياتها  –تصف شخصية 
سهبت في الحديث عنها وعن دورها في الحياة وكيفة ترتيب البيت والعناية الفائقة أفي جرش 

  .)11(تفاء الذاتيكومصنوعاتها فبدت كأنها مصنع متكامل في اإلنتاج واال

  .اللغة والسرد :رابعا

حداث وبقية الشخصيات حكمت ضمير المتكلم كثيرا وهذا جعلها مركز األة استخدمت نجمي
و القرار غيرها أحيانا تستخدم ضمير المتكلمين عندما يشاركها في الحدث أكما  ،تدور في فلكها

  .)12()"بأبي اللسن(سرنا في طريقنا إليها ومررنا "كزوجها 

  .)13("وهكذا تحركنا ذات صباح في طريقنا إلى سوريا"

 ؛وهذا طبيعي في السيرة الذاتية ،ويسيطر على سيرة نجميه حكمت استخدام الفعل الماضي
ألن الكاتبة تكتب سيرتها رجوعا من الحاضر زمن الكتابة إلى الماضي وهذا واضح في كل اللوحات 

 )سافرنا(وكذلك  )وكّنا( )وكنت( )كان(يرا الفعل ويرد كث ،فجميعها تبدأ بصيغة الفعل الماضي
   .)14(تتكرر كثيرا )ذات يوم(وإذا لم تبدأ لوحتها بفعل فإن عبارة ) ورحلنا( )وسافرت(

المستقبل ... .اآلن(واللوحة الوحيدة التي بدأت بصيغة الفعل المضارع هي اللوحة األخيرة 
  )وأجِلس(فقد بدأتها بالفعل المضارع  )هو الماضي

وهذا  )الماضي(ثم تتوالى صيغة المضارع فتصبح هي المسيطرة وتتالشى صيغة الفعل 
ولهذا وردت صيغة المضارع أكثر من ستين مره مع أن  ؛منطقي فاللوحة األخيرة هي لوحة الحاضر

  .هذه اللوحة من أصغر اللوحات حجما وال تزيد عن صفحتين إال بضعة أسطر

مما يجعلنا  ،بأسلوب سهل وسلس بلغة فصيحة مبسطة تسرد نجميه حكمت سيرتها الذاتية
ولعل مرد ذلك أنها كانت تقطع رتابة السرد بالوصف  ،نتابع سردها لألحداث دون كلل أو ملل

 كما هو معروف ،إذ يمكن ؛الوصف في السرد حتمية ال مناص منها له"ألن  ؛أحيانا وبالحوار حينا
كما يذهب إلى ذلك جيرار  ،تسرد دون أن تصف ولكن ال يمكن أبدا أنو أن تصف دون أن تسرد

من بين  ،كما يبدو ،حيث يظاهره على النمو والتطور ،جينيت وللوصف عالقة حميمية بالسرد
كثيرا من األسئلة التي قد يضفيها المتلقي على الخطاب السردي لو لم يتدخل الوصف  ،يديه

  .)15("لتوضيحها

فتصف  ،عيش اللحظة التي عاشتها بكل تفاصيلهاحكمت عندما تلجأ للوصف تجعلنا ن ةونجمي
فها  ،وأحيانا تسهب في الوصف عندما يسحرها المشهد ،األماكن التي زارتها وكذلك األشخاص

وكان المكان "هي تصف المرأة الشركسية ربة المنزل في جرش وعملها المتقن فتقول 
  .)16(..".نظيفا
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التعامل مع الحدث "بل تعمقت ألن  ،حدثهي ال تقف هنا على المشهد الخارجي للصورة وال
إذ إن الحدث ليس مجرد تعاقب زمني يأخذ  ؛والصورة يتطلب فهما عميقا للعالقة الحيوية بينهما

والصورة أو المشهد ليس وصفا  ،بل يغوص في عمق اللحظة التي يتشكل فيها ،صورة أفقية
  .)17("خارجيا محايدا

رغم صعوبة النقل آن  -بقى قلبها معلقا به يرافقها وي ،هونجدها مولعة بوصف األثاث وترتيب
سرة ثاث على الغرف قبل مجيئي فوضع فيها األكان زوجي قد رتب ووزع األ" -تها الذاك في تنق

  .)18("الكبيرة وكذلك سريرى الطفلتين مع عربة الطفل ودوالب المالبس وبقية اثاث غرفة النوم

ثاث في الغرف المخصصة لها حتى ع قطع األووجدت البيت مفروشا مرتبا وقد وزعت جمي"
الستائر كانت قد علقت والمدافيء موزعة في انحاء البيت وكلها تشع بالدفء والحرارة فقد كان 

  .)19("الفصل شتاء

كانت تقدمنا سيارة الشحن الحاملة "خذت األثاث معها أوحتى لما سافروا إلى سوريا 
  .)20("ألثاثنا

نجمية حكمت لم يأِت عبثا فهي كانت تدرك عمق داللة األثاث ولهذا فإن وصف األثاث عند 
وصف األثاث واألغراض هو نوع من وصف األشخاص الذي ال غنى عنه فهناك أشياء ال "ألن 

  .)21("يمكن أن يفهمها القارىء ويحسها إال إذا وضعنا أمام ناظريه الديكور وتوابع العمل ولواحقه

فكانت  ،تخصيبها لنصها السردي بالتاريخ والتراث حكمت السردي ةومما جمل أسلوب نجمي
نظر أوبقيت أنا في السيارة "كثير ما تستدعي التاريخ والتراث فتعيد للمكان وهجه وللزمان ألقه 

جعفر بن ابي طالب رضي الله ) ص(حولي وكان يواجهني مقام الصحابي الجليل وابن عم الرسول 
ش د وتستحضر الصور عن المعركة وعن الجيوفكار تتوارخذت اتأمل ما حولي واألأعنه و

لى هذه البالد إقدام حتى وصلت سالمية التي اجتازت الصحارى والقفار دون ماء وعلى األاإل
عدائهم والذين كانوا يحتمون بحصونهم وقالعهم أعدائهم وحلفاء أوخاضت المعارك الطاحنة مع 

  .)22("وال يعوزهم اللباس وال المأكل والماء

وهي دائمة السؤال عن أسماء األماكن  )23(تمر بالحميمة تستذكر الثورة العباسيةثم عندما 
  .)24(وادي اليتمو كمنط الخضراء ،والتي ارتبطت بقصص وسير شعبية

  :الزمان والمكان :خامسا

فالزمن  ،ويجب أال ينفصل ألنهما متالزمان ال ينفصالن ،الحديث عن الزمان والمكان مترابط
 ؛ومتقارنان ال يتزايالن ،وعلى الرغم من أنهما متالزمان ال يفترقان" ،المكانوالحدث مرتبطان ب
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 وإال فال خبر ،فإن جمهور الدارسين ومحللي الروايات يميزون بينهما على سبيل التيسير اإلجرائي
  .)25("وال يجوز أن ينفصل أحدهما عن صنوه في العمل السردي ،زمان بال خبر وال ،بال زمان

عن الزمان في سيرة نجميه حكمت نجد أن فضاء الزمان يسيطر على سيرتها عند الحديث 
" رحلتي مع الزمن خمسة وستون عاما من حياة امرأة اردنية"منذ اللحظة األولى فعنوان السيرة 

وقد أوضحت ذلك عند الحديث عن  ،وكذلك ضغطه على نفسية نجميه حكمت ،محمل بوهج الزمن
  سيمياء

ثم تؤكد عليه مرة أخرى " خمسة وستون عاما"ـفهي تحدد ب ،حفالزمن واض ،العنوان
جلس أو" .حكمت منذ البداية حتى النهاية ةفهاجس الزمن مسيطر على نجمي" رحلتي مع الزمن"

سفاري القديمة وسفرتي أاآلن في غرفة نومي وعلى سريري واغمض عيني واسترجع ذكريات 
نيني وتكاد تصهرني ويفعل الزمن فعله في جسمي خيرة ولكن ذكرياتي القديمة تطفو دائما وتضاأل

بنائي أجد معنى لحياتي في العطاء حيث استطيعه وبالتفاني في خدمة أالمتعب ومع هذا فأني 
نواع الكتب أجد السلوى في القراءة والمطالعة المستمره لشتى او ،حفادي والناس الذين حوليأو

  .)26("فكاريأمهربا من واقعي و جد فيها عزاء واحياناأنساني من نتاج الفكر اإل

عندما تكون طرق التفكير "هاجس الزمن أثر على معظم المبدعين في شّتى مجاالت الفن 
ينبغي أن نتوقع أن تكون أشكال "هاجس الزمن في القرن العشرين " والشعور موسومة بميسم 

  .)27("فاالهتمام بالزمن يتبدى في كل فن .التعبير الفني حاملة نفس الميسم

أعتقد أن كاتب السيرة الذاتية تواجهه مشكلة كبيرة في انتقاء الزمن الذي سينقله ويتحدث 
فهو أمام زمن طويل ويريد أن يختار من هذا الزمن ما يناسبه وما يريد  ،عنه في سيرته الذاتية

التعبير عنه فال بد من اختصاره وتكثيفه حتى يستطيع جمع شتات الصورة التي يريد تقديمها 
أي العالقة "فباإلضافة إلى الزمن الحقيقي هناك الزمن السيكولوجي أو الزمن الحسي  ،للقارئ

وإنما هو عرف كيفي متكلف و الزمنية بين الذاتي والموضوعي فزمن الساعة ال معنى له للخيال
وإحساسنا بسرعة التجربة أو مدتها .. .جدا وضع لضرورة اجتماعية بغية تنظيم وتنسيق األفعال

وإن كنا نسقطه ألغراض  ،بالزمن السيكولوجي ،ويقاس بزمننا الشخصي ،در بمدلوالت القيم فقطيق
  .)28("المقارنة على نقاط ثابتة من الزمن االصطالحي

فبعد  )رحلة العذاب واألمل.. .الشلل(وتظهر شدة وطأة الزمن على نجميه حكمت في لوحة 
صبح الزمن أو ،وضع جديد كله يأس وألم الشلل المفاجئ تبدأ رحلة العذاب في التعامل مع

لكنها كانت تحاول أن تجمله  ،فكانت تحس بثقل الزمن وشدته على نحو طويل وقاس ،يحاصرها
من حيث هي كينونة زمنية موضوعية ال تساوي إال وإذن فالمدة الزمنية " )29(وتقصره باألمل
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كما تعمد هذه  ؛صير إلى طويلوالق ،ولكن الذات هي التي حولت العادي إلى غير عادي ،نفسها
  .)30("وفترات االنتصار ،الذات نفسها إلى تحويل الزمن الطويل إلى قصير في لحظات السعادة

 ،ق مع الزمنافهو يتسارع ونجدها في سب ،حكمت ةونلحظ تسارع الزمن في سيرة نجمي
 ،نها سبقت الزمنوعندما تحس أ ،وتتسابق معه في سنين الدراسة األولى ىففترة الطفولة تمر عجل

ولكن كل "فتأتي الخطبة لتجولها من طفلة إلى زوجة  ،الزمن فجأة ليلطمها ويحطم آمالها فيتوقف
طار الخطبة وتم كل شيء إوفجأة وجدت نفسي في  ،ذلك لم يمنع القدر من أن يأخذ مجراه

  .)31("علم بذلك إال يوم الخطبةأعطوا ألهل الخطيب كلمتهم بالقبول ولم أبسرعة مذهله و

مام فجأة أ وتسير رحلة الزمن بها وتتوقف ،ثم أما ،ثم يستمر الزمن بتسارعه وتصبح زوجة
ثم تتجاوز المحنة وتنطلق المسيرة ويكبر " رحلة العذاب واألمل.... .الشلل"في اختبار كبير 

ثم  ،فموت زوجها المفاجئ" أرملة ثم ثكلى"األوالد ويتسارع الزمن ويتوقف فجأة أيضا عند لوحة 
ومضت األيام مريرة مرارة العلقم وأحسست بأني إذا اندحرت أمام مصيبتي وتهاويت "موت ابنها 

وعزمت بعدها على مواجهة هزيمتي في معركة الحياة  ،سأقضي على نفسي وبالتالي على أوالدي
  .)32("بصبر وعزم

ي قمة وتستمر من جديد في رحلتها مع الزمن ورغم أن الزمن كان يخذلها دائما وهي ف
  .إال أنها تستمر متحدية له لتصل إلى ما تريد ،النجاح

وعلينا أن ندرك أن االيقاع الزمني في السيرة الذاتية ال يختلف عن الزمن في الرواية ألنه 
يشكل ويرصد عالم األمكنة واألزمنة واألحداث في حركتها وتغيرها وبنائها ودلوالتها ويرسم هذه "

  .)33("إلى شكل بناء الرواية ومعمارها وهندستها ،ة فيما بينهاالخطوط االجتماعية المنتظم

بل هي  ،حكمت ويشغل جزءا كبيرا من ذاكرتها الشخصية ةحاضر في سيرة نجميفأما المكان 
بمعطياتها  ،فقد برز ذلك من خالل ذكر الكثير من األماكن والتعلق بها ،معه تتشبث به وتتوحد

بل  ،ماكن في أكثر من أحد عشرعنوانا من عناوينها الفرعيةسماء األأوقد ذكرت  ،وبكل تفاصيلها
مجملها لوحات مكانية ارتبطت كل لوحة بمكان ولو جمعنا هذه في حكمت ة إن سيرة نجمي

 ،قةغلوأماكن م مفتوحةواألماكن عندها أماكن  ،حكمتة اللوحات لتشكلت واكتملت حياة نجمي
تشاهده في طريق رحلتها من جمال الطبيعة نقلها كانت دائما تصف كل ما وتفأثناء سفرها 

وارتبط الوصف عندها بالمكان وهذا أمر طبيعي وكذلك تكثر من  ،والتضاريس بكل تفاصيلها
فمثل ....) ".دخلنا ،ركبنا السيارة ،ركبنا القطار ،دخلنا ،سافرنا ،ركبنا(استخدام األفعال والجمل 

  .)34("في معانيها وهي كلها أحياز ،هذه األفعال والجمل تحيل إلى عوالم ال حدود لها
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ما تسأل عن تفاصيل المكان  ارثيوك ،وكانت تصف أثناء تنقلها كل ما تراه بدقة متناهية
تستدعي التاريخ والتراث والخرافات لتعيد للمكان حيويته  –وكما ذكرنا سابقا –وأسباب تسميته 

ويره فشاهدت جبالها التي صفت ووصلنا الق"فها هي تصف جبال القويرة كأنها القصور  ،هقوأل
ورائعة في شكلها  بجانب بعضها البعض وكأنها قصور شيدت في الصحراء فقد كانت جباال غريبة

  .)35("وتكوينها حتى ليخالها الرائي من بعيد وكأنها مدينة عامرة بقصورها وفيالتها

لزمن عشرات ماكن المغلقة فيتمثل بوصف البيت فقد سكنت في رحلتها مع اأما وصفها لأل
عدد  ،وبكل تفاصيله وتقسيماته ،وكل بيت من هذه البيوت كانت تصفه بدقة متناهية ،البيوت
مرد  ولعلّ  ،وبعد أن تفرغ من ذلك تبدأ بوصف أثاثه ،مخارجهو مداخله ،األبواب ،النوافذ ،الغرف

مستقري وصلت إلى المنزل الذي سيكون "حكمت امرأة والمرأة مملكتها بيتها ة ذلك أن نجمي
ونزلت اربع درجات عن مستوى الشارع ودخلت الى صالة صغيرة تحيط بها غرفتان وفي صدر 

  .)36("الصالة دورة مياه مفتوحة على الصالة وال باب لها سوى إطار خشبي

بل األمر  ،ولكن ال يمكن أن نكتفي بتفسير تعلقها بالبيوت وكثرة وصفها لها بكونها امرأة فقط
حكمت قلقا  ةة الترحال وعدم االستقرار في مكان واحد كان يسبب لنجميفكثر ؛أعمق من ذلك

فكانت تتشبث بالمكان وتتوحد معه وتسعى إلى التأقلم معه  ،وخوفا وهي تبحث عن االستقرار
فيها وتعيد ترتيبها ثم  هتملكنها ت ،فمعظم البيوت التي سكنتها كانت في البداية موحشة وغير الئقة

وبقيت تحن لها  ،ولكنها سرعان ما تتركها مرغمة وقلبها متعلق بها ،منها اتألفها وتصبح جزء
  .طوال عمرها

وقد اختلفت طريقة وصفها للبيت ولألثاث عندما تحدثت عن بيت وأثاث والد زوجها في 
بل لتعكس لنا شخصية وطبيعة الحياة أهل زوجها  ،سوريا فهي ال تصف ألنها متعلقة بالمكان

  .تم اإلشارة إلى ذلك سابقا وقد. )37(االقطاعيين

ليس ثمة شيء أو قوة تجعل كتابا معينا يظل ثابتا "وك باختم بحثي بمقولة للناقد بيرسي ل
كلما  ،بل إننا كلما أسرعنا في قراءة هذا الكتاب ،أمام أنظارنا حتى نتمكن من تفحص شكل بنائه

 ،ا منه أو أدق التفاصيل فيهفإن جزءا كبير ،تسلل من ذاكرتنا حتى في لحظة طي آ خر ورقة منه
  .)38("ستبدو معتمه تثير الشكوك

   :الخالصة

  :ص الدراسة إلى ما يليلتخ هاوتحليل هاحكمت وعرض ةبعد هذه الدراسة لسيرة نجمي

لفتت الدراسة األنظار إلى وجود نماذج للسيرة الذاتية النسائية األردنية تستحق الدراسة  :أوال
  .وإلقاء الضوء عليها
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حكمت وما عكسته من قيمة تاريخية ومظاهر  ةي سيرة نجميفبينت الدراسة أهم ما  :ثانيا
وكذلك عكست أهم العادات والتقاليد ونظام الحياة الذي كان  ،حضارية واجتماعية وسياسية

  .سائدا ذلك الوقت

 ،كشفت الدراسة وبينت أهم عناصر البناء الفني لهذه السيرة وجماليات السرد واللغة :ثالثا
  .الوصف والزمان والمكانو

  

  الهوامش
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ابراهيم السعافين، مطبعة السفير، . د .منيف، عبد الرحمن، سيرة مدينة عمان في األربعينات، ت .8
 .2012عمان، األردن 

 .2009القاسم، زياد، أبناء القلعة،وزارة الثقافة األردنية، عمان، مطبعة السفير، .9

  62حكمت، نجمية، ص  .10
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مجلة  ،)دراسة في زقاق المدق( الخطاب السردي لدى نجيب محفوظخصائص  الملك، اض، عبدتمر .15
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 سورة آل عمران أنموذجا :بالغة التقديم والتأخري بني املحال إليه واملحيل
  
  **فوز سهيل نزالو *سعاد إبراهيم أبو جبيرة

  

  1/4/2020 تاريخ القبول  3/1/2020 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص

ئمة تعد اإلحالة من أهم وسائل االتساق النصي وأكثرها شيوعا وانتشارا، فهي تحيل إلى العالقات القا
  .بين أجزاء النص الواحد، فتجعله متماسكا موحدا ذا معنى مفهوم واضح ال داع لذكره

  .واإلحالة بأنواعها المختلفة تكشف عن اإلعجاز القرآني من خالل تماسك النص وترابطه

والتقديم والتأخير من أهم مباحث علم المعاني، يبحث في بناء الجمل والتراكيب، وصياغة العبارات 
ني، فكل تقديم لكلمة على أخرى جاء لغرض بالغي استدعاه الموقف الصادر فيه، فيتضح المقصود والمعا

من خالل السياق، وهنا تكمن أهمية اإلحالة في بيان الغرض من تقديم المحال إليه على المحيل في سورة 
  .آل عمران

غرض من تقديم المحال إليه على ونخلص في نهاية البحث إلى أن لإلحالة دورا فعاًلا وبارزا في بيان ال
  .المحيل في سورة آل عمران، وطريقة تناسق آياتها وترابطها
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Abstract 
Referral is one of the most important and most common means of textual 

consistency, and it refers to the existing relationships between the parts of a single text, 
making it a coherent, uniform, meaningless, clear concept that is not necessary to 
mention. 

And referral of its various types contribute greatly to the disclosure of the Qur'anic 
miracle through the coherence and coherence of the text. 

Submission and delay are among the most important topics of the science of 
meanings, as it searches to build sentences and structures, and formulate phrases and 
meanings, so every presentation of a word over another came for a rhetorical purpose 
called for by the position issued in it, so the meaning becomes clear through the context, 
and here the importance of referral lies in explaining the purpose of submitting the 
assignee to him The assignor in Surat Al-Imran. 

We conclude at the end of the research that referral has an effective and prominent 
role in explaining the purpose of referring the assignee to the assignor in Surat Al-Imran, 
and the method of harmonizing its verses and their interdependence. 

  

 المقدمة

واختارها كالما ألهل الجنان، والصالة والسالم على  الحمد لله الذي جعل لغتنا لغة القرآن،
 وبعد...المبعوث رحمة لألنام

من أهم وسائل االتساق النصي، تجعل أجزاءه منسجمة ومترابطة؛ فيتضح المعنى  تعد اإلحالة
 . وتتجلى دالالته

 وقد وقع اختياري على سورة آل عمران إلبراز نصيتها والوقوف على مواطن اإلحالة فيها، 
 . فرغم طول السورة إال أنها اشتملت على روابط حققت اتساًقا واضحا جليا
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وقد تبدت السمات األسلوبية النصية في سورة آل عمران بشكل الفت، وعلى رأسها اإلحالة 
تميزت آيات سورة و حظيت بحظ وافر من هذا االنزياح األسلوبي،و وما فيها من تحوالت الضمائر،

اختيار الكلمات ومواضعها، فتقديم كلمة على أخرى جاء لحكمة بالغية، آل عمران بالدقة في 
 .ولطيفة بيانية ما كانت تتبدى لو سار ترتيب الكلمات على عهده في التتابع القياسي المعياري

 .هنا بدورها الفعال في بيان المحال إليه والمحيل فقد امتازت اإلحالة وبهذا

 : مشكلة البحث

 :السؤال الرئيس اآلتي اولة اإلجابة عنيأتي هذا البحث لمح

 ما بالغة التقديم والتأخير بين المحال إليه والمحيل؟

 :ولإلجابة عن هذا السؤال، فإن البحث سيجيب عن األسئلة الفرعية اآلتية
 ما معنى اإلحالة؟

 ما عناصر اإلحالة؟ وما أنواعها؟

 ما وظيفة اإلحالة؟

 ؟ما معنى التقديم والتأخير في اإلحالة
 ما أهمية التقديم والتأخير في اإلحالة؟

 ما غرض تقديم المحيل على المحال عليه؟

  :أهمية البحث

معايير الربط والسبك  تكمن أهمية دراسة اإلحالة النصية في كونها ظاهرة لغوية نصية من أهم
  . بين أجزاء الكالم وتراكيبه

 . بالشكل الذي يليق بها التوضيحومع أهميتها بالدرس اللغوي إال أنها لم تأخذ نصيبها من 

 :أهداف البحث

 .يأتي هذا البحث لمحاولة بيان أهمية بالغة التقديم والتأخير بين المحال إليه والمحيل

 :ولبيان الهدف الرئيسي فإن البحث سيبين األهداف الفرعية التالية
 .بيان معنى اإلحالة -1

 .بيان عناصر اإلحالة؟ وما أنواعها -2

 .يفة اإلحالةبيان وظ -3
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 .بيان معنى التقديم والتأخير في اإلحالة -4
 .بيان أهمية التقديم والتأخير في اإلحالة -5

 .بيان غرض تقديم المحيل على المحال عليه -6

 :منهجية البحث

 تم تعريف اإلحالة والتقديم والتأخير، وّظف في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي؛ حيث
آل عمران مقاربة لغوية داللية، وبيان ما ورد فيها من تقديم وتأخير بين آيات سورة  مقاربةو

 . المحال إليه والمحيل والفائدة المرجوة من ذلك

 :الدراسات السابقة

 :من الدراسات التي تناولت اإلحالة في النص القرآني وأثرها الداللي نذكر ما يأتي

من الطالب ياسين فوزي أحمد بني ياسين،  اإلحالة في النص القرآني، رسالة ماجستير مقدمة. 1
واقتصر الباحث في رسالته على ذكر مفهوم  .م2006نوقشت بجامعة اليرموك باألردن عام 

اإلحالة وأنواعها، ثم تحدث عن اإلحالة في النص القرآني بشكل مقتضب ومختصر، ولم 
 .يستعمل كل تطبيقات اإلحالة على النص القرآني

تماسك النص في القصص القرآني، أطروحة دكتوراة مقدمة من الدكتور  اإلحالة وأثرها في .2
وقد سعت هذه  .م2009أنس بن محمود بن يوسف فجال، نوقشت بجامعة صنعاء باليمن 

الدراسة إلى الخروج بنتائج يمكن اإلفادة منها في وصفى البنى اإلحالية للنص الذي تناولته 
 .والنصوص األخرى قياسا عليه

إلحالة في النص القرآني، دراسة تحليلية في بعض اآليات القرآنية، رسالة ماجستير مقاصد ا. 3
وهي  .م2015مقدمة من الطالب لغويني بو قراف، نوقشت بجامعة وهران بالجزائر عام 

دراسة تحليلية تسعى إلى استجالء مقاصد اإلحالة من خالل النص القرآني الذي لعبت فيه 
عًلا في ربط المعاني مع بعضها على نسق لم يكن للمتلقي أن يفهمه الوسائل اإلحالية دورا فا

إال بحضوره الذهني على مدى يمتد طوال وعرضا، ويركز البحث على المرامي البالغية التي 
  .تظهر مع الوسائل اإلحالية

التماسك النصي من خالل اإلحالة والحذف، دراسة تطبيقية في سورة البقرة، رسالة ماجستير . 4
 .م2015مة من الطالب محمد األمين مصدق، نوقشت بجامعة الحاج لخضر بالجزائر عام مقد

وقد قسم الباحث رسالته إلى مقدمة ومدخل وفصلين وخاتمة، وفي المدخل تطرق إلى 
الحديث عن نشأة لسانيات النص، وعن مفهومها ووظائفها، كما تناول فيه البحث عن مفهوم 
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في الفصل األول المعنون باإلحالة ودورها  .ة وآلياته الدالليةالتماسك النصي وأدواته النحوي
وهو فصل نظري تطبيقي يتطرق البحث فيه إلى مفهوم اإلحالة  ،في تماسك سورة البقرة

وقد  وأقسامها وأدواتها وأهميتها في الدرس اللساني النصي، ودورها في تحقيق التماسك،
رس التراثي من خالل عرض بعض جهود اللغويين حاول الباحث أن يؤصل لهذه األداة في الد

العرب في دراسة الروابط اإلحالية المختلفة، ثم تأتي الدراسة التطبيقية في سورة البقرة من 
  .خالل أداة اإلحالة بأقسامها الثالثة

االتساق في سورة آل عمران، رسالة ماجستير مقدمة من الطالبة سمية قبي، نوقشت بجامعة . 5
تناولت الباحثة في رسالتها ماهية االتساق وأدواته  .م2014ورقلة، عام -حقاصدي مربا

وأهميته، وطبقته على سورة آل عمران، حيث قدمت عرضا للسورة وأسباب نزولها ومواضع 
تعريف و تعريفها وأنواعها وأهميتها، ؛لمفهوم اإلحالة وفي هذا البحث توضيح .االتساق فيها

وتناول الجانب التطبيقي بالغة التقديم والتأخير متمثًلا في آيات  .التقديم والتأخير وأهميته
ودور اإلحالة في بيان المعنى ووضوحه، وكذلك اللفظ المحال  ،سورة آل عمران من ناحية

  . إليه واللفظ المحيل، والغرض من هذا التقديم والتأخير

حقيق السبك الداخلي تعد اإلحالة وسيلة مهمة من وسائل التماسك النصي التي تسهم في ت
للنص، سواء إن كانت إحالة قبلية أو إحالة بعدية، فال تكاد تخلو منها جملة أو نص، ذلك أن 

ال يفترض خلو : "أدواتها تشكل جسورا للربط بين أجزاء النص، فهي كما يقول صبحي الفقي
صة ال يربط النص من اإلحالة، فلو افترض ذلك صار النص جسدا بال روح، حيث يصبح جمال مترا

  .(1)"بينها رابط

 :اإلحالة في اللغة

. جعله محاًلا: وحوله. ما عِدل بِه عن وجهِه: والمحال ِمن اْلَكَلام: ((جاء في لسان العرب
ت اْلَكَلام َأحْل: ويَقاُل. محال: وَكَلام مسَتِحيل. كثير محال اْلَكَلام: ورجٌل ِمحوال. َأتى بمحال: وَأحال

المحال اْلَكَلام ِلَغير شيٍء : وروى ابن شميل عن اْلَخِليل بن َأحمد َأنه َقاَل. ُأِحيُله إحاَلة إذا َأفسدته
واِليه، بَكسر وهو حوَله وحوَليه وحواَليه وحواَله وَلا َتُقْل ح. َأَتى بالمحال وَتَكلَّم بِه: وَأحاَل الرجُل

ِء...اللَّاميالش نَل عوِه: وَتحرلى َغيإ ْنهاَل عٍد. زيَأبو ز : ِضعوم َل ِمنووُل ِمْثَل َتححاَل الرجُل يح
ِضعولى مإ .يرهوَل: اْلجوَأي َتح آَخر َكانلى ماَل إًلا . حووُل ححه ياَل الشيُء نفسوحنيَنيعمب :

  .(2)))يُكون َتَغيرًا، ويُكون َتحوًلا

يحوُل ) حاَل(الشيء تغير عن طبعه ووصفه و )اسَتحاَل: ((وجاء في المصباح المنير
) حوْلُت(و...َتحويًال نقلته من موضع إلى موضع) حوْلُته(من مكانه انتقل عنه و) َتحوَل(و...مثله
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بدينه نقلته ) َفَأحْلُته(بالفتح مأخوذة من هذا ) اْلحواَلُة(ت كّل طرف إلى موضع اآلخر والرداء نقل
  .(3))نقلته أيضا) إحاَلًة(الشيء ) َأحْلُت(إلى ذمة غير ذمتك و

: يَلٌةودار مِح. ُلَغٌة: أتى عليه حوٌل، وحاَل: وأحاَل الشيُء. حاَل الحوُل يحوُل حوًال وحؤوًال
ارَلِت الدواٌل، وأحوأَتْت عليها أح .يبَل الصواَلٌة: وأحَتحسم ضٌل، وأروله ح واًال من : َتمَكْت أحُتر

  .الِحيَلُة، ما أحوَله: والحوُل. ِصَغارها، َتشبيهًا: وحولي الحصى. الزراعِة

ور؟ . مَطاَلبُتك األمر بالِحيل: والمحاوَلُة. الحويُل والِحوُل والمِحيَلُةالِحيَلُة، وكذلك : والمحاَلُة
ل ُقلَّبوٌل حأيضًا: َج اليووح ،لذو ِحي .َلَة: ويقولونوَلَة: ال حًال . أي ال ِحيوُل حجوحاَل الر

أي َتحوَل عن " لو كان ذا ِحيَلٍة َتحول: "ي المَثلوف. أي ِحيَلٌة: وِحيَلًة، واحَتاَل، وما فيه حائَلٌة
: ويقولون في موِضع ال بد. وال يكون الَفتى ِمحوًال. َنعٌت من الِحيَلِة: والمحوُل. األمر الذي بِلي به

  .(4)ن وجهه، َكالم مسَتِحيٌل محاٌلما حوَل ع: والمحاُل. َكثير محال الَكالم: ورجٌل ِمحواٌل. ال محاَلَة

  :اإلحالة في االصطالح

عالقة بين األسماء والمسميات فهي تعني العملية : "يعرف الدكتور نعمان بوقرة اإلحالة بأنها
التي بمقتضاها تحيل اللفظة المستعملة على لفظة متقدمة عليها فالعناصر المحيلة كيفما كان 

من حيث التأويل وصورة اإلحالة استخدام الضمير ليعود على اسم سابق  نوعها ال تكتفي بذاتها
 .(5)"أو الحق بدًال من تكرار االسم نفسه

تركيب لغوي يشير إلى جزء ما ذكر صراحًة أو ضمًنا في : "أما ميرفي فيعرف اإلحالة بأنها
  .(6)"النص الذي سبقه أو الذي يليه

العالقات بين العبارات، واألشياء واألحداث : "هاوأشار دي بوجراند في تعريفه لإلحالة بأّن
  ".والمواقف في العالم الخارجي الذي تشير إليه العبارات ذات الطابع البدائلي في نص ما

استخدام الضمير ليعود على اسم سابق أو الحق له بدًال من تكرار : "وعرفت أيضا بأنها
  .(7)"االسم نفسه

  :عناصر اإلحالة وأنواعها

  :اإلحالة في النصوص بتوافر مجموعة من العناصر وهيتتجسد 

 .وهو المسئول األول عن المعنى وما يرمي إليه النص: المتكلم أو صاحب النص -1

هو الذي يحيلنا إلى المفردات والعبارات التي يعود إليها، ويكون إما ظاهرا أو : اللفظ المحيل -2
 .ارة أو األسماء الموصولةمقدرا، واللفظ المحيل يكون كالضمائر أو أسماء اإلش
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هو اللفظ الذي رمز له اللفظ المحيل، ويكون موجود إما فالنص يعود : اللفظ المحال إليه -3
ويفسر الميل، وإما خارجه فيرمز له، واللفظ المحال إليه يكون إما كلمة أو عبارة أو داللة، 

 .بينهما والعالقة بين اللفظ المحيل واللفظ المحال إليه تتسم بالتطابق التام

  :أنواع اإلحالة

  :)نصية(، وإحالة داخلية )مقامية(لإلحالة نوعان أساسين، إحالة خارجية 

وهي التي تتم خارج النص اللغوي، فنراها تساهم في خلق  ):المقامية(اإلحالة الخارجية  .1
: كقولنا (8)"النص لكونها تربط اللغة بسياق المقام إال أنها ال تساهم في اتساقه بشكل مباشر

يعود على شيء غير مذكور ) الهاء(لمن سأل عن فالن، فالضمير المتصل ) رأيته أمس(
 .داخل النص، وإنما يعود على شخص خارج النص اللغوي

أن يدل عليه السياق فيضمر؛ : "وبين الزركشي أسباب العدول عن االسم الظاهر إلى الضمير
لمعنى وفي توجيه دالالت العالمات اللغوية فالسياق ذا أهمية كبيرة في تحديد ا"ثقة بفهم السامع

يرشد إلى "أن السياق ) هـ 751ت (وال سيما في نص القرآن الكريم؛ فقد صرح ابن قيم الجوزية 
تبيين المجمل وتعيين المحتمل والقطع بعدم احتمال غير المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق، 

على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظره وغالط  وهذه من أكبر القرائن الدالة... وتنوع الداللة
  .(9)"في مناظرته

، ويعد )هـ471ت (ومن السابقين الذين تطرقوا لهذا المفهوم القاضي عبد القاهر الجرجاني
دالئل "من الرواد الذين أشاروا إلى تحديد خطورة السياق في بيان الداللة المطلوبة في كتابه 

الم بمقام استعماله ومراعاة مقتضى حاله، وعنده ال يمكن أن نضع ، حين ربط كل ك"اإلعجاز
  .(10)قاعدة واحدة تستوعب كل الحاالت وإنما لكل موقف ومقتضى حال تركيب يتالءم معه

السياق إطار عام تنتظم فيه عناصر الّنص ووحداته الّلغوية، ومقياس تّتصل بوساَطِته و
غوية وتداولية ترعى مجموع العناصر المعرفية التي يقدمها الجمل فيما بينها وتترابط، وبيئة ل

  .الّنص للقارئ

ويضبط السياق حركاِت اإلحالة بين عناصر الّنص، فال يفهم معنى كلمة أو جملة إال بوصِلها 
  .(11)بالتي قبلها أو بالتي بعدها داخل إطار السياق

ومن ثم كان االهتمام ،لدقيق ألي كلمةويؤدي السياق دورًا مهمًا في الوصول إلى المعنى ا
بالمقام أو سياق الحال، باإلضافة إلى سياق الّلفظ ضروريًا للوصول إلى المعنى الدقيق، ألن الكلمة 

  .إذا أخذت منعزلة عن السياقين الّلفظي والحالي ال معنى لها وال قيمة
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ل تحليل الخطاب والكشف إن السياق قرينة متميزة في مجا ،يمكن القول على هدي ما تقدم
ووضع في نصابه، بأن ال يهمل اكتفاًء بتحليل البناء اللغوي، ألن , عن المراد إذا أحسن استعماله

  .هذا وحده ال يرشد إلى داللة الكلمة ال مفردة وال مقرونة بغيرها لما أسلفنا

لماء وهي التي تتم داخل النص اللغوي، لذا وصفها الع ):النصية(اإلحالة الداخلية  .2
 .بوصفها نصية، وتكون إما إحالة سابقة أو إحالة الحقة

واإلحالة السابقة هي التي تعود على متقدم ذكر سابقا داخل النص، وتعد اإلحالة السابقة من 
أكثر أنواع اإلحالة استعماال، ذلك ألن الضمائر يعتريها اإلبهام والغموض فال بد من إيجاد مفسر 

عنه، والضمائر كلها تحتاج لمن يفسرها ويوضحها، فالضمير  لها يزيل هذا الغموض ويكشف
المخاطب والضمير المتكلم يفسران بالمشاهدة، واستحضار الذات، والضمير الغائب ال يفسر 
بالمشاهدة؛ ألن الذات غائبة غير مشاهدة، بل يفسر بألفاظ تسبقه فالنص تكون مرجعا لهذا 

  .الضمير

ا لمشاهدة تقارنه، ولم يكن لضمير الغائب مشاهدة تقارنه، لما كان ضمير الحاضر مفسر"و
جعلوا تقديم مَفسره خلًفا عما فاته من مقارنِة المشاهدة، ومقتضى هذا القصد تقديم الشعور 

والالئق بالمفسر لكونه جزَء . بالمفسر كما يتقدم الشعور بذاٍت يصلح أن يعبر عنها بضمير حاضر
إذ قالت امرأت عمران رب إني نذرت : ((كقوله تعالى .(12)"يل وضوحه أن يتصل بهالمَفسر في تكم

 –إني (، فالضمير في كل من (13)))لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم
  ). امرأت عمران(يعود على سابق مذكور داخل النص وهو ) مني –بطني  -نذرُت

إليه تأتي مفردة وتأتي مركبة، فاإلحالة إلى المفرد هي أن واإلحالة السابقة بناء على المحال 
يحيل بالضمير إلى لفظ مفرد، وهذا النوع يعد أكثر ذيوعا وانتشارا في النصوص والقرآن 
والمقاالت، ومما يضفيه هذا النوع من لمساته أمن اللبس؛ ذلك ألن المحال إليه واضح محدد ال 

مترابًطا متسًقا، وتبتعد بقارئه عن التشتت الذي يفكك  صغموض فيه، فإلحالة باإلفراد تجعل الن
النص.  

واإلحالة إلى المرّكب هي أن يحيل بالضمير إلى ألفاظ متعددة، تكون نصا كامال يحمل عدة 
  .معان تعود كلها لهذا الضمير الذي يربط عددا من الجمل، فيبدو النص كأنه كلمة واحدة

إلى عنصر ذكر بعدها داخل النص ويذكرها الزناد بأنها واإلحالة الالحقة هي التي تحيل 
  .(14)التي تعود على عنصر إشاري مذكور بعدها في النص والحق عليها":تلك

أن يكون المفسر مؤخرا لفظا، : والتقدم الحكمي: "وقد بينها الرضي في الكافية حيث يقول
إنه وإن لم يتقدم لفظا : قولوليس هناك ما يقتضي تقدمه على محل الضمير، إال ذلك الضمير، فن
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وال معنى، إال أنه في حكم المتقدم نظرا إلى وضع ضمير الغائب، وإنما يقتضي ضمير الغائب تقدم 
المفسر عليه ألنه وضعه الواضع معرفة ال بنفسه بل بسبب ما يعود عليه، فإن ذكرته ولم يتقدمه 

  .(15)بعده، وتنكيره خالف وضعه مفسره بقي مبهما منكرا ال يعرف المراد به حتى يأتي مفسره

ضمير منفصل يحيل إلى لفظ الجاللة ) هو(؛ فـ(16)))قل هو الله أحد(: (مثال ذلك قوله تعالى
  .بعده، وبهذا نجد أن اإلحالة في هذه اآلية إحالة بعدية عادة على عنصر إشاري نكره بعدها) الله(

جالها؛ فبعضها يقف في حدود وتعتمد اإلحالة النصية على روابط تختلف من حيث مداها وم
الجملة الواحدة يربط عناصرها الواحدة منها باآلخر، أي بين العنصر اإلحالي ومفسره، وتسمى 
إحالة ذات مدى قريب، وبعضها يتجاوز الجملة الواحدة إلى سائر الجمل في النص فيربط بين 

  .(17)ى بعيدعناصر منفصلة ومتباعدة من حيث التركيب النحوي، وتسمى إحالة ذات مد

وتسهم اإلحاالت الداخلية القبلية بشكل جلي فيتحقق التماسك النصي، من خالل الوحدة 
اإلحالية بين المحيل والمحال عليه، واالمتداد اإلحالي؛ حيث يسهم هذا االمتداد في الوحدة 
ة الموضوعية، وذلك عندما تتوالى اإلحاالت على عنصر إشاري ما، وتكون هذه اإلحاالت متضمن

في تراكيب تتوافر على معلومات يقدمها النص من المرجع الذي تشترك العناصر اإلحالية مع 
  .(18)"العنصر اإلشاري المحال عليه

واإلحالة سواء كانت قبلية أو بعدية فإنها تقدم لهدف واحد، وهو الربط والسبك بين أجزاء 
  .الكالم وتراكيبه، فيها يتحقق فهم النص وبيانه ومرجعياته

  :يفة اإلحالةوظ

وانتظامه، فمن خالل اإلحالة يقوم المتلقي للنص بربط ذهنه  تتمثل في ربط النص وتماسكه
من بداية النص لنهايته، ومعرفة رموزه وتفكيك أجزاءه، ومعرفة األلفاظ التي لم يتم تكرارها 

 .وإعادتها

جهة أخرى كل  كل جملة تمتلك بعض أشكال التماسك مع الجملة السابقة مباشرة، من" فـــ
جملة تحتوي على رابطة تربطها بما سوف يأتي لكن هذا نادر جدا، وهي ليست ضرورية لتعيين 

  .(19)"النص

  .وبهذا فاإلحالة تقوم بربط أجزاء الجملة الواحدة، وتقوم بربط عدة جمل مع بعضها البعض

زاء النص أنها قادرة على صنع جسور كبرى للتواصل بين أج: "وتكمن أهمية اإلحالة في
  .(20)"المتباعدة والربط بينها ربطا واضحا
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  :معنى التقديم والتأخير

أي سبق ) لهم َقدم ِصدق عند ربهم: (السابقُة في األمر وقوله تعالى: الُقدمة والَقدم أيضًا
رش مَقد وللكافرين اللِه خير لهم عند.ْقدهم يأمام ه أي يكونقوم فالن مالقيامِة من وَقد ه يومَقوم م

موتقول: ها هنا، والُقد أمام أمام ِضيمًا أي ال ينثني، والُقدوم: المفر : يمضي ُقدجوع من السالر
 .(21)وَقِدم يْقدم، وُقديِدمٌة تصغير ُقدام وهو ِخالف وراٍء

  .خالف مقدمه: ضد الّتقديم، ومؤّخر كّل شيء: الّتأخير لغًةو

مخالفة عناصر التركيب ترتيبها األصلي في السياق، فيتقدم ما األصل " :وفي االصطالح هو
والحاكم للترتيب األصلي بين عنصرين يختلف إذا . فيه أن يتأخر ويتأخر ما األصل فيه أن يتقدم

أما  حاكم صناعي نحوي،) الرتبة المحفوظة(كان الترتيب الزما أو غير الزم، فهو في الترتيب الالزم 
، فيكاد يكون شيئا غير محدد، ولكن هناك أسباب عامة قد )الرتبة غير المحفوظة(في غير الالزم 

  .(22)"تفسر ذلك الترتيب

تقديم اللفظ على عامله كتقديم : التقديم والتأخير ظاهرة لغوية تنقسم إلى قسمين، األولو
المفعول به على الفعل والفاعل كقوله ، أو تقديم )له الملك: (الخبر على المبتدأ ومثاله قوله تعالى

وله أسباب عدة أهمها الحصر واالختصاص فالملك خاص بالله عز وجل، ) إياك نعبد: (تعالى
تقديم اللفظ وتأخيره على غير عامل، : وكذلك العبادة ال تكون إال لله عز وجل، والقسم الثاني

ل أن التقديم إنما يكون للعناية وذلك ألسباب عدة يقتضيها المقام وسياق القول، والحاص
والقرآن الكريم أعلى مثل في ذلك، فإنا نراه . فما كانت به عنايتك أكبر قدمته في الكالم. واالهتمام

  .يقدم لفظة مرة ويؤخرها مرة أخرى على حسب المقام، فنراه

وترسيخًا ويمكننا أن نضرب مثاًال آخر للتقديم والتأخير في القرآن الكريم زيادة في البيان 
ولله ما في السموات وما في األرض يغفر لمن : (لهذا المعنى في األذهان، وذلك في قوله تعالى

قدم المغفرة على العذاب لجواب أن المتأمل   ، حيث)23()يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم
وب عليهم ليس لك من األمر شيء أو يت: (لسياق اآلية في آل عمران يجدها مسبوقة بقوله تعالى

  .)24()أو يعذبهم فإنهم ظالمون

ومعنى اآلية أن النبي عليه الصالة والسالم لما قـُتل عمه حمزة رضي الله عنه في ُأحد ومِثل 
به، أراد أن يمثل بهم كما فعلوا بعمه، فأخبره الله تعالى أن أمرهم لله عز وجل، فإما أن يغفر لهم 

: وبة ُذكرت المغفرة قبل العذاب وختمت اآلية بقوله تعالىوإما أن يعذبهم، وترغيبًا لهم في الت
   ).والله غفور رحيم(

  



 سورة آل عمران أنموذجا :بالغة التقديم والتأخير بين المحال إليه والمحيل   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 85

  :أهمية التقديم والتأخير

تكمن أهمية التقديم والتأخير بحسن استعماله في موضعه على ما يقتضيه الحال، فهي من 
كان ال  وإن خالف ذلك السمات البارزة في كالم العرب، التي تبين مدى فصاحتهم وبراعة قولهم،

  .قيمة له وال فائدة ترجى منه، بل أدى إلى فساد المعنى وضياعه

واألغراض الَّتي تتفتَّق عنها ظاهـرة التقديم تبين ثراءها وكثرة فوائـدها، وكونها منبعا ثرا 
يقول في ذلك اإلمام عبد القاهر الجرجاني بهذه الظاهرة في  .لرقي األساليب وارتفاعها في البيان

هو باب كثير الفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، ال يزال يفتر لك :"ه عن بابهاقول
عن بديعة، ويفضي بك إلى لطيفة، وال تزال ترى شعرا يروقك مسمعه، ويلُطف لديك موقعه، ثم 

  .(25)"إلى مكانتنظر فتجد سبب أن راق لك ولطف عندك أن ُقدم فيه شيٌء وحول اللفظ عن مكان 

وحين ننظر للنص القرآني نراه يزخر بهذا األسلوب، فالقران الكريم هو الكالم المعجز في 
أسلوبه وفصاحته وبراعة بيانه، فمن مظاهر إعجازه وبراعته أسلوب التقديم والتأخير فهو أسلوب 

التأخير وهذا  ال تخلو أي سورة من سور القرآن منه، فنراه يقدم ماحقه التقديم، ويؤخر ما حقه
التقديم والتأخير ال يكون عبثا، وإنما يكون وفق أسس مبنيا عليها وفائدة ترجى من وراءها فهو 

  .ذا حكمة بالغة وقدرة فائقة اقتضت هذا التقديم الذي يفيد معنا ما أفاده لو تأخر

  :تقديم المحيل على المحال إليه

ِكَتاب ِمْنه آياٌت محَكماٌت هن ُأم اْلِكَتاِب وُأَخر مَتشابهاٌت هو الَِّذي َأْنزَل عَليك اْل(: (قال تعالى
وما يعَلم َتْأِويَله إلَّا  َفَأما الَِّذين ِفي ُقُلوبهم زيٌغ َفيتَّبعون ما َتشابه ِمْنه ابِتَغاَء اْلِفْتَنِة وابِتَغاَء َتْأِويِلِه

الرو اِباللَّهلَّا ُأوُلو اْلَأْلبإ ذَّكَّرا يمَنا وبِعْنِد ر ِه ُكلٌّ ِمننَّا بآم ُقوُلوني ِفي اْلِعْلم 26())اِسُخون(.  

َخبر مَقدم وآياٌت » ِمْنه«يعود إلى القرآن الكريم، " منه"بحسب أهل التفسير أن الضمير في و
  .محَكماٌت مبَتدٌأ مؤخر

"حاْلإوم قَتَطر َنعمي َذِلك ِلَأن ِثيقالتَّوو ْتَقانِفي اْلإ َكامحَل اْلإمُتعاسو ،ْنعاْلم لِفي اْلَأص ا َكام
ورهشم ازجم ِقيَقٌة َأوح وهًة، وُة ِحْكمِت اْلِحْكميمِلَذا سو ،ودْقصاْلم ادضي.  

ِه اْلآيِة عَلى واِضح الدَلاَلِة عَلى سبيل اِلاسِتعارِة ِلَأن ِفي وضوح الدَلاَلِة، أطلق اْلمحَكم ِفي هِذ
  .(27)"مْنعا ِلَتَطرق اِلاحِتماَلاِت اْلموجبِة ِللتَّردِد ِفي المراد

آن الكريم جاء لتعظيم القر" منه" على اللفظ المحيل" الكتاب"قدم اللفظ المحال إليه و
  .وتشريفه
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يحيل إلى فئة معينة من الناس، " قلوبهم"في هذه اآلية كذلك نجد الضمير المتصل في و
  .مبتدأ مؤخر )زيغ(و جار ومجرور متعلقين بمحذوف خبر مقدم،) في قلوبهم(فـ

 .، لبيان حال الناس"الضمير المتصل" فقدم اللفظ المحال إليه على اللفظ المحيل

يحيل إلى الكتاب، ويعلم فعل " تأويله"اآلية أن الضمير المتصل في  كذلك نجد في هذه
مضارع، وتأويله مفعول به مقدم والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، والله فاعل مؤخر، 

  .، لعظمة كتاب الله وشرفه"الضمير المتصل"على اللفظ المحيل "الكتاب"فقدم اللفظ المحال إليه 

دْأِب آل ِفرعون والَِّذين ِمن َقبِلهم َكذَّبوا بآياِتَنا َفَأَخَذهم اللَّه بُذُنوبهم َك(( :وفي قوله تعالى"
) أخذهم(، و"آل فرعون"يحيل إلى " أخذهم"نجد الضمير المتصل في  )28())واللَّه شِديد اْلِعَقاِب

  .فعل مضارع، وهم مفعول به مقدم، والله فاعل مؤخر

  .، لتقرير العقاب"الضمير المتصل"على اللفظ المحيل"آل فرعون"فظ المحال إليه فقدم الل

 يحيل إلى اليهود،" لكم"نجد الضمير المتصل في  ،)29())قد كان لكم آية((:وفي قوله تعالى
مبتدأ مؤخر، فجاء ) آية(وهي شبه جملة مكونة من جار ومجرور متعلقين بمحذوف خبر مقدم، و

  .، لتحقيق الموعظة"لكم"على اللفظ المحيل " اليهود الذين كفروا"تقديم اللفظ المحال 

يحيل " عنده"نجد الضمير المتصل في  ،)30())والله عنده حسن المآب(( :وفي قوله تعالى
ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم، وحسن المآب مبتدأ ) عنده( إلى الله سبحانه وتعالى، فـ

  .مؤخر

، لبيان شدة غضب "الضمير المتصل"على اللفظ المحيل ،"لهال"وتقديم اللفظ المحال إليه 
  .الله

َذِلك بَأنَّهم َقاُلوا َلن َتمسَنا النَّار إلَّا َأياما معدوداٍت وَغرهم ِفي ِديِنهم ما : ((في قوله تعالىو
ونْفَترن حبطت أعمالهمالذي"يحيل إلى " تمسنا"الضمير المتصل في  نجد )31())َكاُنوا ي" ،

  .مفعول به مقدم، والنار فاعل مؤخر) نا(ضمير المتكلم المتصل و وتمسنا فعل مضارع،

، "الضمير المتصل"على اللفظ المحيل "الذين حبطت أعمالهم"فقدم اللفظ المحال إليه 
 .لتقرير العقاب

َقاَل رب َأنَّى يُكون ِلي ُغَلام وَقد بَلَغِني اْلِكبر وامرَأِتي عاِقر َقاَل َكَذِلك اللَّه (( :في قوله تعالىو
فعل مضارع، ) بلغني(، و"زكريا"يحيل إلى " بلغني"الضمير المتصل في  نجد )32())يْفعُل ما يشاُء

على اللفظ المحيل "زكريا"محال إليه فقدم اللفظ ال.والياء مفعول به مقدم، والكبر فاعل مؤخر
  .، لتضرع واالنكسار لله"الضمير المتصل"
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قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني (( :وفي قوله تعالى على لسان مريم ابنة عمران
الضمير  نجد )33())بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون

فعل مضارع، والياء مفعول به مقدم، " يمسسني"، و"مريم"إلى  يحيل" يمسسني"المتصل في 
، لبيان "الضمير المتصل"على اللفظ المحيل "مريم"فقدم اللفظ المحال إليه .فاعل مؤخر" بشر"و

  .حالها وصدق مقالها

واْلآِخرِة وما َلهم ِمن َفَأما الَِّذين َكَفروا َفُأعذِّبهم عَذابا شِديدا ِفي الدْنيا (( :في قوله تعالىو
ينفلهم جار ومجرور متعلق بمحذوف )الكافرون(يحيل إلى " لهم"نجد الضمير في  )34())َناِصر ،

  .مجرور لفظا، مرفوع محال، ألنه خبر مقدم) ناصرين(و خبر مقدم،

اء ، ج)هم" (الضمير المنفصل" على اللفظ المحيل" الذين كفروا" فتقديم اللفظ المحال إليه
  .للتهويل والتخويف

هاَأْنُتم هؤَلاِء حاججُتم ِفيما َلُكم بِه ِعْلم َفِلم ُتحاجون ِفيما َليس َلُكم بِه (( :في قوله تعالىو
ونَلمَلا َتع َأْنُتمو َلمعي اللَّهو إلى أهل الكتاب الذين " لكم"يحيل الضمير المتصل في  )35())ِعْلم

 .مبتدأ مؤخر) علم(و جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم، )لكم(ا في إبراهيم، فــحاججو

، وذلك "لكم"، على اللفظ المحيل "الذين حاججوا" :في قوله وقد تقدم اللفظ المحال إليه
  .لغرض السخرية منه في بيان بطالن قولهم

ِه وَأيماِنهم َثمًنا َقِليًلا ُأوَلِئك َلا َخَلاق َلهم ِفي إن الَِّذين يشَترون بعهِد اللَّ: ((وفي قوله تعالى
يحيل الضمير  )36())يماْلآِخرِة وَلا يَكلِّمهم اللَّه وَلا يْنُظر إَليهم يوم اْلِقيامِة وَلا يزكِّيهم وَلهم عَذاب َأِل

فعل مضارع، وهم مفعول به مقدم، والله فاعل  )ميكلمه(، و"اليهود"إلى " يكلمهم"المتصل في 
، لبيان حالهم يوم "الضمير المتصل" على اللفظ المحيل "اليهود"فقدم اللفظ المحال إليه .مؤخر
  .القيامة

يحيل إلى اليهود الذين كذبوا إذا حلفوا أو " لهم"في هذه اآلية نجد الضمير المتصل في 
فقدم .مبتدأ مؤخر" عذاب"لقان بمحذوف خبر مقدم، وجار ومجرور متع) لهم( باعوا سلعة، فـ

  .اللفظ المحال إليه على اللفظ المحيل، لبيان شدة غضب الله عليهم

وإْذ َأَخَذ اللَّه ِميَثاق النَّبيين َلما آَتيُتُكم ِمن ِكَتاٍب وِحْكمٍة ُثم جاَءُكم رسوٌل (( :وفي قوله تعالى
عا مِلم قدصَنا َقاَل مري َقاُلوا َأْقررصإ َلى َذِلُكمع َأَخْذُتمو ُتمرَقاَل َأَأْقر نَّهرَلَتْنصِه وب ِمُننَلُتؤ ُكم

اِهِدينالش ِمن ُكمعَأَنا موا ودهالنبيين"يحيل إلى " جاءكم"نجد الضمير المتصل في  )37())َفاش" ،
" النبيين"فقدم اللفظ المحال إليه .به مقدم، ورسول فاعل مؤخروجاءكم فعل مضارع، وكم مفعول 

 .، لبيان الحقيقة"الضمير المتصل"على اللفظ المحيل 
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َكيف يهِدي اللَّه َقوما َكَفروا بعد إيماِنهم وشهدوا َأن الرسوَل حق (( :في قوله تعالىو
يحيل إلى " جاءهم"الضمير المتصل في  نجد )38("ا يهِدي اْلَقوم الظَّاِلمينوجاَءهم اْلبيَناُت واللَّه َل

، وجاءهم فعل مضارع، وهم مفعول به مقدم، والبينات فاعل مؤخر، فتقديم اللفظ "الذين كفروا"
  .، للتعجب من حالهم"الضمير المتصل" على اللفظ المحيل "الذين كفروا"المحال إليه 

إن الَِّذين َكَفروا وماُتوا وهم ُكفَّار َفَلن يْقبَل ِمن َأحِدِهم ِمْلُء اْلَأرض َذهبا (( :وفي قوله تعالى
ينَناِصر ِمن ما َلهمو َأِليم َذابع مَله ِه ُأوَلِئكى باْفَتد َلولهم( نجد الضميرين المتصلين في )39())و (

مرفوع ) ناصرين(مبتدأ مؤخر، و) عذاب(قان بمحذوف خبر مقدم، ويحيالن إلى الكفار، وهما متعل
على " الذين كفروا"فتقدم اللفظ المحال إليه  .محال على أنه مبتدأ مؤخر، ومجرور بمن لفظا

  .اللفظ المحيل جاء لبيان حال ضاللهم الذي آلوا إليه

من دَخَله َكان آِمًنا وِللَِّه عَلى النَّاس ِحج ِفيِه آياٌت بيَناٌت مَقام إبراِهيم و(( :في قوله تعالىو
يناَلماْلع نع َغِني اللَّه نَفإ َكَفر نميًلا وبِه سَليإ َتَطاعاس نِت مينلحظ الضمير المتصل  )40())اْلب

يات مبتدأ يحيل إلي البيت المبارك، فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم، وآ) فيه(
  .فتقديم اللفظ المحال إليه على اللفظ المحيل جاء لبيان وتعظيم بركة هذا البيت.مؤخر

وَكيف َتْكُفرون وَأْنُتم ُتْتَلى عَليُكم آياُت اللَِّه وِفيُكم رسوُله ومن يعَتِصم باللَِّه (( :في قوله تعالىو
يحيل إلى اليهود الذين آمنوا ثم ) فيكم(نجد الضمير المتصل  )41())ِقيمَفَقد هِدي إَلى ِصراٍط مسَت

خبر ) رسوله(جار ومجرور متعلقين بمحذوف خبر مقدم، و كفروا، وهي شبه جملة مكونة من
  .مؤخر، فتقديم اللفظ المحال إليه على اللفظ المحيل، جاء للتهكم واإلنكار

مٌة يدعون إَلى اْلَخير ويْأمرون باْلمعروِف ويْنهون عن اْلمْنَكر وْلَتُكن ِمْنُكم ُأ(( :وفي قوله تعالى 
ونْفِلحاْلم مه ُأوَلِئكجار ومجرور  إلى الذين امنوا، وهي )منكم(يحيل الضمير المتصل في  )42())و

على اللفظ المحيل تقديم اللفظ المحال إليه و مبتدأ مؤخر،) أمة(متعلق بمحذوف خبر مقدم، و
  .جاء لبيان الخيرات والمسرات

وَلا َتُكوُنوا َكالَِّذين َتَفرُقوا واْخَتَلُفوا ِمن بعِد ما جاَءهم اْلبيَناُت وُأوَلِئك َلهم (( :في قوله تعالىو
ِظيمع َذابمضارع،  ، وجاءهم فعل"الذين كفروا"إلى " جاءهم"يحيل الضمير المتصل في  )43())ع

على اللفظ  "الذين كفروا"وتقديم اللفظ المحال  ،وهم مفعول به مقدم، والبينات فاعل مؤخر
 .، للتعجب من حالهم"الضمير المتصل" المحيل

جار ومجرور متعلقان ) لهم(يحيل إلى الذين كفروا، فـ" لهم"نجد الضمير المتصل في و
محال إليه على اللفظ المحيل، لتقرير فقدم اللفظ ال.بمحذوف خبر مقدم، وعذاب مبتدأ مؤخر

  .وبيان شدة غضب الله عليهم
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ُكْنُتم َخير ُأمٍة ُأْخرجْت ِللنَّاس َتْأمرون باْلمعروِف وَتْنهون عن اْلمْنَكر (( :في قوله تعالىو
ا َلهرَخي ُل اْلِكَتاِب َلَكانَأه نآم َلواللَِّه وب ِمُنونُتؤواْلَفاِسُقون مهَأْكَثرو ِمُنونؤاْلم مِمْنه يحيل  )44())م

جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم، ) منهم(إلى أهل الكتاب، فـ "منهم"الضمير المتصل في 
 .فقدم اللفظ المحال إليه على اللفظ المحيل، لبيان عدم إيمانهم مطلقا.والمؤمنون مبتدأ مؤخر

مَثُل ما يْنِفُقون ِفي هِذِه اْلحياِة الدْنيا َكمَثل ِريح ِفيها ِصر َأصابْت حرَث (( :وفي قوله تعالى
ونْظِلمي مهَأْنُفس َلِكنو اللَّه مها َظَلممو َلَكْتهَفَأه مهوا َأْنُفسَظَلم مالضمير المتصل في  يحيل )45())َقو

مبتدأ مؤخر،وتقدم اللفظ ) صر(جملة متعلقة بمحذوف خبر مقدم، و إلى الريح، وهي شبه "فيها"
 .المحال إليه على اللفظ المحيل، استهزاًء بحالهم

". الذين كفروا"يحيل إلى " ظلمهم"كذلك نجد في هذه اآلية أن الضمير المتصل في 
ال إليه فتّقدم اللفظ المح.فاعل مؤخر) الله(مفعول به مقدم، و) هم(فعل مضارع، و) ظلمهم(و
  .، لالستهانة والسخرية من حالهم"الضمير المتصل"على اللفظ المحيل"الذين كفروا"

إن َتمسسُكم حسَنٌة َتسؤهم وإن ُتِصبُكم سيَئٌة يْفرحوا بها وإن َتصبروا ((:وفي قوله تعالى
نجد الضمير المتصل في ، )46())لَّه بما يعمُلون مِحيٌطوَتتَُّقوا َلا يضرُكم َكيدهم شيًئا إن ال

مفعول به مقدم، ) كم(فعل مضارع، و) تمسسكم(، و"الذين كفروا"يحيل إلى " تمسسكم"
الضمير " على اللفظ المحيل"الذين كفروا"فاعل مؤخر، فقدم اللفظ المحال إليه ) حسنة(و

  .مماثلة لها) تصبكم سيئة( وكذلك .م، لالستهانة من حالهم والسخرية منه"المتصل

وما جعَله اللَّه إلَّا بشرى َلُكم وِلَتْطمِئن ُقُلوبُكم بِه وما النَّصر إلَّا ِمن ِعْنِد (( :وفي قوله تعالى
ِكيماْلح يززالنصر"يحيل إلى " جعله"نجد الضمير المتصل في  )47())اللَِّه اْلع."  

فاعل مؤّخر، وتقديم اللفظ المحال ) الله(مفعول به مقدم، و) الهاء(ل مضارع، وفع) جعله(و
  .، للبشرى والفرحة"الضمير المتصل" إليه على اللفظ المحيل

اس إن يمسسُكم َقرح َفَقد مس اْلَقوم َقرح ِمْثُله وِتْلك اْلَأيام ُنداِوُلها بين النَّ(( :في قوله تعالىو
ينالظَّاِلم ِحبَلا ي اللَّهاَء ودهش تَِّخَذ ِمْنُكميُنوا وآم الَِّذين اللَّه َلمعِليالضمير المتصل في  نجد )48())و

) قرح(مفعول به مقدم، و) كم(فعل مضارع، و) يمسسكم(، و"المؤمنين"يحيل إلى " يمسسكم"
 .، لتقرير الحال"الضمير المتصل" لفظ المحيلفاعل مؤخر، فقدم اللفظ المحال إليه على ال

وَكَأين ِمن َنبي َقاَتَل معه ِربيون َكِثير َفما وهُنوا ِلما َأصابهم ِفي سبيل اللَِّه (( :وفي قوله تعالى
ينرابالص ِحبي اللَّهَتَكاُنوا وا اسمُفوا وعا ضميحيل إلى " معه"لمتصل في نجد الضمير ا )49())و

 .مبتدأ مؤخر) ربيون(و ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم،) معه(، فـ)النبي(

  .فقدم اللفظ المحال إليه على اللفظ المحيل، للتكثير والمبالغة



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  جبيرة ونزال

  90

 )50())اْلمحِسِنينَفآَتاهم اللَّه َثواب الدْنيا وحسن َثواِب اْلآِخرِة واللَّه يِحب (( :في قوله تعالىو
فعل مضارع، ) آتاهم(، و"المؤمنين"يحيل إلى " آتاهم"نجد في هذه اآلية أن الضمير المتصل في 

الضمير " فاعل مؤخر، فقدم اللفظ المحال إليه على اللفظ المحيل) الله(مفعول به مقدم، و) هم(و
  .، لبيان حالهم وما آلوا إليه"المتصل

د صدَقُكم اللَّه وعده إْذ َتحسوَنهم بإْذِنِه حتَّى إَذا َفِشْلُتم وَتَنازعُتم ِفي وَلَق(( :في قوله تعالىو
ِخرَة ُثم صرَفُكم اْلَأمر وعصيُتم ِمن بعِد ما َأراُكم ما ُتِحبون ِمْنُكم من يريد الدْنيا وِمْنُكم من يريد اْلآ

عِمِنينؤَلى اْلمع لُذو َفض اللَّهو ْنُكمَفا عع َلَقدو ُكمَتِليبِلي منجد الضمير المتصل في  )51())ْنه
فاعل ) الله(مفعول به مقدم، و) كم(فعل مضارع، و) صدقكم(، و"المؤمنين"يحيل إلى " صدقكم"

 .، لبيان حالهم وما آلوا إليه"لمتصلالضمير ا" مؤخر؛ فقدم اللفظ المحال إليه على اللفظ المحيل

جار ) منكم(، فـــــ)الذين امنوا(يحيل إلى " منكم"في هذه اآلية نجد الضمير المتصل في 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم، ومن اسم موصول مبتدأ مؤخر، وجملة يريد صلة 

  .همفقدم اللفظ المحال إليه على اللفظ المحيل، لتقرير وبيان حال .الموصول

ُثم َأْنزَل عَليُكم ِمن بعِد اْلَغم َأمَنًة ُنعاسا يْغشى َطاِئَفًة ِمْنُكم وَطاِئَفٌة َقد (( :في قوله تعالىو
ن شيٍء ُقْل إن َأهمْتهم َأْنُفسهم يُظنُّون باللَِّه َغير اْلحق َظن اْلجاِهِليِة يُقوُلون هْل َلَنا ِمن اْلَأمر ِم
ما ُقِتْلَنا هاهَنا  اْلَأمر ُكلَّه ِللَِّه يْخُفون ِفي َأْنُفِسهم ما َلا يبدون َلك يُقوُلون َلو َكان َلَنا ِمن اْلَأمر شيٌء

ى مضاجِعهم وِليبَتِلي اللَّه ما ِفي صدوِرُكم ُقْل َلو ُكْنُتم ِفي بيوِتُكم َلبرز الَِّذين ُكِتب عَليهم اْلَقْتُل إَل
إلى " لنا"يحيل الضمير المتصل في  )52())وِليمحص ما ِفي ُقُلوبُكم واللَّه عِليم بَذاِت الصدوِر

مجرور ) شيء(جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم، و) لنا(الطائفة التي أهمتها أنفسهم، فــــ
  .في محل رفع مبتدأ مؤخر؛ فقدم اللفظ المحال إليه على اللفظ المحيل، لبيان إنكارهم،من لفًظاب

إن الَِّذين َتولَّوا ِمْنُكم يوم اْلَتَقى اْلجمعان إنَّما اسَتزلَّهم الشيَطان ببعض ما (( :في قوله تعالىو
ع َفا اللَّهع َلَقدوا وبَكسِليمح َغُفور اللَّه نإ مإلى " استزلهم"يحيل الضمير المتصل في  )53())ْنه

فاعل مؤخر؛ فقدم ) الشيطان(مفعول به مقدم، و) هم(فعل مضارع، و) استزلهم(، و"الذين تولوا"
  .، لتقرير حالهم"الضمير المتصل" اللفظ المحال إليه على اللفظ المحيل

صرُكم اللَّه َفَلا َغاِلب َلُكم وإن يْخُذْلُكم َفمن َذا الَِّذي يْنصرُكم ِمن إن يْن(( :في قوله تعالىو
 ،"الذين امنوا"إلى " ينصركم"يحيل الضمير المتصل في  )54())وعَلى اللَِّه َفْليَتوكَّل اْلمؤِمُنون بعِدِه

فقدم اللفظ المحال إليه على .فاعل مؤخر )الله(مفعول به مقدم، و) كم(فعل مضارع، و) ينصركم(و
  .، لتأكيد نصر الله لهم"الضمير المتصل" اللفظ المحيل
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َأوَلما َأصابْتُكم مِصيبٌة َقد َأصبُتم ِمْثَليها ُقْلُتم َأنَّى هَذا ُقْل هو ِمن ِعْنِد (( :في قوله تعالىو
َلى ُكلِّ شع اللَّه نإ َأْنُفِسُكمٍء َقِديرالذين "يحيل إلى " أصابتكم"نجد الضمير المتصل في  )55())ي

فاعل مؤخر؛ فقدم اللفظ المحال ) الله(مفعول به مقدم، و) كم(فعل مضارع، و) أصابتكم(، و"امنوا
  .، إلنكار حالهم"الضمير المتصل" إليه على اللفظ المحيل

الرسول ِمن بعِد ما َأصابهم اْلَقرح ِللَِّذين َأحسُنوا الَِّذين اسَتجابوا ِللَِّه و(( :في قوله تعالىو
ِظيمع را َأجاتََّقوو ميحيل إلى المؤمنين، " الذين"في هذه اآلية نجد اسم اإلشارة  )56())ِمْنه

مبتدأ مؤخر؛ فقدم اللفظ المحال ) أجر(جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم، و) للذين(ف
 .على اللفظ المحيل، لبيان عظيم حالهم" الذين" إليه

، "الذين امنوا"يحيل إلى " أصابهم"كذلك نجد في هذه اآلية أن الضمير المتصل في 
فاعل مؤّخر؛ فقدم اللفظ المحال إليه ) القرح(مفعول به مقدم، و) هم(فعل مضارع، و) أصابهم(و

 .على اللفظ المحيل، لتأكيد حالهم وتقريره

الَِّذين َقاَل َلهم النَّاس إن النَّاس َقد جمعوا َلُكم َفاْخشوهم َفزادهم إيماًنا (( :تعالى في قولهو
إلى الذين استجابوا " حسبنا"الضمير المتصل في  يحيل )57())وَقاُلوا حسبَنا اللَّه وِنعم اْلوِكيُل

مبتدأ ) الله(ر متصل في محل جر مضاف إليه، وضمي) نا(و خبر مقدم،) حسبنا(لربهم، فـــــ
  .فقدم اللفظ المحال على اللفظ المحيل، لبيان عظيم حالهم.مؤّخر

َفاْنَقَلبوا بِنعمٍة ِمن اللَِّه وَفضل َلم يمسسهم سوٌء واتَّبعوا ِرضوان اللَِّه (( :وفي قوله تعالى
ِظيمع لُذو َفض اللَّهيحيل إلى " يمسسهم"كذلك نجد في هذه اآلية أن الضمير المتصل في  )58())و

فاعل مؤخر؛ فقدم ) سوء(مفعول به مقدم، و) هم(و فعل مضارع،) يمسسهم(، و"الذين امنوا"
  .اللفظ المحال إليه على اللفظ المحيل، لتأكيد وتقرير حالهم

ِفي اْلُكْفر إنَّهم َلن يضروا اللَّه شيًئا يريد اللَّه وَلا يحزْنك الَِّذين يساِرعون (( :وفي قوله تعالى
ِظيمع َذابع مَلهِة وا ِفي اْلآِخرظح مَل َلهعجإلى " يحزنك"يحيل الضمير المتصل في  )59())َألَّا ي

ين فاعل فعل مضارع، والكاف مفعول به مقدم، والذ) يحزنك(، و"الرسول عليه الصالة والسالم"
  .مؤخر؛ فقدم اللفظ المحال إليه على اللفظ المحيل، لتأكيد أمر الله

جار ومجرور متعلقان ) لهم(يحيل إلى الكافرون، فـ" لهم"كما نجد الضمير المتصل في 
فقدم اللفظ المحال إليه على اللفظ المحيل، لتأكيد ما .مبتدأ مؤخر) عذاب(بمحذوف خبر مقدم، و

 .والضاللهم عليه من الحقارة 

ما َكان اللَّه ِليَذر اْلمؤِمِنين عَلى ما َأْنُتم عَليِه حتَّى يميز اْلَخبيَث ِمن الطَّيِب (( :وفي قوله تعالى
اُء َفآِمُنوا بشي نِلِه مسر ي ِمنَتبجي اللَّه َلِكنِب وَلى اْلَغيع ُكمْطِلعِلي اللَّه ا َكانمو نإِلِه وسراللَِّه و
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ِظيمع رَأج َتتَُّقوا َفَلُكمِمُنوا ويحيل إلى الذين امنوا، " لكم"نجد الضمير المتصل في  )60())ُتؤ
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم، وأجر مبتدأ مؤخر، فقدم اللفظ المحال إليه ) لكم(فـ

  .حالهم وتقريرها على اللفظ المحيل، لبيان

َفاسَتجاب َلهم ربهم َأنِّي َلا ُأِضيع عمَل عاِمل ِمْنُكم ِمن َذَكر َأو ُأْنَثى بعضُكم (( :قوله تعالى وفي
 نُقِتُلوا َلُأَكفِّرَقاَتُلوا ويِلي وبُأوُذوا ِفي سو اِرِهمِدي وا ِمنجُأْخروا وراجه َفالَِّذين ضعب ِمنمْنهع 

ِعْند اللَّهِعْنِد اللَِّه و ا ِمنابَثو ارا اْلَأْنهِتهَتح ي ِمنرنَّاٍت َتجج مِخَلنَّهَلُأدو مَئاِتهيس نسح ه
ظرف مكان متعلق بمحذوف ) عنده(إلى الله، فـ" عنده"يحيل الضمير المتصل في  )61())الثَّواِب

فقدم اللفظ المحال إليه على اللفظ المحيل، لبيان تقرير .رمبتدأ مؤخ) حسن التواب(خبر مقدم، و
  .حالهم وجزآهم

نجد الضمير المتصل في  )62())َلا يُغرنَّك َتَقلُّب الَِّذين َكَفروا ِفي اْلبَلاِد(( :وفي قوله تعالى
 فعل مضارع، والكاف مفعول به) يغرنك(و ،"الرسول عليه الصالة والسالم"يحيل إلى " يغرنك"

 .فاعل مؤخر؛فقدم اللفظ المحال إليه على اللفظ المحيل، لتأكيد أمر الله) تقّلب(مقدم، و

  الخاتمة

لعبت اإلحالة دورا كبيرا في بيان النص القرآني، فقد كان لوسائل اإلحالة دورا بارزا وفاعال  -1
 .في ربط المعاني بعضها ببعض

 .في سورة آل عمرانتقدم المحال إليه على المحيل برز بروزا الفًتا  -2

التقديم والتأخير بين المحال إليه والمحيل جاء لحكمة بالغة يقتضيها السياق القرآني فهو  -3
  .كالم الله الواضح الجليّ 

التقديم والتأخير بين المحال إليه والمحيل جاء ألغراض داللية متنوعة ومتعددة كّال حسب  -4
 .السياق الواردة فيه

كثيرة كان لإلحالة دور كبير في بيان أهمية وجمالية التقديم  سورة آل عمران تزخر بنماذج -5
 .والتأخير بين المحال إليه والمحيل

 .ساهمت اإلحالة بشكل كبير في تحقيق التماسك النصي بين أجزاء النص القرآني -6

اإلحالة بالضمير هي األكثر انتشارا في سورة آل عمران، فتارة نرى الضمير يحيل للفظ  -7
راه يحيل أللفاظ متعددة، وهذا ما أدى لتماسك النص القرآني وتشابكه كالكلمة مفرد، وتارة ن

 . الواحدة
اإلحالة تجعل المتلقي للنص يربط ذهنه من بداية النص لنهايته، لمعرفة رموزه وتفكيك  -8

 .أجزاءه، ومعناه
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 الحضور الّتاريخي في تجربة عبد العزيز املقالح الشعرية
  

  *محمد رضوان غريز هسلطان

  

  16/3/2021 تاريخ القبول   3/1/2021 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص

، مـن  )1(تتمحور هذه الدراسة حول الحضـور الّتـاريخي فـي تجربـة الشـاعر اليمنـي عبـد العزيـز المقـالح         
ة، تحـاول الكشـف عـن تجلياتهـا وتوضـح خصائصـها، وتتبـع مضـامينها ورمزيتهـا          خالل مقاربة نظرية وتطبيقيـ 

وايحاءاتها التي ساهمت في إغناء تجربته بالجماليات الفّنيـة والفكريـة، عبـر جدليـة المضـمر والمعلـن، والتـي        
ووجـدانها،   جسدتها الـّذات الشـاعرة فـي قـراءة الوجـود ومحاكـاة الواقـع بمـا يكتنـف ذاتهـا وتختـزن ذاكرتهـا            

وبناء على ذلك اّتخذت منهجا استقرائيا تحليليا لدخول إلى المتجسـد الّنصـي، واسـتجالء مكنوناتـه الّنفسـية      
والّثقافية واإلجتماعية والّتاريخية، وتحليل بنائه الفكـري، إلدراك المغـزى مـن هـذا الحضـور الّتـاريخي الالفـت        

انســجم فـــي البنيــة الّنصــية ليجســد رؤيـــة الشــاعر وتجربتــه وحالتـــه       فــي أعمالــه الشــعرية، الـــذي انغمــس و    
الشعورية، محقًقا نزوعا حداثيا في إبداع متشّكله الّنصي بكل محموالته الّتاريخية، لتشّكل ثراًء فنيـا ودالليـا   

اريخية وصـهرها فـي بنيـة    في بنية السياق الّنصي، لبيان مدى قدرة الّذات الشاعرة في إخضاع المرجعيات الّت
الواقــع الّنصــي لتفتيــق الــدالالت الفّنيــة والجماليــة، بمــا يخــدم الفكــرة الّنصــية القلقــة والمتمــردة تجــاه الواقــع      

  .السياسي العربي بعامة، واليمني بخاصة

  .الحضور الّتاريخي، عبد العزيز المقالح: الكلمات المفتاحية
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Historical Presence in the Poetic of Abdulaziz AL-Maqaleh  
 
Suiltana Muhammad Radwan Greiz, Teacher at the ministry of education, 

Jordan. 

 

Abstract 
The study is focused on the "historical presence" experience of Yemeni poet 

Abdulaziz al-Maqaleh, through theoretical and applied approach, it tries to reveal its 
manifestations, clarify its characteristics, and trace its implications and its symbolism, 
and revelations that contributed to enriching his experience with artistic and intellectual 
aesthetics, through the dialectic of embedded and declared content, which was embodied 
by the self-poet in reading the existence and reality simulation which contains itself and 
stores its memories and sentiments. According to that, it took an inductive analytical 
approach to enter the textual materialization, and to clarify its psychological, cultural, 
social and historical components, and analysis its intellectual structure, to realize the 
significance of this distinguished historical presence in his poetic works, which indulged 
and harmonized in the textual structure to embodies the poet's vision, his experience, and 
his emotional state, celebrating a modernist tendency in the creativity of his text, with all 
of its historical predicates, to form an artistic and semantic richness in the structure of 
the textual context, to demonstrate the extent of the poet's ability to subjugate historical 
references and their incorporation into the structure of textual reality to break up the 
technical and aesthetic insignificance, in which serves the worried and rebellious text's 
idea towards the Arabic political reality in general, and Yemeni in particular. 
Keywords: Historical presence, Abdulaziz Al-Maqaleh. 

  

  المقدمة

اّتجهت الدراسات الّنقدية المعاصرة في مرحلة ما بعد الحداثة إلى الّتخّلي عن الّتأويالت 
، في ضوء )للّنص الحاضر والغائب(يثة، وإلى ربط الّنص بمحيطه، ضمن القراءة المزدوجة المحا

الّتراكم الّثقافي على اختالف المرجعيات التي أنتجته، فغدا الّنص الشعري الحديث بوتقة تتالقح 
متشّكل الّنصي دالليا فيها الّذاكرة العامة في الّذاكرة الخاصة، عبر جملة من الّتفاعالت الّنصية في ال

تخترق وعي المتلّقي رؤيويا، فتّتخذ من لغة الشعر بما تحمله من  وفنيا، فالّذات الشاعرة الواعية
معاني مكّثفة، مصادر عمق داللي وإيحائي، تأتت من الّتراكمات الّتاريخية واالنتماءات السياسية 

  .سيج الّنصي الحداثيواألبعاد االجتماعية المتفاعلة في الّن

واستنادا إلى هذه الرؤية يتجّلى الحضور الّتاريخي في الخطابات الشعرية، بما يعكس ذاتية 
المبدع، فيحمل هذا العالم الّنصي الخصب توجهاته، وتفاعله، واجتراره للمكنون الّتاريخي، بما 
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اكرة الّتاريخية ومعادلة الحال في المتجسد يتالءم وبوحه اإلبداعي، الخاضع للعالقة الجدلية بين الّذ
الّنصي، أي تسوقها الّذاكرة من تجّليات الماضي للّتعبير عن قضايا وهموم الّذات الشاعرة، فتقدم 
تجربته الشعرية محملة بقيم معرفية وثقافية، وإيديولوجيا سياسية وتاريخية واجتماعية، وجمالية 

  .فّنية

ت الدراسة إلى تجلية الحضور الّتاريخي في تجربة عبد العزيز المقالح، وآليات من هنا عمد
توظيفه، وتوضيح جمالياته ودالالته، بعد تلمس غزارة الموروث الّتاريخي في نتاجه، وكثافة 
الّتناص الذي يحمل ثراّء دالليا وشعوريا، بما يستحق الدراسة والبحث في جهده الشعري 

مع الشخصيات واألحداث الّتاريخية اليمنية والعربية والعالمية، وعلى اختالف مصادرها  المتالقح
تمتزج ذخيرته المعرفية، ورؤيويته الشعورية، ومقدرته الشعرية على تطويع مخزونها خدمة لفكرته 

  .الّنصية

  :أهداف الدراسة

  :يتوّقع من الدراسة أن تحقق األهداف اآلتية

التي استند إليها عبد العزيز المقالح في تشكيل إبداعه  كشف عن الّتجّليات الّتاريخيةال .1
عريالش.  

بيان آليات استدعاء الّنصوص والشخصيات الّتاريخية في بنيته الّنصية، وتوظيفها فّنيا ودالليا  .2
  .في تحقيق الفكرة الّنصية والرؤيوية الشعورية

ت وإيحاءات الّتناص الّتاريخي، وجمالياته وطاقاته اإلبداعية المنصهرة في توضيح دالال. 3
يد الّنصالمتجس.  

  :منهج الدراسة

انطالقا من الهدف البحثي السابق، وبعد قراءة المدونة الشعرية، واالقتراب من بنيتها 
لمقترنة بالّتحليل، مستعينة بعدد من الّنصية، فقد وضعت خّطة منهجية قائمة على المقاربة الّنصية ا

اآلليات واإلجراءات المنهجية؛ كاالستقراء واالستدالل، التي من شأنها دراسة عينة تطبيقية 
وتحليلها فّنيا وموضوعيا، لبيان سماتها الداللية واإليحائية المتفاعلة مع المرجعية الّتاريخية في 

  .الّتجربة الشعرية

  :اسةخّطة الدر

اقتضت إشكالية الدراسة، وطبيعة المنهج المستخدم في مقاربة الحضور الّتاريخي في تجربة 
  : إلى تقسيمها لمبحثين ،عبد العزيز المقالح الشعرية، وبيان دوره في متشّكله الّنصي فّنيا ودالليا
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  .الشعرية الحداثيةنظري، يبين الحضور الّتاريخي وأهميته في الّتجربة : المبحث األول

تطبيقي، يتوقف على استدعاء المرجعيات الّتاريخية، وتوظيفها في المتجسد : المبحث الثاني
   .الّنصي للّتجربة األنموذج

  الحضور التاريخي في التجربة الشعرية: المبحث األول

ية على تضمين اهلة، واعتاد شعراء الجاريخ منذ بدايات الحركة األدبيارتبط األدب بالّت
أشعارهم إشارات تاريخيرح مع إيمانهم امهم وبطوالتهم، وتوافق هذا الّطة عن أحداثهم وأي

أويل والّتاريخ لكونه قابًلا للّتة التي امتاز بها الّتبالخصوصية " فسير إذ إناألحداث الّتاريخي
والشة ليست مجرد ظواهر كونيات الّتاريخيما لها هاء وجودها الواقعي، إّنة عابرة، تنتهي بانتخصي

ة الباقية والقابلة للّتإلى جانب ذلك داللة الشاريخ في صيغ وأشكال أخرى، جدد على امتداد الّتمولي
فهي صالحة ألن تتكرر من خالل مواقف جديدة وأحداث جديدة، وهي في الوقت نفسه قابلة 

عبير عن قضايا تجليات الماضي للّتاكرة من ، تسوقها الّذ)2("لتحمل تأويالت وتفسيرات جديدة
ة ة، وإيديولوجيا سياسية وثقافيلة بقيم معرفية محمعرياعرة، وتقدم تجربته الشات الشوهموم الّذ
واجتماعية ودينية فّنة، وجماليةي.  

إن ص أمام الّتاريخ يستلهم منه، يفتح الّناعر إلى الّتلجوء الشاعر وروح القح بين ذات الش
حول إلى الشي والّتص من الّتات، مما يحمي الّناريخ العام وتاريخ الّذة الّتاضي، ضمن جدليالم

ة أخرى، ويحتفظ ببعده الّنضالي من خالل الجمع بين أولئك ص وإضافة لسلطة معرفيمجرد ملّخ
تآلًفا مع لينتج نصا نابضا بالحياة مندمجا وم. )3(اريخ ومن قاموا بتحليله ونقدهالذين آمنوا بالّت

ة الّتالمرجعيةاريخي.  

ا للّتاعر الّتلذا يعد الشاريخ مصدرة،جارب البشري "واستحضاره واستلهام معطياته الدة اللي
حيث ينسكب الماضي بكل  ،عري، ينتج تمازجا، ويخلق تداخًال بين الحركة الزمنيةص الشفي الّن

ه من طزاجة اللحظة الحاضرة، فيما يشبه إشاراته، وتحفزاته، وأحداثه على الحاضر بكل ما ل
ا تاريخية على الفكرة التي بحيث تكون منسجمة وداّل)4(،"ا يومئ فيه الحاضر إلى الماضيتواكب

  .يطرحها المبدع في نتاجه

ا ل نصات وأحداث تاريخية من أيام وحروب وغير ذلك تمّثاته شخصيفي طي الّتاريخ يحملو
ا يعمل كبؤرة إتاريخيشعاع معرفي ومرجعي اتجة اعر يضفي عليه دالالته الخاصة الّنوثقافي، والش

اريخ، وما فيه من أحداث وأعالم ة، ورغبته التي دفعته إلى االستعانة بالّتفسيعن مواقفه وحالته الّن
وعليه فالّن )5(ام،وأيص ة يفساته الّتاريخيرغم مرجعيزمنه، قافي لمؤلفه وياق الّثر على ضوء الس

اللي، والعمق الّنوبشكل يتناغم مع تجاربه المعاصرة، محقًقا لها اإلثراء الديي، والجمال الفّنص.  
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عر، ة للشية والفّنة رافدا مؤّثرا وهاما من الروافد الموضوعياريخيمن هنا توفر المرجعية الّت
ه إدراك إنسان معاصر أو حديث ة من وجهة نظر معاصر لها، إّناريخ ليس وصًفا لحقبة زمنيفالّت"

ًلا مانية متنّقفيتجاوز الحدود الز .)6("له، فليست هناك إذن صورة ثابتة ألية فترة من هذا الماضي
عبر األجيال في ذاكرة المجتمع بعامة والشا معنوية تعبر عن إيديولوجية اعر بخاصة؛ ليكتسب أبعاد

اعر وتجاربه وانفعاالته وقضاياهالش .  

باعتبارهما ثنائيتين  اريخيالّت حضورعرية وهي تستند على الة الشنجاح العمليوإن 
ة اريخياعر، كما ُتعيدنا إلى األحداث الّتقافي المكتسب للشاريخ الّثمتالزمتين، تدعو للخوض في الّت

د اعر أو التي حدثت في عصره، وتكاد تكون المعرفة مشتركة بينه وبين أفراالتي سبقت حياة الش
ياق ة من كونها تاريًخا، إلى مرجع يشرح الساريخياعر األحداث الّتوقد حول الش"المجتمع، 

الفكري ة وفّنبصورة أدبيوهو نابع من فهمه لتراثه، ووعيه بذاته ومجتمعه )7("ة للحياة في عصرهي ،
ما مضى، الماضي  فليس الماضي كل" ية،صوعصره، لينتقي ما يراه داّلا ومتناسبا مع بنيته الّن

قطة نقطة مضيئة، في ساحة معتمة شاسعة، وأن ترتبط كمبدع بالماضي هو أن تبحث عن الّن
  .)8("المضيئة

ة الّتوفي الوقت نفسه تساعد المرجعياريخية بأحداثها وشخصياعر للخروج من واقعه اتها الش
ا دالليله رؤاه وطموحاته في ا، يكشف من خالالمعاصر الذي ضاق به، ووجد الماضي مهرب

ة خالدة متعددة الجوانب، خدمة للفكرة الّناستشراف حدث أفضل بوصفه تجربة إنسانيية ص
الحضور والغياب، والحياة والموت، والفناء والبقاء، ( راع بين الثنائيات المتضادةلة بالصالمتمّث

ما فيه من أحداث ووقائع اريخي بكّل، فالموروث الّت)هلوالعلم والج ات تصلح شواهد وشخصي
تتمرف منية وعلى عصرنا، إذًاد على الزا للموروث، وإّنالشما يستثمر الكثير منها اعر ال يقع أسير

هوض للّن ،)9()ةسلبي( أو شريرة) ةإيجابي( وما فيها من دالالت لتوظيفها بوصفها رموزا فاعلة
ن لمبدع في لحظة اإلبداع تبعا لما هو مخزجربة المعاصرة وغاياتها، التي استحضرتها ذاكرة ابالّت

  .فيها من معارف وحقائق وأحداث متراكمة

ة من األحداث والوقائع وعليه يمكن القول إن الشات الّتاريخيل بالمرجعيعر المحم
ل دالالت جديدة، وينطلق من رؤية المبدع وحاجاته وهمومه، ومن والشة يحمات الّتاريخيخصي

اكرة، وسعت إلى توظيفها ويضفي بذلك انطباعات اكتسبتها ذاته، واختزنتها الّذ متطلبات عصره،
في السا الّتاريخ المنقضيياقات المتعددة، بأسلوب عصري، متجاوز.  

عرية المعاصرة، دفع بعض وتوظيفه داخل األنساق الش الّتاريخي دعاءوشيوع ظاهرة است
موز، وربط بين عراء من االستدعاء لتلك الرلشالباحثين ومنهم علي عشري للبحث في مقاصد ا

فسية؛ لتفسير ة والّنياسية وكذلك القوميية واالجتماعية والسقافية والفّنمجموعة من العوامل الّث
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اللجوء إلى  مقالحعراء للموروث، ولعل العامل األبرز من بينها الذي حدا بالظاهرة استخدام الش
مز الّتاريخي هو العواالرمل السياسيفالّظ"ة، ة واالجتماعية الخانقة التي روف السة واالجتماعيياسي

من أسباب اتجاه شعرائنا المعاصرين إلى استخدام الش مرت بها األمة العربية سببات الّتخصية راثي
لطة، وليمارسوا مقاومتهم للطغيان واالستبداد، فقد في شعرهم ليستتروا وراءها من بطش الس

لطة في عصرها، والتي ة التي ارتفعت في وجه طغيان السراثيوا ضالتهم في األصوات الّتوجد
أعلنت تمر10("لطةدها على هذه الس(. فانتشرت في ثنايا أعماله الشعرية الشائرة ات الّثخصي

والمتمردة على السلطة السياسيةة، والقيم االجتماعي.  

ة ة واإلنسانيقافة العربيوري للّثّثراث الإلى الّت مقالحلات دفعت باومن هنا فإن أسطرة الّذ
تبّن"ة رافضة للواقع البائس، والذي يحيل إليه منذ القديمة، ضمن رؤية واقعييه الشعر الحر ،

د ه تمرعبير فكان همة حظر الّتورة، وبرزت على خلفيد والغليان والّثمرثر، كجزء من الّتوقصيدة الّن
وغلياسياسي ،11("ن اجتماعي(ية، والتسلط العسكري، مما أدى إلى ، فضًلا عن فقدان األمن والحر

فض والّثشيوع الرورة، في السياق الشحليل، أويل والّتة رامزة، تطلق العنان للّتعري، بصور تاريخي
  . ةمالية والجالليوأغواره الد صالستكناه مرامي الّن

ااريخ الّثإلى توظيف الّت شاعرا دفع الوممقافي أيض "ى تجنب البطش األدبي لبعض القو
ة التي كانوا يخالفونها، ولكنهم يخشون ما لها من سلطان أدبي أو ال يؤثرون أن يدخلوا االجتماعي

اريخ بذكاء ومهارة ليعبر عن رفضه لواقع العرب فيتوارى خلف الّت .)12("معها في صدام مباشر
من  خذه قناعا يبّث، يّتةاتيا لتجربته الّذراث معادًلا موضوعيالّتالحضاري، فيلجأ إلى استخدام 

سأكتفي بأن "في ذلك مقالح قول الويخالله خواطره وأفكاره، فيربط بين تجارب األقدمين وتجربته، 
أطرح بين القارئ العربي جانبا من محنتنا الشعرية في اليمن، فنحن نعاني من الّتمزق بين العصور، 

أزمة مختلفة، ونستوعب برؤوس من القرن العشرين، ونسير بأقدام في العصر الحجري، ونعيش 
وذلك باستغالل كل إمكانيات الكلمة المقروءة والمسموعة، واستخدام كل األشكال الحديثة 

ة في موذجيات الّنخصيحاولت أن أستبطن مشاعر هذه الش" :، مستهديا قول البياتي)13("والقديمة
ة التي ة والكونير عن النهائي والالنهائي، وعن المحنة االجتماعيوجودها، وأن أعب أعمق حاالت

خطي لما هو كائن إلى ما سيكون، ولذلك اكتسبت هذه القصائد، جاوز والّتواجهها هؤالء، وعن الّت
 ولذلك شاع استخدام ؛)14("ما تقادم بها العهدهذا البعد الجديد، الذي يجعلها تولد من جديد، كّل

الشخصيا للّثدة الّثات المتمرورة في الّتائرة، تجسيدسالة الّنعبير، وتلبية للرا بيلة للشعر، وتقديس
  . للوظيفة الحقيقية لألدب

اعر ل رصيد الشة؛ إذ تمّثاريخيات الّتعورية بالمرجعيكرى الشومن جهة أخرى ترتبط الّذ
وحصيلته مما اكتسبه من دالالت عاطفية، وشعورية مرتبطة بها، وحيثما ورد لفظ منها ة وموضوعي

ة، ة أو عاطفية، عقائدية أو قوميتاريخي: هن تلك القيمة المكتسبة مهما كان نوعهااستحضر الّذ
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15(ةعامة أو ذاتي(وهو دافع شعوري ، ونفسييوجه الش ،ات الّتاعر إلى المرجعية، وينبثق من اريخي
  .ةعريل موضوعي للرؤية الشة، ومعادعوريجربة الشالّت

ة، عوريكريات الشراثية يعد جزًءا من إثارة الّذات والوقائع الّتخصيللش المقالحواستخدام 
عر العربي المعاصر يعني توظيفها ة في الشراثية الّتخصيإن استخدام الش" ويقول علي عشري

تعبيريّناعر المعاصر، أي أا لحمل بعد من أبعاد تجربة الشها تصبح وسيلة تعبير وإيحاء في يد 
الش16("ر من خاللها أو بها عن رؤياه المعاصرةاعر يعب(فهو ال يحفل بالش ،ة والوقائع الّتخصية راثي

ة أو الوقائع، وتبعا خصية اقترنت باألقوال واألفعال لتلك الشما لحملها ذكرى شعوريلذاتها، وإّن
ا منلذلك استخدم الشاعر كثير الشات الّتخصية، وبعضها حمل عناوين بعض القصائد، واآلخر راثي

  .جاء ضمن أنساق القصيدة

  الحضور الّتاريخي في شعر عبدالعزيز المقالح: المبحث الثاني

عرية، لتعزيز القدرة ة في األنساق الشاريخيات الّتخصيأهمية استدعاء الش لمقالحوقد أدرك ا
راث العربي واإلسالمي، والذي يعد من مصادر في ذلك الطالعه على الّت، وأبدع صاإليحائية للّن

ر ة تمثل جوانب من حياته، وتعبات تاريخيمنها شخصي نت مخزونه الفكري، واستمدقافة التي كوالّث
عن رؤيته السياسيةة واالجتماعي، اعر فالش"ها من ذاته وواقعه، وطبيعة الحالة الّنيضفي علية فسي

اريخ، وهو يتعامل معها وفق قناعته بما تكتنفه هذه المادة ه إلى االستعانة بجزء من الّتالتي دفعّت
، بما يتوافق )17("ي وشعورهة يريد إيصالها إلى ذهن المتلّقة وداللة إيحائية من قيمة معنوياريخيالّت

  .يى المتلّقمع األفكار والرؤى والقضايا والهموم المعاصرة التي يريد أن ينقلها إل

ة التي يتجلى فيها، تم من خالل األنساق اإلبداعيأن ي ال بد ياريخالّتحضور والبحث في ال
نصوصه  توفي سبيل الوقوف على ذلك تتبع. والبحث في تكوينها وينابيعها التي استقت منها

الشعرياعر من إشارات ّتة باالستقراء واإلحصاء، لكل ما ورد عند الشالتي أفردتها في ة، واريخي
جدول إحصائي، حسب تسلسل ورودها في األعمال الشعرية، ومن ثم أحلل األبيات الشة التي عري

ورة األصلية للمرجع وما طرأ عليها من تغيير في األنساق احتوت تلك المفاهيم، رابًطا بين الص
الّثامي القراءة ا إلى ما سماه عبدالله الغّذالجديدة المعاصرة، مستهديتسعى إلى إعادة "ة التي قافي

صوص في بنائها ن الّنة، حيث تتضمقافية والّثاريخية في ضوء سياقاتها الّتصوص األدبيقراءة الّن
امية مّنع، وال يمكن كشفها أو كشف دالاللتها الّنأنساقا مضمرة ومخاتلة قادرة على المراوغة والّت

ة للمجتمع، وإدراك هيمنة تلك قافيحول طبيعة البنى الّثفي المنجز األدبي إال بإنجاز تصور كّلي 
  .)18("األنساق المؤسسة على فكرة اإليديولوجيا
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  بد العزيز المقالحة في شعر عاريخيالّت للشخصيات ئيجدول إحصا

  الصفحة  التكرار  الشخصيات التاريخية  الرقم

  15  سيف بن ذي يزن  

، 293،ص288،ص282،ص168،ص59،ص55ص
، 327،ص324،ص317،ص304،ص301،ص294ص
  .405،ص357، ص333ص

  120،ص57ص  2  عبد الناصر  
  65ص  1  لوركا  
  364،ص262،ص194،ص66ص  4  يهوذا  
  101ص  1  وصفي التل  
  120ص  1  صالح الدين  
  237ص  1  قابيل  
  249ص  1  طارق بن زياد  
  249ص  1  عقبة بن نافع  
  293،ص283ص  2  أبرهة  
  435ص  1  ابن زريق  
  533ص  1  وضاح اليمن  
  600ص  1  علي بن أبي طالب  

اتقيق للبعد االستقصاء واإلحصاء الدخصيش ة التي وردت في أعماله الشعرية، الّتاريخي
راث العربي اإلسالمي، وهذه دة في الّتات المتمرخصيائرة، والشف رموزا من الجماعات الّثنجده وّظ

، مما وثقافي ة، وفق واقع معرفية والفكريواالجتماعي ةياسيل اإليديولوجيا السائرة، تمّثماذج الّثالّن
ا لذاته، ات المعادلة موضوعيخصيص االستجابة النفعاالته وتجاربه، فاستحضر الشفرض على الّن

ا عن ورؤيته، وتجربته، ومما هو راسخ في ذهنه، ووجدانه، لتساعده في تقديم رؤيته بعيد
السة وبشيء من الغموض، بقصدطحي إثراء الداللة، وتعميق الفكرة، من خالل أنساقه الشةعري.  

موز الّتوسأسعى إلى الكشف عن هذه الراريخية وأهمية استدعائها في األنساق الشة،عري 
ا التكرار الذي برز لديه، ومتحيمراعيا في العرض لتلك الرموز، التي استحوذت على اهتمام ز

اريخ ما يتوافق ات الّتاعر يختار من شخصيفالش" ة،ذاكرة شعوري، لما انطوت عليه من مقالحال
موز التي ومن أشهر الر. )19("يوطبيعة األفكار والقضايا والهموم التي يريد أن ينقلها إلى المتلّق

ين.دت؛تردسيف بن ذي يزن، ويهوذا، ووضاح اليمن، وأبرهة، ولوركا، وعبد الناصر، وصالح الد ،
  .ابقلجدول اإلحصائي السكما هو موضح في ا
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  سيف بن ذي يزن

أعاد المقالح بعث شخصية سيف بن ذي يزن الّتاريخية، مستحضرا إياه من العصر الجاهلي، 
وهو أحد ملوك حمير، كان له تاريخ مضيء في الّتاريخ العربي في مقارعة األحباش وطردهم من 

ومي أصبح بعد ذلك شخصية بطولية أرض اليمن، بعد أن استولوا عليها بالقوة، ولنضاله الق
  .أسطورية، نسجت عليها الحكايات الشعبية، أمثال سيرة سيف بن ذي يزن

ويأتي استدعاء الشخصية الّتاريخية من مخزون الّذاكرة، بمثابة إلقاء الروح فيها بعد قرون، 
من خاللها عن مكنوناته  لتعود بألق وضياء جديد، تعبيرا عن أزمة المقالح ومعاناته الخاصة، وعبر

الفكرية والروحية، ومعاناته السياسية واالجتماعية، وخير دليل على أهمية هذا الموروث في 
تجربته الشعرية، إسقاط هذه الشخصية الّثائرة والمتمردة، على واقعه السياسي واالجتماعي، وكأنه 

من خالل سيف بن ذي يزن، " قدمة الديوانوجد فيه معادًلا موضوعيا لذاته، تبدى بقوله في م
الرمز والقناع، قدمت في هذا الديوان أطياًفا من حزن جيلنا، فالحزن كان طفولتنا وصبانا وشبابنا 

والّظلم والفقرالذي يعانيه كافة  صب من خاللها آراءه الّثورية الرافضة للبؤس واأللم ،)20("وما يزال
  .أطياف المجتمع في بلده

رسالة إلى سيف بن (هذا االعتقاد إلى استحضار الشخصية الّتاريخية في عنوان ديوانه أدى 
، فهو يّتخذ منه عتبة نصية موحية بما سيأتي قوله، ومعبرة عما يعانيه، بوصفها نصا )ذي يزن

دعي مخزون موازيا، وشيفرة داللية للمتشّكل الّنصي، تلتحم مع البنية الّنصية التي تليها، مما يست
الّذاكرة المعرفية لدى القارئ؛ إلشراكه في البؤرة الداللية، منذ اللقاء األول، ويتعزز الفهم ويتأصل 

قبر حبيب ضائع في سهول اثيوبيا وإلى قبور أخرى " بإتمام القراءة، حيث يهدي هذه الرسائل إلى
، بقوله في الرسالة األولى )21("لضائعضائعة، متناثرة، تحت سقف العالم، تطّل بال عيون إلى الوطن ا

  :المعنونة

  رسالة إلى سيف بن ذي يزن

  سفحنا عند ظل الدهر تحت قيودنا الفا"

  ونصف األلف،

  من أعوامنا العجفا

وأنت مشرد  

  "سيفا"وبالدنا تدعوك وا

  أتستجدي لها في الغربة األمطار؟

  .)22("تعاتب األقدار؟
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الدالة ) عتبة الّنص العلوية( صيدة برمتها منذ االستهاللسيطرت الشخصية الّتاريخية على الق
الموحية، كاشًفا االسم ومعلًنا الموروث، ليشرك القارئ في الّذاكرة الجمعية لتلك الشخصية، حيث 
 ة على الواقع المعيش البائس الذي يعجخصية المرتبطة بالشالالت والمعطيات الّتاريخيأسقط الد

ستالب لبيان المفارقة وإبراز مالمحها، وطمعا في اإلصالح واستنهاض الهمم إلى بالرضوخ واال
مناصرة القضية، فهو الرمز المناضل والمقاوم والرافض للّظلم السياسي واالجتماعي، يوظفه بما 

  .يتفق مع تطلعاته الفكرية وتجربته الشعرية

 مز المستدعى والّنصبين الر المنتج، أسهم في الّتعبير عما في خلجات صدر فالّتالقح الّثقافي
الشاعر، بحكم اشتراكه في أزمته الّنفسية واالجتماعية والفكرية، فالّتاريخ يجذب المقالح لتماهيه مع 
واقع حاله، وتوافقه الشعوري مع تجربته الشعرية الّنابضة باأللم، فالرمز الّتاريخي المعادل للّذات 

هر دالليا وإيحائيا ولفظيا في البنية الّنصية، كما يعد بمالمحه الفكرية الراسخة في الشاعرة، المنص
  .مخيال الشاعر والمتلّقي؛ باعًثا يدعم روح الّثورة والّتغيير، وتأجج نارها

واستعان الشاعر بأحداث تاريخية، وتناص مع حيثياتها متخًذا منها رمزا موحيا، ووسيلة 
ير الواقع اليمني، في ظّل سيطرة الّظروف الراهنة على مخياله الشعري، إذ تقض مضجعه لتصو

خروج الملك "الفتن والحروب الداخلية والخارجية، فتنسل إلى ذهنه من الّتاريخ المؤدلج صورة 
سيف بن ذي يزن الحميري من اليمن، لما طال البالء على أهل البالد من يكسوم، حتى قدم على 
قيصر ملك الروم، وسأله أن يخرجهم عنه ويليهم هو، ويبعث إليهم من شاء من الروم، ولم يجد 
عنده شيًئا مما يريد، ومن ثم خرج إلى الّنعمان بن المنذر، وهو عامل كسرى على الحيرة، وما 
يليها من أرض العراق، فتوسط الّنعمان البن ذي يزن لدى كسرى، فاستعانه على الحبشة، فأنفذ 

فاسترجع مأساة اليمن الّتاريخية، وأنطلق . )23("معه من جيوشه فقاتلوا معه، فرد إليهم ملكهم
بالشخصية  يحاكي واقعه، ليعقد مقاربة تاريخية من خالل استدعاء الحادثة الّتاريخية المرتبطة

مز، ولكن بعد تحوير وانزياح بعض المعطيات واإلشارات، لتنسجم مع تجربته فكريا الرا ورؤيوي
  :ونصيا، بقوله

  وألمح أطالل غمدان غارقة في النشيج"

  "ذو النون"ويصرخ في قبره 

  فلست لهذا تغربت

  لست لهذا تركت الديار

  ديار السيوف التي شربت من عيون الزمن

  وما جئت مستجديا للرجال

  ولكنني جئت أطلب من صاحب التاج
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  باسم اليمن

  وباسم كراهتنا للدخيل

  دى الزمنبأن يتح

  إذنا بالرحيل" حيرتنا"ويمنح أبطال 

  .)24(""عدن"لتحمي أسيافهم فجرنا في 

وتتبدى الّذات الشاعرة للمتلّقي بعد تلبسها شخصية سيف بن ذي يزن، فهي تمتلئ 
تاريخ الّذات الشاعرة، وتاريخ الشخصية الرمز، المّتفقين في ألم الواقع، والمتقاطعة : بتاريخين

تمضي مستعرضة تجربتها مع الّظلم والحكم الجائر، وبعد داللي ا، وتحت ذلك الّتالقح الفّنيا وإيحائي
أحداث قاسية مرتبطة بالواقع اليمني سياسيا واجتماعيا، حيث يعاني األزمات ذاتها رغم تجاوز 

إلى المساعدات  الزمن، أخذ يدعو الشعب إلى تكاثف الجهود للّثورة والّتمرد وعدم االرتكاز
  .الخارجية، لتصبح األحداث الّتاريخية ملهمة لألجيال الالحقة، ومبعًثا لألمل

وعلى الرغم من الّتوظيف اإليحائي واإلشاري للشخصية، إّلا أّنه يعود إلى متعلقاتها بشيء من 
الّتاريخية، لتنصهر دالليا  الّتفصيل والّتحوير، لتدعيم فكرته الّتحررية والّثورية، مستندا على ثقافته

 بتكثيف داللي ،ا، لنقل القارئ من الموروث الّتاريخيا وإيحائيا ودالليفي التجربة المعاصرة، لفظي
باسم كراهتنا للدخيل، بأن يتحدى ( :معاصر، ينسجم وتوجه الشاعر الرؤيوي والفكري، بقوله

، فوجه المتلّقي إلى تجربته ومعاناته وواقعه البائس، )يلالزمن، ويمنح أبطال حيرتنا، إذًنا بالرح
والفكر االجتماعي ،ياسيالتي فرضها الحاكم الس.  

 وتلح على الشاعر البؤرة الداللية للحادثة الّتاريخية المالزمة للرمز في قصيدة أخرى بعنوان
إذ انخرطت المعطيات ضمن  ،، كاشًفا االسم ومعلًنا الموروث عبر اإلشارات الموحية)ملحوظة(

البنية الّنصية، ليشرك القارئ في حيثياتها العالقة في الّذاكرة الجمعية لتلك الحادثة المحورة، 
المعادلة موضوعيا لتجربته الوطنية، فاإلصالح ورفض الّظلم من أسمى القضايا التي تمسك بها 

  :الرمز، وأورثها للمقالح، في قوله

  دة الكريمة يا بن ذي يزن؟أتنتظر المساع"

  سنرفض أي حل سوف يأتينا مع السفن

  .)25("سيرفض شامخا وطني

تنطق الّذات الشاعرة بلسان حال الّثائر المتمرد على األنظمة السياسية، فيجعل من نفسه 
خصية وتلك الشة طرًفا في الحدث وجزًءا من المشهد المعاصر، ليبرز المفارقة بين منطلقاته الفكري

واألهداف واألدوات، فالمشهد يقوم على ) الوطن(الّتاريخية على الرغم من تماهيهم في حالة 
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، فيكشف من خاللها الصورة السلبية للدول )اآلخر(و) األنا: (الّتقابل الضدي بحضور الصيغتين
زمنيا  الغربية التي أطبقت على حكم اليمن بعد مساعدتها سيف بن ذي يزن، والذي امتد غدرها

الممثل للجماعة الّثائرة التي ينتمي ) نحن(منذ الجاهلية، ليحيط بالّظروف الراهنة، فعراه بالضمير
  .لها الشاعر، إذ تمثل األغلبية الشعبية، الّنابضة بالروح الوطنية

ذ تتالقح وتتفاعل في البنية الّنصية الدالالت الّتاريخية والدالالت المعاصرة على حد سواء، إ
فكريا ودالليا وإشاريا، في سياق شعري يضج بالسوداوية، تنغمس المعطيات الّتاريخية التي وّظفها 
بشكل جزئي من خالل ذكر االسم ومتعلقاته، أي بصورة لفظية موحية، ليصور واقعه، فيراوح بين 

أشكال االنقياد، وضرورة الّتحرر معطيات الماضي والحاضر لتعزيز الرؤية الشاعرة، الرافضة لكل 
من السلطات الّطاغية الداخلية والخارجية معا، فيجعل المتلّقي يعيش حالتين حضاريتين بما تومئ 

  . صورته وما توحيه الفاظه

يستحضر ) من يوميات سيف بن ذي يزن في بالد الفرس( وفي قصيدة آخرى بعنوان
، بصورة مركزية ومحورية، تسيطر على القصيدة برمتها )زنسيف بن ذي ي(الشخصية الّتاريخية 

منذ العنوان، مّتخًذا منها عتبة نصية موحية، تنسحب على المتن بمضمونه ورؤاه، فوجد في 
الّتاريخ منطلًقا لبث معاناته، وتصوير حالته دون الظهور المباشر المفضي إلى الملل والسطحية في 

والمطالب الطرح، فتتماهى صورة الش ،ياسيد على الّظلم السة مع الّثائر المتمرة الّتاريخيخصي
  :بالحرية، بقوله

  من يوميات سيف بن ذي يزن في بالد الفرس

  بالدي بعيدة"

  وحزني قريب

  "السعيدة" وأنفي هشيم بسجن 

  ووجهي غريب 

  صباح وقفنا على باب كسرى

المدائن(كان وجه .....نقبل أعتابه(  

  داكن على األفق

  ..........وكان الدخان يطل خزينا

  ورغم حريقي

  ورغم انطفاء طريقي

  وما خطه حول وجهي دخاني
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  فإني من الشرق

  .)26("من عرب الشمس، سيف يماني

تتبدى القضية المركزية والهدف الّنبيل الذي ناضل ألجله سيف بن ذي يزن، والمتقاطعة مع 
سابق، فالخطاب دفع الشاعر إلى الّتقنع من خالل ضمير المقالح، في اإلطار السردي المباشر ال

بصوت الرمز الّتاريخي، مخفيا ذاته خلف الضمير، ومتماهيا مع الشخصية ) األنا(المتكلم 
الّتاريخية، للدفاع عن فكره، والستعراض ما كابده من مشاق وصعوبات وما قدمه من تضحيات في 

لقضية الوطنية، فحاول تأصيل تجربته برمز تاريخي، يتوازى مع سبيل تحقيق الّذات، ونصرة ا
  .تجربته دالليا وفكريا

فاستنجد بالشخصية الّتاريخية األسطورية، لتخّطي هذا الواقع األليم، وبّث األمل رغم 
ل تناقضات الواقع وقيودة، حيث أسقط الدالالت والمعطيات الّتاريخية على أحداث عصره، من خال

 ،واالجتماعي ياسيإلدانة الواقع الس ،يدة الّنصاللي للحادثة في متجسإدراج المخزون اللفظي والد
الذي أرضخ الشعب وسلم أمرهم للعدو الخارجي، وشردهم في البالد، بحًثا عن األمن واآلمان 

سلطات الّطاغية، والحرية، ومن جانب آخر فالشاعر يملؤه األمل بإحراز الّنصر والّتحرر من ال
وتحقيق العدالة، بجهود أبطال الشعب اليمني الّثائر الممتد بجذوره إلى سيف بن ذي يزن 

  .الحميري

وعليه يبرهن المقالح على الصلة بين الرمز الّتاريخي المستدعى بصورة خطابية مباشرة، 
لة المحورية، ليعبر عن قضيته والّذات الشاعرة، حتى تتالشى الفروقات بينهم في ظّل هيمنة الدال

ونضاله الفكري فيما يعانيه وطنه من غياب الحرية والّظلم واالستبداد، فالمرجعية الّتاريخية 
بحضورها المحوري في بعض القصائد، والّثانوي في بعضها اآلخر، مؤكد للمضمون الفكري في 

ورية، حيث يمنح الرمز فيها ذاته وموضوعه، البنية الّنصية، ومجسد لرؤية الشاعر وتجربته الشع
رمزا لوالدة الّثورة، وإعادة الحياة الكريمة إلى المعذبين الذين يقارعون الّظلم " وهو يجسد

  . )27("والّطغيان

  يهوذا

برزت هذه الشخصية الّتاريخية في شعر عبد العزيز المقالح، تبعا لداللتها الّتراثية في الديانة 
ة كوسيلة أو أداة لنقد االسالميخصيواء، حيث الخيانة والّطمع، فاستلهم الشة على السة والمسيحي

الواقع المعاصر، والسيما سلوكيات بعض الرفاق في وطنه اليمن، لتعرية ما يمارسه هؤالء من 
مسيح أنه تلميذ ال" :أنواع الخيانة والوشاية في سبيل الّطمع المادي، يقول عبد الواهب الّنجار
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الخائن، وعرفته األناجيل بأنه يهوذا االسخريوطي، الذي واطأ الكهنة اليهود، على الداللة عليه 
  .)28("بأجر

فهنا يرسم الشاعر ليهوذا صورة متأثرة بالمصادر الّتاريخية، ولذلك طغت الصورة السلبية 
ي، وكأنه يحاول إثبات أصالة على صفاته األخرى، فجعله رمزا للّظالم والخائن والمستغل اإلنتهاز

هذه الصفات في المجتمع العائدة إلى الّتاريخ الماضي، وليست مستحدثة وطارئة على المنظومة 
المجتمعية، لتّتخذ منها الّذات الشاعرة وسيلة هادفة لّتقريع واإلدانة، تتبين من خالل استدعائه 

  :الية، في األبيات الّت)عصر يهوذا(لشخصية الرمز في قصيدة 

  هناك" يهوذا"وكان "

  "المسيح"يقبل رأس 

  ويشرب نخب اإلله

  وفي كل رشفة كأس يصلي

  يصيح. .يناجي

  يعيش اإلله

  يعيش الرسول، وشعب الرسول الذبيح

  ويقرأ مستغرقا في خشوع

  وعند الصباح يموت النهار

  ويرقد فوق الصليب الرسول

  وخلف السجون يعاني، يموت اإلله

  بقصر الزعيم) يهوذا(ويبدو هناك 

  .)29("يغني يدق الطبول

يعود الشاعر في مخياله إلى الّتاريخ ليستدعي الحدث األبرز في رسم صورة يهوذا من خالل 
خيانته للمسيح، والوشاية به، مستغًلا الصورة السلبية التي تحتلها الشخصية في الّذاكرة الجمعية، 

الواقعي، الذي يتبين من خالل استحضاره للجذور ورأى أنه ال بد من إقناع القارئ بصورة الشر 
الّتاريخية المترسخة في الساللة البشرية، فيقوم بإبراز ما قام به يهوذا الرمز في أنساقه الشعرية، 
والذي تتجدد صوره في كل زمان، ال سيما الواقع المكابد لويالت السياسة وما تجره على 

الرمز الضبابية المنافقة مع األّفاقين المخادعين االنتهازيين  المجتمع من مآس، فتماهت شخصية
والمتملقين المعاصرين للشاعر، الّطامحون إلى السلطة والمال وفي سبيل ذلك يتخّلون عن دينهم 
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وأخالقهم وصحبهم، محقًقا تقاطعا دالليا بين الماضي والحاضر في تجليات الشخصية وأدواتها 
  .وطموحاتها

في بنية القصيدة الحضور الّطاغي للّنص الغائب، وتبدو المحور الرئيسي في البنية ونلحظ 
الّنصية، منذ االستهالل حتى الّنهاية، وهي المعادل الموضوعي لتجربة الشاعر مع الخائنين 
الواشيين، فأسقطها على واقعه، وتبدت بالتحفيز الداللي واإلشاري، عبر المزاوجة بين اإلشارات 

يحائية الّتاريخية والمعاصرة المحيلة، إّلا أن اإلشارات الداللية المعاصرة رغم ضألتها عرت الّذات اإل
الشاعرة، وكشفت دواخلها الرؤيوية والفكرية والشعورية، بإذابة المشهد الّتاريخي بالمأزق 

  .الحضاري

للدين واألهل والمجتمع  صورة الخائن) يهوذا(ـ ويسقط المقالح في قصيدة أخرى معنونة ب
من عصر الّنبي عيسى، على أشباهه في العصر الحاضر، الذين يتنكرون للصداقة والوطن في سبيل 
أطماعهم السياسية والمادية، وهؤالء شّكلوا عائًقا للّذات الشاعرة بعد أن أخذت على عاتقها 

فهي تّتخذ من داللة الخيانة وانعدام  الّثورة في وجه الّظلم السياسي، وغياب العدالة االجتماعية،
المبادئ األخالقية إشارة داللية سلبية، ترسم حالتها الخاصة، فأسقطتها على واقعها إيحائيا 

  :وإشاريا، ويقول في ذلك

  يهوذا

  ليس هناك أصدقاء....يا أصدقائي

  أنكرني وقد رآني مرٌة، ومرة في وضح النهار"

  كان رفيقي

  كم حملت حزنه معي

  في السجون كم نظمنا أجمل األشعارو

  ناديت بإسمه حين بدا

  لم يلتفت

  القى على حذائي نظرة وسار

  ماذا أثار رعبه؟

  حين رآني هم راجعا

  تعثرت أقدامه 

  والوجه كان المعا
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  والجيب كان المعا

  وكنت أبدو جائعا

  .)30("فالذ بالفرار

د الّنصة تحيط المتجسمز بمثابة عتبة نصيوتحقق الّتواصل مع المتلقي قبل فتموضع الر ،ي
الّنص نفسه، بما تقدمه من قراءة أولى للّنص، إثر توظيف اسم الرمز الّتاريخي المستدعى بقصدية 
واعية في العنوان، ولكّنه يوجهه أيضا إلى زاوية الرؤية بنص توجيهي، يحمل رسالة مشّفرة للغالف 

،إّلا أن )ليس هناك أصدقاء..يا أصدقائي(لبعض الكلمات المحيط بالقصيدة ككّل متكامل، بإيجاز 
اإلشتغال الجزئي للرمز المقتبس جسد المحور الداللي والمضموني للقصيدة، إذ بنى الّنص تبعا 

ضح ) العنوان( للتواشج بين عتبة الّنصويو يالّتوجيهي، ليفّكك مغاليق المتن الّنص والّنص
بالّتفصيل والشرح والّتوضيح للقطيعة بين الشاعر وصديقه الخائن  القصدية، لتأتي القصيدة

  .والمتخاذل

وعليه اّتكأ الشاعر على الّتناص اللفظي من خالل تقنية ذكر االسم، ضمن اإلطار العام 
التي تتقاطع مع تجربته في البؤرة الداللية، وقد تجلت للمتلّقي أبعادها تبعا لما اشتهرت  للقصيدة،

شخصية الرمز من خالل المصادر الّتاريخية وإذابته فّنيا ودالليا في المتجسد الّنصي، ولكنه به ال
يتخّلى عن الرمز بعد تجاوز ذكره وإحياء داللته لدمج المخزون الفكري مع تجربته، حيث تبدت 

طئ مع رؤيته الّذات الشاعرة، وهيمنت على المتن الّنصي بشكل مباشر بضمير المتكلم، ليتو
الّطامحة إلى تعرية الواقع السياسي واالجتماعي، وفضح الممارسات الإلنسانية والألخالقية من 

  .األصدقاء، بعد تجربة مؤلمة وقاسية جسدها في إبداعه

ويسرد األنساق الّتصويرية التي تطغى عليها الّذاتية منذ بداية المتجسد الّنصي، في قصيدة 
، التي تتفاعل وتتالقح بإشارة جلية وطرح مباشر السم الشخصية الّتاريخية، )دىص(أخرى بعنوان

ومن ثم دمجها في البنية الّنصية دون مفارقة زمنية، بشكل يتواءم مع واقعه بصورة أكثر حيوية، 
  :بحيث تبدو المعاناة أكثر عمًقا، في قوله

  الصدى

  على مكبرات الصوت... .في القصور )يهوذا"(

  ادي يا لهول العارين

  وحين تضج معركة

  .)31("ينام مسلما إخوته للموت
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ونلمح رؤية الشاعر الّتحويلية لألنساق الّتاريخية، الموازية للّنص المنتج، حيث خرج عن 
تفاصيل ومعطيات الحدث الّتاريخي للشخصية الرمز المستدعاه من الماضي، عبر تحويرها لتّتخذ 

الخيانة والخذالن، مع المحافظة على البؤرة الداللية المركزية للشخصية الرمز؛ أشكاًلا مختلفة من 
لتتوّغل في أعماق الّتجربة الشعرية، ولتنسجم مع الحالة الفكرية، واألطر النفسية المعبرة عن حالة 

  . اإلغتراب التي يعيشها المبدع

ي، دفعته إلى الّتاريخ، فحمل الرمز ومأساة الشاعر في الجور السياسي والخراب االجتماع
دالالت سياسية؛ لخدمة فكرته الّنصية، بما يتالءم وجدلية الّذات المحملة بأعباء الواقع، المعرية 
للواقع السياسي واالجتماعي وللسلطات السيادية، ليعبر بعمق عما يجول في خاطره، في إطار 

قيب السوالكشف الموارب للمسكوت عنه، يأتي بهذه الصورة  ياسيحرصه على الّتخّفي من الر
ضمن  ،للنص الغائب والحاضر المؤطرة بخصوصية الرؤية، التي تتعالق فيها البؤرة المركزية

  ).الوطن والمواطن اليمني( إشكالية الشاعر

بارزا في فهذه األنساق الّتصويرية التي تطغى عليها الّذات الشاعر، وجدت لغة السرد عنصرا 
بنائها الفّني، حيث يتناسب مع الشخصيات الّتاريخية وأحداثها، وكذلك مع خطاب الّتقريع واإلدانة 
للخيانة والّظلم، والتي ساهمت في اإلفصاح عن الّتجربة الشعورية ومعاناتها وجزئياتها المكتّظة 

  .بالّتفاصيل واألحداث

  الخاتمة

اريخي في المتجسد الّنصي، قد تم بطريقة متوائمة مع الحالة تبين للباحث أن االستثمار الّت
الشعورية، إذ شرع الشاعر عبد العزيز المقالح الحداثي الطامح إلى الّتجديد في الشعر عبر اتكائه 
على هذه اآللية، وتوظيفها في نقل انشغاالته الفكرية والّنفسية، باالنفتاح على الرمز الّتاريخي، بما 

  .يثري نتاجه اإلبداعي ويعمق داللته، عبر الّتالقح الّنصي مع األنساق الّثقافية الموازية

ومن المالحظ أن جميع الشخصيات واألحداث الّتاريخية المذكورة في شعر عبد العزيز 
المقالح، قد تمّثلت في وعي الفكر العربي بصورة عامة، ووعي فكر الشاعر بصورة خاصة، وقد 

دون إحساس  ،)32(أدوارا مهمة في بنية بعض القصائد، وكذلك سير األحداث في داخل الّنص أدت
بالمفارقة بين الماضي والحاضر، وإّنما ارتكزت على البؤرة الداللية المحورية ضمن اإلطار العام 

ت الّتاريخية؛ ليضفي الفّني والّنفسي للبنية الّنصية، لتحقيق الّتالحم بين داللتيهما، متجاوزا الدالال
  .عليها دالالت معاصرة

عمد الشاعر إلى استدعاء الشخصيات الّتاريخية بصورة مباشرة، من خالل تقنية الّتناص 
باالسم أو بعض الصفات الّذاتية والفكرية، الواردة في المصادر الّتاريخية، وقد تفاوتت من حيث 
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محورية الحضور في بعضها، وثانوية مؤكدة للمضمون مركزية الحضور بين قصيدة وأخرى، فبدت 
الفكري في بعضها اآلخر، فحشدها بطريقة مكّثفة ومتنوعة بما يؤمى للقارئ بأهميتها الداللية 

  .والرمزية في تجربته الشعرية
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  ملخص

يقع هذا البحث ضمن الرؤى النظرية في مشكل تكوين الرباعي في ألفاظ اللغة العربية، ويتبنى فرضية 
مرتجًلا بأصل الوضع من ناحية التأصيل والتطور اللغوي، مع التسليم بشيوعه في االستعمال أنه ليس 

  . والتداول مؤتلًفا في عنقود صوتي من أربعة صوامت

أبنية الكلم الرباعي والخماسي في (والبحث في األساس، جزء من مقاربة تطبيقية قيد اإلعداد عنوانها 
عن وجود الرباعي في النصوص القديمة والمتوسطة والحديثة، ) قيةدراسة صرفية داللية تطبي: العربية

المتمثلة بالقرآن الكريم، والمفضليات، ومتن الحديث النبوي الشريف في صحيح مسلم، والمقابسات ألبي 
حيان التوحيدي، ومعجم األمثال العربية التراثية لعفيف عبد الرحمن، والشوقيات ألحمد شوقي، كشًفا عن 

اللية وقيمته التعبيرية، وصوره البنيوية في األصالة والعجمة، وفي المقطعية والوزن الصرفي وفي حقوله الد
  .التجرد والزيادة

الموقف اللغوي من الرباعي بين القدماء : وبسبيل إثبات فرضيته يناقش البحث ثالثة مسائل هي
ويخلص إلى أن . ساس للرباعيوالمحدثين، وطرق توليد الرباعي، وموقعية الصامت الرابع من الجذع األ

بنية مشتقة ومتحولة من بنية أصغر منها، ثالثية غالبا وثنائية بنحو أقل، ثم إن : الرباعي من ناحية تأصيلية
موقع الرابع المزيد ليس محفوًظا بالصدر أو الوسط أو الذيل، وال هو مقيد بحروف الزيادة االشتقاقية 

  .يء من مطلق حروف الهجاء العربيةالقياسية، وتشكُّله يمكِّنه المج
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Abstract 
This research tackles the theoretical vision of the issue of forming the quaternary 

words in Arabic. The research embraces the hypothesis highlighting that the quaternary 
is not improvised etymologically speaking, taking in consideration its commonness at 
the form of four connected consonants. 

The research is a part of a progressive study "The Quaternary and The Quinary 
Structures of Word Roots in Arabic: A morphological Semantical Applied Study" about 
the existence of the quaternary words in the ancient, medieval and modern scripts 
represented by the Holy Quran, al-Mufaddalyyat, al-Hadeeth in Saheeh Muslim, al-
Muqabasat, the Thesaurus of Arab Proverbs by abd al-Rahman Afif, and al-Shawqyyat 
to reveal its semantic and pragmatic values. It also reveals its Arabic and foreign 
etymological forms, syllabification and morphology in roots and derivatives. In order to 
prove the hypothesis, the research focuses on three points; the linguistic value of the 
quaternary among the old and contemporary scholars, the ways of forming the 
quaternary, and the location of the fourth consonant in the root.  

The research concludes that the quaternary is etymologically a derived structure 
comes out of a smaller structure; almost tripartite and binary sometimes. In addition, the 
location of the fourth letter is not determined in the initial, the middle or the rear and its 
forming is not restricted by the standardized derivative suffixes, prefixes or infixes, but it 
can be formed of all Arabic alphabets. 

  

  :تقديم

من المعروف أن االختالف في تحديد أصل الكلم ليس باألمر الطارئ في الدراسات الصرفية 
بحثهم في أصل أثناء ه القدماء في اختلفالحديثة، بل إنه قديم ِقدم الدراسات اللغوية؛ إذ 

وعلى الرغم من مالحظة القدماء أن معظم الكلم في ) 190ص، 1م، ج2003األنباري، . (االشتقاق
العربية ثالثي األصول، إال أن ثمة آراء كانت مخالفًة لما كان عليه اإلجماع، فكان الخالف على 
الثنائي والرباعي والخماسي، بل كان الكلم الثالثي منطلًقا للبحث والتقعيد؛ فوضع الميزان الصرفي 
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ما أصبح معيارا لمعرفة الزائد من األصيل في الكلم، أما الثنائي  على أساس الثالثي وسرعان
  .فحكموا بأن ثالث أصوله محذوف، بينما اختلفوا في أصالة الصوامت األربع في الرباعي

وبعيدا عن تلك الخالفات، فإن الكلم المتداول في النصوص الحية على مر الزمان واألبحاث 
مرت بمراحل تطورية  -بالنظر إلى تاريخها الطويل –اللغة العربية اللغوية الصرفية تدل على أن 

ولم تكن على النحو الذي كانت عليه في طفولتها، بل تطورت وحدثت فيها تغيرات في أبنيتها ومن 
إن المقوالت العربية كانت أحادية المقطع محاكيًة ألصوات الطبيعة، وهذه : الطبيعي أن يقال

في تاريخ اللغة العربية يشوبها شيء من الغموض، واألدلة على وجودها لم تنل المرحلة التطورية 
حامد، ( رضا كثير من اللغويين، إلى جانب أن الشواهد على مرور اللغة بها قليلٌة تكاد ال تذكر

  .)113م، ص1959ثنائية األصول، 

زيدان، ( ليلٍة عليهاثم طالت تلك األبنية بزيادة األصول فأصبحت ثنائيًة، وثمة شواهد غير ق
ثم دخلت العربية في مرحلة ثالثة تطورت فيها فأصبحت ثالثيًة، وهي  .)74-72، صم1987

المرحلة التي استقرت عليها اللغة، ووضعت على أساسها القواعد اللغوية بدًءا بالميزان الصرفي 
يقولون بثالثية األبينة وانتهاًء باالشتقاق وقواعده، مما جعل السواد األعظم من اللغويين القدماء 

. اللغوية العربية، وأن ما نقص عنه كان محذوًفا منه، وما زاد على الثالثة فقالوا بأنه مزيد فيه
؛ )سألتمونيها(وحدد الدارسون عددا من الحروف قصروا عليها الزيادة في الكلم جمعت في عبارة 

وعند التفاتهم إلى . في االستعماللمالحظتهم أن هذه الحروف تتكرر في معظم األلفاظ وتشيع 
  .الكلم الذي تزيد حروفه على الثالثة ويخلو من أحرف الزيادة، حكموا برباعيته في معظم األحيان

وفي الحقيقة، إن الواقع اللغوي االستعمالي يرفض قصر الزيادة على تلك الحروف لمجرد 
روف بصفات تجعل منها حروًفا قابلًة شيوعها في معظم األلفاظ؛ إذ إنها ال تنماز من غيرها من الح

أنيس، (ما يؤيد ذلك  -قديمها وحديثها  -للزيادة في الكلم دون غيرها، وفي األبحاث اللغوية 
  .)30-29م، ص2014فندريس،  ،9م، ص1938الكرملي، و، 166م، ص1959

يان وما يتناوله الباحث في هذه الدراسة هو وصف سير المراحل التطورية للكلم الرباعي وب
كيفية نشأته بأدلة لغوية، وموضعه من الدرس اللغوي، ومن ثم تتبع العنقود الصوتي له بتبيان 

  .حروفه األصيلة من الزائدة، والغاية منها

  :الموقف اللغوي من الرباعي بين القدماء والمحدثين

 اختلف القدماء في مسألة تأصيل الكلم وعدد أصوله، وكان مبعث ذلك أن الكلم مستعمًلا
متعدد األصول، فمنه الثنائي وأكثره الثالثي في حين أن الرباعي موجود ولكن الخالف وقع على 

  . أصالة حروفه األربعة أو زيادة أحدها
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ومن آراء القدماء التي فرقوا فيها بين الثالثي وبين غيره من الكلم، رأي سيبويه الذي يظهر 
ال زيادة  ةمن الثالثة فأما جعفر فمن بنات األربع يز بنات األربعة والخمسةيهذا باب تم: "في قوله

وإنما بنات . ألنه ليس شيء من أمهات الزوائد فيه وال حروف الزوائد التي تجعلها زوائد بثبت ؛فيه
وأما سفرجل فمن بنات الخمسة  ،صنف ال زيادة فيه ةفيه كما أن بنات الثالث ةاألربعة صنف ال زياد

  .)328، ص4، جم1988، سيبويه( "ث وقصته كقصة جعفروهو صنف من الكالم وهو الثال

ومن هنا بدأ الخالف؛ إذ إن سيبويه حكم برباعية جعفر مثًال وخماسية سفرجل، بحجة أنهما 
يخلوان من أمهات الزوائد وال حروف الزوائد التي تجعلها زوائد بثبت، أي أن حروف الزوائد 

أما أمهات الزوائد فهي معروفة وال . األخرى أمهات الزوائد، وحروف الزوائد: عنده على قسمين
خالف عليها، بينما حروف الزوائد األخرى ليست معروفًة، وحكم سيبويه بأن جعفر وسفرجل 

  . رباعي وخماسي ينفي احتواءهما على الزوائد األخرى التي لم يوضحها

سماء التي ال اعلم أن األ: "وتبع سيبويه في ذلك جمهور اللغويين البصريين، فابن جني يقول
وأصل خماسي، واألفعال التي ال , وأصل رباعي, أصل ثالثي: زيادة فيها تكون على ثالثة أصول

على خمسة أحرف ال  وال يكون فعٌل. وأصل رباعي, أصل ثالثي: زيادة فيها تكون على أصلين
يين في وأجمل اآلراء أبو البركات؛ إذ أورد رأي البصر .)18، صم1954 ،بن جنيا( "زيادة فيه

ذهب البصريون إلى أن بنات : "هل في كل رباعي أو خماسي من األسماء زيادة؟ بقوله: مسألة
األربعة والخمسة ضربان غير بنات الثالثة، وأنهما من نحو جعفر وسفرجل، ال زائدة فيهما 

أي أنهم يعترفون برباعية األصول وخماسيتها، وأنها  .)654، ص2م، ج2003، األنباري"(البتة
تقلة عن األصول الثالثية، وليس فيهما شيء من الحروف الزائدة التي تجعل منها حروف زيادة مس

  ). على حد تعبير سيبويه(بثبت 

وعلى الرغم من أن السواد األعظم من القدماء صرحوا بأن األصول في اللغة أقلها ثالثية، 
 "ف يفرق به بين االبتداء والوقفبد من حرف يبَتدأ به، وحرٍف يوقف عليه، وحر ألنه ال: "بالقول

إال أن الباحث يرى ذلك مجرد  .)193، ص1، جم1998 ،السيوطي، 93، صم2003 ي،الفاراب(
تعليل الستواء الكلم على ثالثة أحرف، وال عالقة له بنشأة اللغة وتأصيلها، وما هو إال وصف لما 

  .وصلت إليه اللغة في مرحلة من مراحل تطورها

ك فإنهم يحتجون على صحة مذهبهم بالميزان الصرفي الذي وضع لضبط بنية وعالوًة على ذل
الكلم وتسهيًلا لقواعد التصريف واالشتقاق وقياس األلفاظ، ثم سرعان ما صار أداًة لمعرفة الحرف 

على الرغم من أنه ال يجوز في  .)654، ص2م، ج2003 ،األنباري( الزائد من األصيل في الكلم
ير اللغة بعد نضوجها واستوائها على سوقها، وفق قانون وضع لتعليم اللغة ثم المنطق العام أن تس

  . يحكم على ألفاظها بأحكام تخالف واقعها الذي نشأت عليه ونمت حتى بلغت مبلغها من النضوج



 دراسة في النشأة وهيئة التركيب: عربيةبنية الكلم الرباعي في ال   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 125

وتجدر اإلشارة إلى أن قواعد الميزان الصرفي المتمثلة بمقابلة التغيير الحاصل في الجذر، 
بتغيير في ميزان الكلمة المستعملة بحذف أو زيادة في حروف الميزان، لم ُتلتزم  حذًفا أو زيادًة،

) سحنون(فعليت، و) حلتيت(فعلجل، و) سفرجل(عند وزن جميع الكلم، ومثال ذلك أنه قيل وزن 
فعلون، يؤدي إلى تضخم األوزان وتعددها؛ وكأن هذه األوزان كلمات تستعمل في اللغة فخافوا أن 

خم في مفرداتها، ومن ثم لجأوا إلى توحيدها بزيادة الم مقابلة للحرف المزيد، ثم تؤدي إلى تض
 ،األشموني( حكموا بأن الدليل على أن أواخر المقوالت السابقة الذكر زائدة، وليست من أصولها

  .)58-57، ص4ج ،م1998

األسماء  وعلى الرغم من أن إجماع اللغويين على ثالثية الكلم ورباعية بعضه وخماسية بعض
إن األصول ثالثية وما زاد عنها فبحروف زائدة، : دون األفعال، إال أن ثمة من خالفهم بالقول
اعلم أن للرباعي والخماسي مذهبا في القياس، : "وأبرزهم ابن فارس في مقاييسه، حيث قال

 .)328، ص1، جم1979 ،بن فارسا( "وذلك أن أكثر ما تراه منه منحوت. يستنبطه النظر الدقيق
؛ إذ أبو الحسن حمزة الكسائيهذا إلى جانب أنه بنى معجمه على أساس الثنائية، ومن أولئك أيضا 

  .الحرف الذي قبل آخره ،ما كان على أربعة أحرف أن الزائد في يرى

 ناففيه حرف يساخمال أماخير، وأن الزائد فيما هو الحرف األ فرأىأبو زكريا الفراء  أماو
وأقل ما بنيت عليه األسماء " :ومثلهما ابن القوطية الذي يقول .)654، ص2، جاألنباري(زائدان 

وما زاد : فاعلم أن التضعيف دخله، مثل ،ا عنهاواألفعال ثالثة أحرف، فما رأيته ناقص ،دور ،َفر
  .)8، صم1993ابن القوطية، " (على ثالثة أحرف فبحروف الزوائد الداخلة فيه

، 1، جم1983 ،ابن الَقطَّاع( ذي يعيد عبارة ابن القوطية نفسهاويؤيد ذلك ابن القطاع ال
ما بني عليه : "على لسانه يقولونسب ابن دريد هذا الرأي إلى أبي زيد األنصاري؛ إذ  ،)23ص

، 3ج، م1987بن دريد، ا( "الكالم ثالثة أحرف، فما زاد ردوه إلى ثالثة وما نقص رفعوه إلى ثالثة
  . ين أيضا بحسب ما أورد أبو البركات األنباريوهذا مذهب الكوفي .)1306ص

وهذا يعني أن القول بأن الرباعي قائم على الثالثي ليس حديًثا، بل إن بعض القدماء تنبهوا 
إليه، ولكن لم تلق أقوالهم شيوعا أو انتشارا، وربما كان السبب بذلك عدم االحتجاج لها بأدلة 

  . إلى جانب سيطرة النظرية الثالثية على عقولهم قاطعة كما هي الحال في العصر الحديث،

ولقيت هذه اآلراء أصداًء عند المحدثين الذين تتبعوا أمر الكلم الرباعي والخماسي وبحثوا 
ومنهم أحمد فارس الشدياق، . فيهما من غير وجهة تأصيلية وتوصلوا إلى ما يؤكد صحة مذهبهم

هز، ودق، : ة ألصوات الطبيعة والصفات، مثلإذ يرى أن اللغة إنما هي في أول نشأتها محاكا
أي . وحف، ومن ثم احتاجوا إلى التعبير فجيء بالتضعيف أو التكرار أو الزيادة للتعبير عن المعاني

أن اللغة في بداياتها كانت دون تضعيف الحرف الثاني، وما التضعيف إال مرحلة من مراحل تطور 
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صبحي وكذا  .)23-22م، ص1868الشدياق، ( لرباعي؛ ألنه أقدم منهاللغة؛ لذا عد الثالثي أصًلا ل
 وإبراهيم نجا، )165-164، صم1960الصالح، ( الذي ينظر إلى الكلم نظرًة قالبية جديدةالصالح 

  .)89-83ص، نجا( معه

معظم " من الكلم العربي ما هو ثنائي في مرحلة تاريخية، وأما يرى أنف ريمون طحانأما و
وهي حجر  )ثالثة حروف صامتة وغير مصوتة(ت في اللغة العربية ينشأ عن أصول ثالثية الكلما

وهذا أيضا  .)79م، ص1972طحان، (" الزاوية في إقامة التنظيم الرياضي اللغوي المتكامل
 يعود نماإ المجرد يعابالرب يسمى ما نأ الزعم يمكن هنا ومن" :لوقي ؛ إذالنحاس مصطفى مذهب

ومثلهم  .)42م، ص1981النحاس، ( "ةللزياد قابل ةالعربي حروف من حرف كل نأو يالثالث لىإ
 ةوالعبري ةالعربي في صولاأل ةرباعي تبدو التي الكلمات امأ: "يقول الذي وافي الواحد عبد علي
  .)18وافي، ص" (ةثالثي صولأ عن ةالحقيق في ةمتفرع فهي

: غوية ُخصصت لدرس الكلم الرباعي بشقيهوعلى الرغم من أن عددا كبيرا من الدراسات الل
االسمي والفعلي، نشأًة وتطورا وتركيبا وداللًة، إال أن الباحث لم يقع على دراسٍة تبحث في 
شيوعها واستعمالها بصورة تداولية، بل كانت مقصورًة على توصيف تلك األفعال من ناحيٍة نظريٍة؛ 

ب طائفٍة من األفعال أو األسماء المستقاة من المعاجم أو إذ بين أصحاب تلك الدراسات كيفية تركي
من كتب الصرف التي ضمت عددا غير قليل من تلك األفعال الغريبة دون تبيان تداولية استعمالها 
في الكالم أو في النصوص المكتوبة الحية؛ من أجل الوصول إلى حقائق واقعيٍة غير مفترضة في 

والتعرف إلى مستويات , في التركيب، بتصنيفها في حقول دالليةدراسة تلك البنى قبل دخولها 
 –استعمالها وطرق توظيفها في التراكيب من حيث أصالتها واشتقاقها، ومن حيث تكوينها 

في أقسام الكالم، وحراكها في مستويات اللغة، ومن ثم تحديد درجة انتشارها،  –مستعملًة 
  .لصرف وحقيقتها في االستعمالوموازنة واقعها المفترض كما هو في كتب ا

ولذا يرى الباحث أنه من األولى أن تكون الدراسة مبنيًة على بيان تداولية بعض األفعال التي 
القرآن الكريم والحديث النوبي الشريف والمفضليات : وقعت عينه عليها في عدد من النصوص

، وموازنة تلك األلفاظ بواقعها والمقابسات، والشوقيات ومعجم األمثال العربية لعفيف عبد الرحمن
المفترض في كتب الصرف واستعمالها في النصوص األخرى إن وجدت؛ إذ تكمن المشكلة في 
هيآت الكلم الرباعي قبل دخولها في التراكيب؛ نظرا لقلة تركيز البحث الصرفي والداللي حيالها 

يفية؛ لتكون ألصق بالصرف مقارنًة بالكلم الثالثي، وخاصة في أصولها المبنوية وقيمها الوظ
  .التداولي منها إلى الصرف التقليدي
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  :طرق توليد الكلم الرباعي

: عند البحث في تلك األفعال التي عدت رباعية األصول، يقف المرء إزاءها على جانبين
الجانب اللفظي لتلك األفعال، والجانب الداللي، وعند البحث في تركيبها من الجانب اللفظي، يجدها 

بفتح الفاء وسكون العين وفتح الالم، تلك الصيغة التي ) َفعَلل(الباحث مقصورًة على زنة واحدة هي 
، ومن ثم )إلحاق الثالثي بالرباعي(فسرها ابن جني بأنها جاءت في األصل من باب اإللحاق 

-44، صم1954ابن جني، ( أصبحت قياسا مطردا في كلِّ فعل فيه حرف مزيد زيادًة غير مطردة
 لم نماإو ،جرحدك غير ال )لَلعَف( المجرد الرباعي لماضيل: "بقوله السيوطي ثم فسرها .)45
 امضموم يكون ال الماضي ولأو اساكًن يكون ال ولاأل نأ ثبتقد  نهأل ؛الوزن هذا غير ئ علىيج
 ،عليه امبين هوضعل امفتوح الإ خرهآ يكون وال الفتح تعينف ثقل،لل امكسور وال علاللف البناء في
 وال ساكنان يلتقي ئالل كله امسكًن وال ،حركات ربعأ لىايتو ئاللكله؛  امتحرًك بينهما ما يكون وال

، 3، جالسيوطي( "الثاني يسكن نأ فتعين ؛الضمير لىإ دانساإل عند الرابع سكون لعروض الثالث
  .)301ص

حرف من غير الحروف الشائعة ويستشف من هذا التفسير أن كلَّ فعل ثالثي زيد فيه 
صار ثقيًلا في النطق؛ لعدم شيوعه بصورة تضارع المزيد ) سألتمونيها(المجتمعة في عبارة 

فتح األول وسكون الثاني (بالحروف المعهودة؛ لذا يلزمه تسهيل النطق بمتوالية الصوائت الخفيفة 
  .، وأما فتح الرابع فهو في حيز علم النحو واإلعراب)وفتح الثالث

ويرى الباحث أن مجيء الفعل على هذا الوزن يميزه من أوزان األسماء الرباعية كما ينماز 
االسم الثالثي بسكون الوسط؛ فالفعل الثالثي عموما ال يكون ساكن الوسط، وإذا سكنت عين 

الث الثالثي انتقل إلى حيز األسماء، وكذا الرباعي فإنه بمتوالية فتح األول وسكون الثاني وفتح الث
وبناء الرابع بالفتح أيضا يجعله في حيز األفعال، وإذا اختلفت المتوالية فإن اختالفها يدخل المقولة 

في الثالثي؛ إذ عدت أفعاًلا ) ِنعم، وبْئس، وَليس(في حيز األسماء، إال ما شذَّ عن ذلك في مثل 
  . أسماء على زنة الفعل فهي) عقرب، وزعتر، وثعلب، وعنبر(رغم سكون العين فيها، وأما 

وأما من الجانب الداللي أو المعجمي فليس أمر الفعل الرباعي بالبعيد عن الثالثي؛ إذ ثمة 
صالت وثيقة بينهما، وهذه العالقات تتمثل في اتحاد الثالثي بالرباعي دالليا، بالمطابقة أو تضييق 

عالقات بالكاشفة عن نفسها وحسب، بل الداللة أو توسيعها أو ارتقائها أو انحطاطها، وليت تلك ال
-91الشماللي، ص( هي دليل واضح على أن الفعل الثالثي هو عماد الرباعي وأصله المشتق منه

92(.  

وتعددت جهود اللغويين بحًثا في أصول الرباعي وغيره من الثالثي، وتباينت آراؤهم في 
من اعتمد على اللهجات، ومنهم من فمنهم . نشأته وطرق بنائه؛ إذ اختلفت منطلقاتهم في التأصيل
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اعتمد على اللغات السامية الحية، ومنهم من ذهب إلى أن الثالثية تفسر نشأة كثير من األفعال 
  .، وأما آراؤهم فقد تلخصت في ما يأتي في نشأة الفعل الرباعي)73م، ص1973كامل، ( الرباعية

عامل األكبر في تكوين الكلم الرباعي، يرى السواد األعظم من الدارسين أن النحت هو ال: النحت* 
وكان ابن فارس أول من توسع بهذا الرأي؛ إذ كان معجمه مبنيا على هذا األساس يزخر 

اعلم أن للرباعي والخماسي مذهبا في القياس، : "بشواهد ال حصر لها على ذلك، فقال
أن تؤخذ كلمتان  ومعنى النحت. وذلك أن أكثر ما تراه منه منحوت. يستنبطه النظر الدقيق

  .)329-328، ص1ابن فارس، ج" (وتنحت منهماكلمة تكون آخذة منهما جميعا بحظ

ومن ثم تبعه في ذلك عدد غير قليل من اللغويين من مثل صبحي الصالح، وريمون طحان، 
عمايرة، (وأحمد فارس الشدياق، والدومنكي، وقد سبقت اإلشارة إليهم، وإسماعيل عمايرة 

  .)91الشماللي، ص( ر الدين الشماللي، ونو)178-177ص

وسيلًة لبناء الكلم  -وتجدر بالباحث اإلشارة إلى أنه ليس شرًطا أن يكون مفهوم النحت 
) تالشى(كما هو معروف بأنه األخذ من كلمة أو اثنتين أو أكثر، من مثل  -الرباعي أو الخماسي 
للداللة ) سوف(و التسويف من ، أ)176، ص5ج ،م1960، رضا( )ال شيء(المنحوتة من التركيب 

على المستقبل، أو العنعنة من استعمال حرف الجر عن في إسناد األحاديث، أو غيرها من 
المركبة أو المنحوتة من البر والماء، للداللة على أن هذا  ،)برمائي: (المصطلحات الحديثة، مثل

ة كاملة من مثل السبحلة بل يمكن أن يكون اختصارا لعبار. الكائن يعيش في البر وفي الماء
) سبحان الله، وال حول وال قوة إال بالله، والحمد لله: (والحوقلة والحمدلة المنحوتة من العبارات

  .)46، ص2السيوطي، ج(على التوالي 

حداد، وبواب، : (وقد يكون النحت حاصًلا من األسماء الجامدة بما يشبه االشتقاق مثل
: أسماء مهن أو صفات منحوتة من أسماء الذوات الجامدة ؛ إذ هي)وجمال، ورجاز، وجلبب

الحديد والباب والجمل والرجز والجلباب، وكذا يمكن أن يكون النحت حاصًلا من أسماء مشتقة 
، وليس هذا وحسب، بل )مذهب(من ) تمذهب(، و)مسكين(من ) تمسكن: (ثم ُنِحَت منها، من مثل

شيطن  :مثل من سماء األعجمية المستعملة في العربية،يمكن أن ينشأ الكلم الرباعي من نحت األ
 القديم فيمن القرطاس،  وقرطسمن الفلسفة،  أو تفلسف فلسفمن شيطان، وفرعن من فرعون، و

  .)58-55م، ص2010األقطش، ( الحديث في زوتلف نوتلف

أو نحًتا وهذا ما يكشف لنا عن أستار كون اللغة مرنة تمكن المتكلم من توليد ألفاظ اشتقاًقا 
من كلمات أخرى؛ فاللغة بألفاظها غير الثابتة ولود تنتج مقوالت من أخرى دون الحاجة إلى التقيد 

  .بقواعد االشتقاق، لتكون متداولًة تعبر عن مكنونات النفس في مختلف المواقف الحياتية
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كلم من وتجدر اإلشارة أيضا إلى أن ما يراد بالنحت في هذا الموضع أنه وسيلة إليجاد ال
الرباعي وغيره، وليس المراد منه أنه سبيٌل لتكبير الكلم لفًظا أو داللًة، أو اختصار العبارات 
الطويلة إلى مقوالت قصيرة مقارنًة باألصل المنحوت منه كما سبقت اإلشارة إليه، فإبراهيم أنيس 

للداللة على معنى عندما استدل به على أنه وسيلٌة الختصار الكلم، واستعمال لفظ قليل األحرف 
عبارة طويلة، كان يهدف في دراسته إلى إثبات أن اللغة تسير بعكس التيار الذي ينادي به معظم 
اللغويين، الذين يرون أن اللغة تميل نحو التوسع في األلفاظ وتكبيرها، في حين أنه يرى أن اللغة 

  .تميل إلى االختصار وتقليل األحرف

بل هو ا، ن قديماكما  لي بالنحت أو االرتجال حكرا علىولم يكن التوليد اللغوي والدال
وبين غيره  وثيقة بين الرباعيالتالزم العالقة من خالله تتبدى موجود مستعمل في جميع األزمنة 

 المصطلحات العلمية المعاصرةمن الثالثي من ناحية، ومن ناحيٍة أخرى تتبدى بين الرباعي وبين 
أن تكون عربيًة أصيلًة، بل يمكن أن تكون دخيلًة أو معربًة، مثل  ، وليس شرًطا)ألفاظ الحضارة(

ينتحي  سلوك اجتماعيصورا ل؛ مما يعكس البرمجة والتلفزة والفلسفة والدبلجة والهندسة وغيرها
   .بالعقل من المحسوس إلى المجرد

وي على نسق إلى تنشيط التوليد اللغ من األحيان كثيرفي العربية، تميل وينبغي اإلقرار بأن 
في  ةجامد هاأصل وضعفي  ًةمرَتجل ةالرباعيالمقولة كون ت وقدفي الذاكرة،  المحفوظة ةمثلاأل

بصرف النظر عن كون ، )، وزعتر، وفندق، وبندق، وفستقجعفر( ا، لم يشتق منها، مثلمادته
ثالثي، الصل زيادة على األبال ًةكون رباعيتأو أن بعض الحروف زائدة زيادًة غير قياسية فيها، 

وتمفخر من ) المجلس(مشيَخ وتمشيخ، وتمجلس من : من مثل) مْفعل( في وزن ي الحالمثلما ه
  .)64، ص2010األقطش، ( )َفعَلن( ومرجل وتمرجل، وكذا الوزن) الفخر أو المفخرة(

ض بع نطقفي  من الثقل التخلصمن أسباب تشكل الكلم الرباعي أيضا الميل إلى  :فك اإلدغام* 
ة، وقد تحدث عنه القدماء من الكلم على جديد حرف قحاموإ دغاماإل فكاألفعال، عن طريق 

مثل ابن يعيش وركن الدين اإلستراباذي في تبيان أوزان الكلم الرباعي، ومثَّلوا عليه ليست 
في حين أن ابن  ،)218، ص1ج ،م2004ستراباذي، اإل( مقصودًة في هذا الموضع من البحث

ن النون حرًفا ثالًثا غير مدغم في الكلم الخماسي فينبغي الحكم عليها عصفور تحدث ع
م، 1996 ،ابن عصفور( "فلال يحكم عليها بالزيادةما بعدها،  إن كانت مدغمة فيبالزيادة، و

  .)175-174ص

" المخالفة الصوتية"وقد تبنى هذه السبيل عدد من اللغويين المحدثين، وصنعوا منها نظرية 
بنتيجة مفادها أن معظم الكلم الرباعي فيه حروف مزيدة بهدف المخالفة الصوتية  يخرج أصحابها

، وعلَّل هذه )361-360م، ص2004الشايب، ، 211م، ص1975أنيس، (بعد فك اإلدغام 
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إن الصوتين المتماثلين يحتاجان إلى جهد عضلي : المخالفة الصوتية عدد من الدراسين بقولهم
ة بنية واحدة، ولتيسير هذا الجهد يقلب أحدهما إلى صوت أيسر للنطق بهما مجتمعين في كلم

ع، الزر )لسب( من الزرع )سنبل: (ومن أمثلة ذلك) 47-45م، ص2000عبد التواب، . (نطًقا
  .)143ص ،السامرائي،) (رقّط( من )قنطر(و ،)لجد( من )لجند(و

تان في توليد الكلم ويرى الباحث أن النحت، وفك اإلدغام والتعويض بزيادة األحرف طريق
الرباعي والخماسي وتنبني عليهما طرق أخرى ُتولَّد من خاللهما بعض الرباعيات والخماسيات، 
مثل اإلبدال اللغوي، والقلب المكاني والتوهم أو القياس الخطأ، والتصحيف والتحريف، وفي ما 

  .يلي بيان ذلك

البصريون "كاني وانقسموا فريقين كما تعرض اللغويون إلى مسألة القلب الم :القلب المكاني* 
فمنهم من يرى أنه من سنن العرب في كالمها وأنه موجود في اللهجة الواحدة " والكوفيون

بصورة مطلقة، ويرى الفريق الثاني أنه من قبيل التعدد اللهجي، وليس له أصل في المستوى 
في اللغة وليس مصطنعا، الفصيح من اللغة، وما تجدر اإلشارة إليه أن هذا اإلبدال وارد 

وبصرف النظر عن تعليل الدارسين له ومدى شيوعه في النصوص، إال أن ثمة ألفاظ وردت 
في كتب اللغة، وعلينا أن نقر بوجود اللفظين وتوصيف أصلهما وبيان حقيقتهما، ولو كانت 

م، 1986، الحموز، 647-645، ص2، جم2002 ،الصاعدي( هذه األلفاظ قليلًة ونادرة
  .)146-135ص

وكان الخليل بن أحمد أول من تطرق إليه في معجمه العين ولكن دون التفصيل به، أما ابن 
باب في األصلين يتقاربان في "جني فالتفت إلى هذا الضرب من ضروب التصرف في الكالم في باب 

واكفهر، اضمحلَّ وامضحلَّ، (وتوسع به كثيرا، ومن أمثلته على ذلك " التركيب بالتقديم والتأخير
ره عدد من اللغويين على أنه سبيل من سبل نشأة ) 74-69، ص2ابن جني، ج) (واكرهفوفس

م، 1999العطية، (، وهو النمر أو الكلب أو الناقة السريعة،)عسبر(و) عبسر( :بعض الكلم من مثل
 لمكانيا قلب حدثثم  ،)بخنق(فقيل  الباء ؛ فزيدت فيها)خنق( منالتي هي  )قبخن(و) 189ص

ومنهم من يرى ). خنبق( ةجديد ةماد من جديد علف أن يتولد وكان من الممكن )خنبق( فقيل
فيكون عندئٍذ من باب التعريب من ناحية، ومن ناحية أخرى ) خنبه(أنها في األصل، كلمة معربة من 

  .)273، ص1م، ج1979المطرز، ( فإن اللفظ داخل في باب اإلبدال اللغوي

: عامٌل في ظهور الكلم الرباعي، من مثل الصوتي لابداإلبعض اللغويين إلى أن يذهب  :اإلبدال* 
، وليس المقصود به اإلبدال والميم النون بين لادإب حدثولكن  ،)سرم( من) سنتر(

الصرفي، بل هو إبدال حرف بآخر لسبب من التقارب أو التجانس أو التماثل بين األصوات، 
 ،ابن منظور( )بعثر وبحثر أو بعذر(معنى البرد الشديد، والتي هي ب) عبقر وحبقر: (من مثل
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 إذا ما أردنا تفسيره لغويا، وقد يكون بسبب من االختالف اللهجي .)534، ص4جهـ، 1414
  .)480، ص15، جالزبيدي(

من طرق تشكل الرباعي أيضا، زيادة أحرف بغية التوسع في اللغة دون فائدة  :التوسع في اللغة* 
س بتكرير المعنى أو إعطاء الفعل قوًة في اللفظ وإلحاقه بالرباعي والخماسي؛ سوى اإلحسا

إذ إنها زيادة ال تحكمها قاعدة محددة أو حروف معينة دون غيرها، أو في موضع معين في 
الثالثي، ويستدل على ذلك عند مقارنة معنى اللفظ الرباعي بالثالثي وعدم إيجاد معنى يزيد 

  .)430، ص4، جم2001 ،بن يعيشا( على ما هو في الثالثي

وعلى الرغم من أن هذا مذهب السواد األعظم من الدارسين إال أن ابن يعيش ينقل كالما 
بأنه لليس شرًطا أن يكون اللفظ الثالثي أصًلا للرباعي الذي هو بمعناه، فعنده أن  عثمانألبي 
أن الراء ليست من  حجةب: )دمثر ليس من دمث وسبطر ليس من سبط الذي هو بمعناه(الفعل 

وعلى الرغم من أنه ال ينفي احتمالية صحة القول بأن تلك الرباعيات من الثالثيات  حروف الزيادة،
، إال أن الباحث ته وكثرة االشتقاق وتشعبهقلَّب محتجا احتمال مرجوحالتي هي بمعناها بحجة أنه 

، 5م، ج2001 ،يعيشابن ( يرى أنه مذهب غريب؛ ألنه يخالف مذهب اللغويين بصورة عامة
  .)332ص

 والقياس التوهممن الطرق التي تولد جراءها بعض الكلم الرباعي،  :التوهم والقياس الخطأ* 
 تعديته نولك )قراأ( صارف ةبالهمز يدع ذ؛ إ)راق(من  )راقه(الفعل  ومن ذلك أ،الخط
ة الهمز وادخلأف لصيحرف أ نهاأ علىالهاء  مع يتعاملون العرب بعض جعلت قهرا في بالهاء
وهذه الطريق في تولد الكلم . ةليصأ )هراق( في الهاء نأ هما مننظ )راقأه( قيلف عليه

ليست ظاهرًة بصورة كبيرة في اللغة، وما ظهر جراءها من مقوالت قليل جدا، ويمكن رده 
  .ى التصريف وإن كان مخالًفا للقواعدإل

أو التحريف، يعد عامًلا في إيجاد  التصحيفيرى بعض الدارسين أن  :التصحيف والتحريف* 
بعض الكلم الرباعي، وعلى الرغم من أن األفعال الرباعية الناشئة جراءه قليلٌة، إال أنه يظل 

 يرطتفاال :، ومثلهطال بمعنى وشرنف )زرعال( شريف :عامًلا، نشأ عنه بعض األفعال، مثل
، والسعتر والصعتر الخلق ئسيللق والصملق، شملالو والسملق ،رطالف من والنفاطير
ويظهر من ذلك أن هذه الطريق في تشكيل الكلم الرباعي أو غيره ليس مقصودا . والزعتر

األلفاظ؛ إذ  لذاته، بل هو مجرد خطأ وقع به الكاتب، وال يمكن أن نحمل عليه عددا كبيرا من
  .إن الخطأ المقصود أو غير المقصود ليس شائعا بصورة تجعل منه مادًة تدرس
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بعض أصوات الطبيعة أدت إلى نشوء بعض  ةمحاكا يرى غير باحث لغوي أن :إرادة التكثير* 
يتمثل و ة أو تكرار الصوت،الكثر على ةالداللالكلم الرباعي، وعلى وجه الخصوص عند إرادة 

م، 1868الشدياق، ( ورفرف ونقنق زقزق: المكرر، مثل واحدال مقطعفعال ذات الذلك في األ
ويرى الباحث أن مسألة ظهور الكلم إلرادة التكثير باب عام يمكن أن ينضوي  .)23-22ص

تحته عدد كبير من األلفاظ؛ إذ إن إرادة التكثير في أي جانب من جوانب الحياة ال اللغة 
يف إلى الشيء ما ليس فيه أصًلا، ومع مرور الوقت يظن وحسب تتطلب من صاحبها أن يض
  . أن العنصر المزيد جزٌء أصيل منه

ويلحظ مما سبق أن بناء الرباعي يتشكل بتركيب عناصره على وفق أصله الصرفي، وليس 
بذي اختالف عن تشكل الكلم الثالثي، بل هو مثله؛ إذ يكشف بناء الرباعي عن تصرف في اللغة 

مرونتها في التعبير عن المعاني والدالالت المختلفة بأيسر الطرق، ومنها ما يكون واستغالل ل
مقصودا لذاته من مثل النحت وفك اإلدغام ومنها ما يكون غير مقصود، من مثل التصحيف 
والتحريف أو التوهم والقياس الخطأ، ويلحظ أيضا أن هذه الطرق منها ما يؤدي إلى زيادة الداللة، 

يؤدي إلى زيادة اللفظ دون زيادة في المعنى، إال أن تداولية اللفظ في كل موضع من ومنها ما 
مواضع اللغة يحتِّم على المتكلم أو الكاتب أن يستعمل من اللغة ما يوصل معانيه إلى الطرف اآلخر 

  .من الحوار

  .موقعية الصامت الرابع من الجذع األساس للرباعي

يد الرباعي وبنائه يلحظ أن للرباعي أو الخماسي منه ومن خالل ما سبق ذكره من طرق تول
  :عنقودا صوتيا يتشكل بزيادة حروف على الثالثي على عدة أنحاء يجملها الباحث في ما يأتي

يذهب عدد كبير من اللغويين أن الفعل المضاعف ناشئ عن تكرار  تكرير حرفي الثنائي، - أ
كانت موجودًة في اللغة في إحدى مراحلها الحرفين اللذين هما في األصل بنية لغوية 

التطورية، ومن ثم زيد بتضعيف الثاني منها، أو بإضافة حرف العلة ثانيا أو ثالًثا فنشأ 
  .أو بتكرار الثنائي، وعندئٍذ يتشكل الرباعي المضاعف. الثالثي

ثيرا في يرد الفعل كزحزح؛ إذ : وأمثلة الثنائي المكرر كثيرة في اللغة ال حصر لها، ومنها
النصوص وهو متداول على ألسنة العامة أيضا، ويشتق منه عدد من المقوالت، وقد ورد اسم 

وِمن الَِّذين َأشرُكوا يود َأحدهم َلو  وَلَتجدنَّهم َأحرص النَّاس عَلى حياٍةM: في قوله تعالى فاعل منه

ب وا همَنٍة وس َأْلف رمعيُلونمعا يمب ِصيرب اللهو رمعي َذاِب َأنالع ِحِه ِمنزحزمL وقد ، ٩٦: البقرة
 حزحبعضهم زقال : "الهرويقال تفسيرا وتأصيًلا، ف) بمزحزحه(تعرض عدد من الدارسين لكلمة 
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وقال ابن . يح إذا تأخرزوأصله من زاح ي. هذا مكرر من باب المعتل: ، فقال بعضهمدعوب يحأي ُن
دريد يقال زحه يزحه َفإذا دعه، وكذلك زحزح267، ص3م، ج2001الهروي، ( ه(.  

، دوِععن كذا، أي ب حزحيقال ز. عديدل على الب الذي) زح(ويرى ابن فارس أيضا أنه من 
وهذا معناه على ألسنة  )110، ص2م، ج1983،الَقطَّاع الصقلي(. ومثلهما ابن القطاع الصقلي

في المقام األول، ثم ضعف ) زح(العامة أيضا، وما يعنينا من تفسير داللته أنه مأخوذ من الثنائي 
تكرير األصل ) زحزح(، بينما )زاح(أو مِطَلت فتحة الزاي فصار ) زح(الثاني منه فصار ثالثيا 

  .الثنائي للداللة على اإلزاحة بصعوبة أو بقوة

الصوت الخفي : سواسوالو ،حديث الّنفس الوسوسةو ،)وسوس(الثنائي المكرر أيضا  ومن
ّتهز من ريح ه صوُت الحبشا ونحوه، وبه ي55م، ص1999األعشى، ( :ي، قال األعشىِلقصب(  

  كما استعان بريح ِعشرق زجُل   ا إذا انصرفتواسسو يْللحِل سمعَت

بن ا(اسم الشيطان، : الوسواس .٤ :الناس Lسنَّاالَخ اسوسالو رش نِمM: قوله تعالى وفي
الكالم الخِفي في اختالط، ويروى " :الوسوسةوقيل في تفسير ) 205، ص1ج ،م1987دريد، 

 .ْنهووسوس، إذا َتَكلم بَكالم لم يبي .اختلط كالمه ودِهش: ووسوس به بالضم. بالشين، كما سيأتي
ويبدو من هذا أيضا أن الرباعي المضاعف يتكون من ثنائي ) 2364، ص4ج ،م2010 ،جبل(

تكرر، ويراد به التكثير والمبالغة في الفعل، وال حاجة ألن نقول بأنه تشكل بحذف حرف العلة 
وتكرير الصوت أو بتكرير الحرف األول ثالًثا وفك تضعيف الثاني كما ذكر عمر عكاشة في دراسته 

  .)181م، ص1995عكاشة، (

، 1، جم1987 ،الفارابي(الدرة : لمع واللؤلؤة: وتألأل البرق )ألأل: (ومن المكرر أيضا
سمي به و) الدر(ال نظير له إال بؤبؤ وجؤجؤ وسؤسؤ ودؤود وضؤضؤ ) اللؤلؤ(و .)70ص

: دت، والألالء كسلسالألألت النار ألألة إذا توق، وبرقتها :وألألت المرأة بعينها. لضوئه ولمعانه
  .)411، ص1الزبيدي، ج( أضاء ولمع: وتألأل النجم والقمر والبرق والنار. الفرج التام

زيادة تدخل في آخر الثنائي تتمثل بتكرار الحرف األول نفسه وزيادة حرف رابع أو  - ب

وقد فسرها . ومن أمثلته، كوكب، وديدن وغيره قلب الحرف الثاني المزيد حرًفا آخر،
) ككب(ضهم بأن الواو أو الياء جيء بها للفصل بين األصل األول ومكرره، فأصل كوكب بع

ابن ) (ددب(دودرى، وديدبون وديدبان اللتان هما من : ، فقال ومثلهما)ددن(وأصل ديدن 
فقال ابن منظور ) قهر(على أنها من باب ) قهقر(بينما َفسر اللغويون  ،)351، ص5يعيش، ج

وتكرر في الحديث . رتداد عما كانوا عليهالمعناه ا): "القهقرى(ي في تفسير نقًلا عن األزهر
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إنه من : خلف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه، قيلالذكر القهقرى وهو المشي إلى 
  .)121-120ابن منظور، ص(الحجر الصلب، ولها معاني أخرى ) القهقر(و ."باب القهر

، أو السين دقشوم مسخرمثل زيادة الميم في  الفاء، زيادة حرف أول للفعل تصديرا قبل -ج
تمندل وتمسكن وتمدرع : أو الشين أو العين أو الهاء أو غيرها من الحروف، من مثل تمفعل

، وفي نظر الباحث أن هذه األلفاظ )330، ص5ابن يعيش، ج(من منديل ومسكين ودرع 
رخ من شيخ، منحوتة نحًتا من األسماء، ومثلها على ألسنة العامة َتميشل من رجل وَتمج

ولكن زيادة بعض الحروف . وهي ألفاظ يشيع استعمالها في الكالم أفعاًلا وصفات وغيرها
  . األخرى قبل الفاء يعد قليًلا في اللغة وليس شائعا، بل هي ألفاظ نادرة، وليست كثيرة

اللغويين إال أنها على  وعلى الرغم من أن زيادة الهاء قبل فاء الكلمة غير واردة عند بعض
، م1998 ،أبو حيان( هلقم وهركل وهجرع من لقم وركل وجرع: عكس ذلك عند آخرين في مثل

سلفع، من لفع، وسنبس من نبس، وشقلب من : وكذا زيادة العين والسين والشين .)54، ص1ج
ألفاظ قليلٌة وربما يكون سبب هذا الخالف على ورودها في اللغة أو عدمه متأتيا من كونها . قلب

في اللغة وليست شائعًة في االستعمال، في حين أن األلفاظ الشائعة فال يكون ثمة خالف عليها، 
حتى وإن كانت الزيادة فيها لفظيًة وليست معنويًة، يريد مستعملها تضخيم الكلمة بدافع نفسي ال 

  .أكثر

تقتصر على حرف دون وهي زيادة ال  زيادة حرف في وسط الثالثي قبل العين أو بعدها، -د
غيره، على الرغم من أن جمهور اللغويين قديمهم وحديثهم قصروها على حروف الذالقة بناًء 

اعلم أن : "على ما ورد عن الخليل وتناقله الدارسون عنه؛ فقال السيوطي نقًلا عن ابن دريد
ا مصمت رباعي أحسن األبنية أن يبنوا بامتزاج الحروف المتباعدة أال ترى أنك ال تجد بناًء

. ..الحروف ال مزاج له من حروف الذالقة إال بناء يجيُئك بالسين وهو قليٌل جدا مثل عسجد
فأما الخماسي مثل َفرزدق وسَفرجل وشمردل فإنك لست واجده إال بحرف أو حرفين من 

لة اللسان فإذا جاءك بناٌء يْخرج الشفتين أو َأسُته لك حروف الذَّالقة من مَخالف ما رسم
دعشق وضغنج وحضاَفج وضقعهج أو مثل عقجش فإنه ليس من كالم العرب فاردده فإن : مثل

قوما يْفَتعلون هذه األسماَء بالحروف المصمتة وال يمزجونها بحروف الذَّالقة فال نقبْل ذلك 
، 1الفراهيدي، ج" (عربكما ال نقبل من الشعر المستقيم اَألجزاء إال ما وافق ما بنته ال

وهذا حكم فيه تعميم على جميع أبنية الكلم الرباعي  .)94م، ص2003، عمر، 52ص
والخماسي، وفيه قصر لحروف الزيادة فيهما كما حدث األمر من قبل في مسألة الزيادة على 

  ).سألتمونيها(البناء الثالثي في حروف حروف 
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بحرف داخل الثالثي في المجرد يكون بأحد  ويشير عدد من اللغويين إلى أن ما يتكون من
 الالم والميم والنون والراء والباء والهاء والحاء والعين والطاء، وأن هذه الصيغة: الحروف اآلتية

بعد فك اإلدغام وإدخال حرف على الثالثي ) فعل(الرباعية الناتجة يغلب عليها أن تكون من وزن 
عن التضعيف مع داللة جديدة في المعنى، وأما نوع األحرف يكون بعد الفاء أو العين، تعويضا 

المستخدمة في اللهجات هي أحرف الذالقة الالم والنون والراء، وأحرف الشفة الميم والباء، 
  .)73كامل، ص(والحروف الحلقية، الحاء والهاء، ومن الحروف النطعية الهاء 

النصوص، زيدت فيها فيها  ومما يجده المرء من مقوالت تشيع على األلسنة وترد في

 نورا يَل ِكاِئرى اَألَلا عيهِف ينِئِكتَّمM: التي وردت في قوله تعالى) زمهر(الحروف غير القياسية، 

، وقد اختلف عليها أصحاب المعاجم فمنهم من وضعها 13: اإلنسان Lايررهما زَلسا وما شيهِف
دة، ومنها ازمهر وتعني البرد الشديد وما أعده الله للكافرين على أن الهاء فيها زيا) زمر(في باب 

  .)330، ص4ابن منظور، ج(من عذاب يوم القيامة 

قال : "؛ إذ أورد الزبيدي تفسير عدد من اللغويين لها)عنصر(ويختلف اللغويون في 
نحوه  ءيَأصل الحسب، جاء عن الفصحاء بضم العين ونصب الصاد، وقد يج: العْنصر: األزهري

ِفي كالمهم  يءوال يج. من المضموم كثير نحو السنبل، ولكنهم اتفقوا في العْنصر والعْنصل والعْنَقر
وقال أبو  ...ا أو همزًة نحو الجْندب والجؤزرإال ما كان ثانيه نوًن )ُفعَلل(المنبسط على بناء 

ة الهم: العْنصر: وقال بعضهم. قاله أبو عمرو الداهية،: والعْنصر. هو العْنصر، بضم الصاد: عبيد
  :والحاجة، قال البعيث

  ولم َتْقض ِمن بين العِشياِت عْنصرا   َأال راح بالرهن الَخليُط فهجرا

ومنه الحديث يرجع كل ماء . بالفتح )ُفعَلل(ونون عْنصر زائدة عند سيبويه، ألنه ليس عنده 
ألن األزهري قال في بيت  )ع ص ر(وقد ذكره الصاغاني وغيره من الحّذاق ِفي  .إلى عْنصره

ويظهر من ذلك أن  .)152، ص13الزبيدي، تاج العروس، ج" (إنه َأراد العصر والمْلجَأ: البعيث
  .المقولة ثالثية زيدت فيها النون زيادًة غير قياسية ولكنهم يختلفون في ضبطها

لصوتي للكلم الرباعي والخماسي ال شك أنه يجد من حروف الزيادة ما والباحث في النسيج ا
السين والصاد : (، من مثل)الالم والباء والميم والنون والفاء والراء(يخرج عن حروف الذالقة 

وغيرها؛ ذلك أن العرب إذا أرادوا فك إدغام حرف وتعويضه بحرف فإنهم ) والشين والعين والغين
دها الصوتي من أحرف الذالقة أو أحرف الحلق أو النطع، من مثل دعفق يأتون بحرف يناسب عنقو

  .)98-95الشماللي، ص(ودغفق ودمشق 
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، وقد تكون بعض هذه األفعال زيادة الواو والياء غير المديتين قبل العين أو بعدها -هـ
ن أمثلة تلك وم. منحوتًة من أسماء جامدة، وتكون على وزن َفعول، َفوعل، َفيعل، َفعيل

حروق، حوسب، بيَطر، وسيطر، وقد فسر اللغويون هذه الزيادة بأنها إللحاق : األوزان
  .)79كامل، ص(الثالثي بالرباعي والداللة على التكثير 

لقم من حلقوم، ح :، كزيادة الميم في مثلوقد تكون الزيادة في آخر الفعل تذييًلا بعد الالم -و
وثمة صيغ تتكون . وزيادة الجيم في حملج وحشرج، ودحرج. مجحرو وبلعم من بلعوم،

الباء، الدال، الالم، الميم، النون، : بحرف الحق بالثالثي المجرد، ويكون أحد األحرف التالية
هذرب أو هذرم من هذر وغلصم من غلص أو : ومن أمثلة ذلك. الراء، السين، الطاء، العين

  .)202- 200، ص5األزهري، ج(غلس 

 تهيأوا للحرب: والقوم للقوم. هشد: والمتاع. مأله: الشيء) حْذَفر(يد في آخره حرف ومما ز
" اأخذت الشيء بحذافيره وحراميزه وحزاميره إذا لم يدع منه شيًئ: "فقيل .)49، ص2رضا، ج(
قال في  الفراءوعن . أعاليه ونواحيه: حذافير الشيء: وفي اللسان .)217، ص5األزهري، ج(

عن أبي العباس من و. الحذفار جنبة الشيء: في معناه أبو العباسوقال فور وحذفار؛ حذ: مفردها
وفي . أعطاه الدنيا بحذافيرها أي بأسرها: ويقال. وأخذه بحذافيره أي بجميعه. تذكرة أبي علي

األعالي، أي فكأنما أعطي الدنيا : ، وقيلهاجوانب :، أيفكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها :الحديث
  .)177، ص4ابن منظور، ج( افيرها أي بأسرهابحذ

) العصب الغليظ الموتَّر فوق عِقِب اإلنسان(التي هي من الِعرق ) عرقب(ومما زيدت الباء فيه 
ويمكن إدراجه في . الموجود في عقب الساق، وسمي بمكانه، فواحده عرقوب، والجمع عراقيب

من ناحية، ومن ناحية أخرى يمكن أن الحكم  الضرب على العرقوب): عقر(باب القلب المكاني من 
وكلها بمعنى ) عقب(في باب ) عرقب(عليه بأنه مزيد بالراء تعويضا عن فك اإلدغام؛ إذ إننا نجد 

  ).عرقل: (وقد تقلب الباء الما فيقال .)180، ص1الفارابي، ج(واحد 

َغربَله أي : ربل، وغ)غرل(ومما اختلف في الثالثي منه غربل؛ إذ يضعه الزبيدي في باب 
: قتلهم وطحنهم، ومنه الحديث: غربل القوم، وغربله قطعه: َنَخَله، وقيل: الدقيق ونحوه غربلة

يذهب بخيارهم : يقتلون ويطحنون، وقيل: أي .كيف بكم إذا كنتم في زمان يغربل الناس فيه غربلة
  .)491، ص11ابن منظور، ج( وتبقى أراذلهم، كما يفعل من يغربل الطعام بالغربال

في حين أن الخليل وأبو منصور األزهري، يضعانه في باب الغين والراء على أن الباء تثلثهما 
على أن الالم مزيدة فيه، وهو ) غرب(والالم مزيدة فيه، ويتبعهم أحمد رضا فيضعه في باب 

  .)279، ص4رضا، ج(بالمعنى نفسه 
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ست مقصورًة على حروف عبارة ومما سبق يتبين أن الحروف التي تزاد بها األفعال لي
بل تزاد الحروف األخرى من مثل الالم والراء والزاي والباء والعين والغين والدال ) سألتمونيها(

الضاد والظاء (والذال والشين والطاء والثاء والجيم والحاء، وال يبقى من حروف اللغة سوى 
ف زيدت في بعض الكلم؛ إذ لو أتيح ، وال يمكن إنكار إمكانية أن تكون هذه الحرو)والكاف والخاء

  .لنا الوقوف على بعض الكلم الذي زيد فيه أحدها لكان األمر مختلًفا

إن استعمال الرباعي في الكالم قد يكون في معظمه أقل درجة في : وكذا يمكن القول
سمح  الفصاحة من استعمال الثالثي الذي هو بمعناه؛ إذ إن الثالثي أكثر انتشارا في الكالم، وما

باستعماله في الغالب يكون أمرا نفسيا يتمثل في رغبة المتكلم في استعمال لفظ يعبر بلفظ يحدث 
أثرا في نفس المتلقي للفت انتباهه أو إظهار تمكنه من اللغة، أو إرادة التسهيل على نفسه في 

  .استعمال لفظ واحد يعطي معنى عبارة طويلة كما يحدث في النحت غالبا

  :الخاتمة

ال شك أن الوقوف على الكلم الرباعي في دراسة واحدة ال يحيط به من جوانبه كلها، بل هي 
محاولة لتقريب صورة عنه، وعن كيفية بنائه واستعماله في النصوص، وقد خلص الباحث في هذه 

  :الدراسة إلى جملٍة من النتائج يمكن بسطها على النحو اآلتي

وإن كانت حروفه . قه من الخماسي على الثنائي والثالثييعتمد الكلم الرباعي وما هو فو -1
المزيدة فيه من غير حروف الزيادة القياسية، إال أن ثمة جملة من الروابط اللفظية، تتمثل 
بحب إظهار التمكن من اللغة وارتجال األلفاظ التي توحي بزيادة المعاني إزاء تكبير اللفظ، 

ن تكرار الحدث أو زيادة الداللة أو تربط بين الطرفين، وروابط داللية تتمثل بإرادة التعبير ع
  .حاله في ذلك حال زيادة الثالثي بأحد األحرف القياسية

إن صنيع أصحاب المعاجم اللغوية في وضع الرباعي ضمن قائمة الثنائيات والثالثيات، وعدم  -2
ن لم يكونوا تخصيص قوائم للرباعي عن أكثرهم، يجسد العالقة بينهما وبين الرباعي، وإ

يصرحون بانبثاق ذلك الرباعي من الثالثي أو الثنائي إال أنهم كانوا يشيرون إلى العالقة بينهما 
بالبحث عن مقلوب اللفظ وصوره المتعددة في اللهجات ببيان القلب المكاني أو اإلبدال 

  .اللغوي أو الزيادة بصورها العديدة

أن صياغته بحرف زائد على الثالثي أو حرفين  )فعلل(يؤكد ورود الرباعي على زنة واحدة  -3
زائدين على الثنائي، صياغة ارتجالية أو أنها لمضارعة ما هو محفوظ في اللغة من أصول 
قديمة لم يكتب لها االستمرار والشيوع على نحو انتشار الثالثي واستمراره، أو أنه على نحو 

  .ية األصيلةألفاظ أعجمية دخلت العربية واستعملت كاأللفاظ العرب
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يبين الرباعي في المعاجم القديمة جانبا من دالالته وال يبين جوانبها كلها؛ إذ تعتمد الداللة  -4
على األصل والنشأة واالستعمال، وقد يرى أحد المعجميين المقولة من أصل معين ويرى 

  . آخر أنها من أصل مغاير؛ مما يؤدي ذلك إلى تداخل األصول اللغوية

ا أن تكون الزيادة الطارئة على الثالثي مؤديًة إلى معنى يزيد على ما هو في األصل ليس شرًط -5
الثالثي وحسب، بل إن الزيادة قد تنقل داللة الكلم الرباعي إلى ما يتضاد مع الثالثي أو 

  .تؤدي الزيادة إلى معنى جديد ال عالقة له بالمعنى الثالثي

ي في مظانه المعجمية ومواضعه في النصوص عمل وأختم البحث بالقول إن تتبع الكلم الرباع
شاق ال يمكن حصره ضمن مجموعٍة من القواعد مطلًقا، والبحث في مقوالت لغٍة اشتقاقية مرنة 
يكشف في مرحلة من مراحل اللغة أمورا غامضًة تحتاج إلى تفحص وتتبع غير عاديين في لغٍة يقف 

  .لمتعددة في التعبير عن الدالالت المتعددةالمرء حائرا بين حروفها الولود وأساليبها ا

  

  :ثبت المصادر والمراجع

  .الكتب المطبوعة: أوًلا

، تحقيق، رمزي منير جمهرة اللغة، )هـ321ت (أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد  ،األزدي
  .، دار العلم للماليين، بيروت3م، ج1987، 1بعلبكي، ط

شرح األشموني على ألفية ابن ، )هـ900ت (علي بن محمد بن عيسى نور الدين  ،األشموني

 .م، دار الكتب العلمية، بيروت1998هـ، 1419، 1، طمالك

  .م1999، 1عمر فاروق الطباع، ط :، شرحديوانهأبو بصير ميمون بن قيس،  ،األعشى

ارتشاف الضرب من ، )هـ 745ت (أبو حيان محمد بن يوسف بن حيان أثير الدين  ،األندلسي

هـ، 1418، 1رمضان عبد التواب، ط: يق، رجب عثمان محمد، مراجعة، تحقلسان العرب
  .م، مكتبة الخانجي، القاهرة1998

، )هـ577ت (أبو البركات كمال الدين  ،األنباريوعبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله،  ،األنصاري

، تحقيق، محمد محيي اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين
  .م، المكتبة العصرية، بيروت2003، 1عبد الحميد، ط الدين

  .م، مكتبة اإلنجلو المصرية1975، 5، طاألصوات اللغويةإبراهيم،  ،أنيس



 دراسة في النشأة وهيئة التركيب: عربيةبنية الكلم الرباعي في ال   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 139

، شرح المفصل للزمخشري، )هـ643ت (أبو البقاء، يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا 
  .430، ص4م، دار الكتب العلمية، بيروت، ج2001، 1إميل بديع يعقوب، ط: تقديم

م، 2010، 1، طالمعجم االشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكريممحمد حسن حسن،  ،جبل
  .مكتبة اآلداب، القاهرة

الممتع الكبير في ، )هـ669ت (علي بن مؤمن بن محمد، المعروف بابن عصفور  ،أبو الحسن

 .م، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت1996، 1، طالتصريف

تاج العروس ، )هـ1205ت (د بن عبد الرزاق، الملّقب بمرتضى الزبيدي محمد بن محم ،الحسيني

  .، تحقيق، مجموعة من المحققين، دار الهدايةمن جواهر القاموس

  .م، دار عمار، عمان1986، 1، طظاهرة القلب المكاني في العريةعبد الفتاح،  ،الحموز

  .الحياة، بيروتم، دار مكتبة 1960، دون طبعة، معجم متن اللغةأحمد،  ،رضا

شرح شافية ابن ، )هـ715ت (حسن بن محمد بن شرف شاه الحسيني اإلستراباذي،  ،ركن الدين

م، مكتبة 2004هـ، 1425، 1، تحقيق، عبد المقصود محمد عبد المقصود، طالحاجب
  .الثقافة الدينية

مد ، تحقيق، عبد السالم محمعجم مقاييس اللغة، )هـ395ت (أحمد بن فارس،  ،بن زكريا
  .م، دار الفكر، بيروت1979هـ، 1399هارون، دون طبعة، 

  .م، دار الجيل، بيروت1987، 1، طالفلسفة اللغوية واأللفاظ العربيةجرجي،  ،زيدان

، 1، طكتاب األفعال، )هـ515ت (علي بن جعفر بن علي، المعروف بابن الَقطَّاع الصقلي  ،السعدي
  .م، عالم الكتب، بيروت1983هـ،1403

عبد السالم محمد ، تحقيق، الكتاب، )هـ180 ت(عمرو بن عثمان بن قنبر، أبو بشر  ،سيبويه
  .مكتبة الخانجي، القاهرة ،م1988، هـ1408، 3، طهارون

، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، )هـ911ت (عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين  ،السيوطي
  .لكتب العلمية، بيروتم، دار ا1998هـ، 1418، 1تحقيق، فؤاد علي منصور، ط

همع الهوامع في شرح جمع ، )هـ911ت (جالل الدين  ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،السيوطي

 .، تحقيق، عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية، مصرالجوامع
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 .م، عالم الكتب الحديث، إربد2004، 1، طأثر القوانين الصوتيةفوزي،  ،الشايب

م، المطبعة العامرة 1868، دون طبعة، ال في القلب واإلبدالسر الليأحمد فارس،  ،الشدياق
  .السلطانية، األستانة

م، 2002، 1، طتداخل األصول اللغوية وأثره في بناء المعجمعبد الرزاق بن فراج،  ،الصاعدي
  .الجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية

  .م، دار العلم للماليين، بيروت1960، 1، طدراسات في فقه اللغة ،صبحي ،الصالح

 .م، دار الكتاب اللبناني، بيروت1972، 1، طاأللسنية العربيةريمون،  ،طحان

، رسالة ماجستير، الفعل الرباعي في لسان العرب دراسة تأصيليةعمر يوسف،  ،عكاشة
  .م، الجامعة األردنية، عمان1995

  .م، دار وائل للنشر، عمان2003، 1، طدراسات لغوية مقارنةإسماعيل،  ،عمايرة

  .م، عالم الكتب، بيروت2003، 8، طالبحث اللغوي عند العربأحمد مختار،  ،عمر

، تحقيق، معجم ديوان األدب، )هـ350ت (أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين،  ،الفارابي
  .93ص ،1م، دار الشعب، القاهرة، ج2003أحمد مختار عمر، مراجعة، إبراهيم أنيس، 

الصحاح تاج اللغة وصحاح ، )هـ393ت (أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري  ،الفارابي

  .م، دار العلم للماليين1987،  هـ1407، 4، تحقيق، أحمد عبد الغفور عطار، طالعربية

فاطمة خليل، : عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، تقديم: ، ترجمةاللغةجوزيف،  ،فندريس
 .م، المركز القومي للترجمة، القاهرة2014دون طبعة، 

، تحقيق، علي كتاب األفعال، )هـ367ت (أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز،  ،ابن القوطية
 .م، مكتبة الخانجي، القاهرة1993، 2فودة، ط

م، المطبعة 1938، دون طبعة، نشوء اللغة العربية ونموها واكتهالهاأنستاس ماري،  ،الكرملي
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This research rises with the intention of studying a type of case, and showing its 

semantic meaning. It is the singular case, and he has taken from the verses of the Noble 
Qur’an an applied witness. In order to be relied upon in showing the stability of the 
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  :المقدمة

تمثل الحال بابًا نحويًا من المنصوبات، ال يمكن أن نغفل النظر عنه؛ لكثرة ورود الحال في 
ينة ينطوي عليها المعنى المراد، والحال إن كانت االستعمال اللغوي الذي نقصد به بيان داللة مع

فضلة في التركيب اللغوي المتضمن لها؛ فهي تؤدي فائدًة لغوية تخدم المعنى؛ وفي الوقت ذاته 
تتجاوز الحال فضلتها في بعض الكالم؛ لتكون بمنزلة العمدة؛ إذ يفسد الكالم بعدم وجودها أشد 

  .الفساد

سم المفرد، وخير ما يمثل هذا االسم لغة القرآن الكريم؛ وهذا إن الحال المفردة تقع في اال
االسم ال يخلو من تقسيمات صرفية تضبط كل نوع في بابه الخاص له؛ فقد وردْت الحال من 
المشتقات في لغة القرآن الكريم متفاوتة االستعمال؛ فكان اسم الفاعل أكثرها استعماًال، ثم يليه 

ل من اسم المرة والهيئة واسم المكان والزمان؛ وقل مجيء الحال اسم المفعول، وندر مجيء الحا
من الصفة المشبهة وصيغة المبالغة، ولم يأِت الحال من اسم اآللة على اإلطالق، كما كثر استعمال 

  .المصادر الصريحة واألسماء الجامدة حاًال في نص القرآن الكريم

واحٍد منهما شروطه الخاصة في الترتيب  ال بد للحال المفردة من عامل وصاحب لها، ولكلِّ
: معها، كما أن الحال المفردة تقسم إلى أقسام متعددة ذات دالالت خاصة، ومن هذه األقسام

التنقل والثبات، الجمود واالشتقاق، الحقيقة والسببية، التعريف والتنكير، المطابقة والمخالفة، 
  .المقارنة والمقدرة، المؤسسة والمؤكدة

ما حدا الباحث إلى معالجة هذا الموضوع قلة الدراسات التي تناولت الحال المفردة في  إن
لغة القرآن الكريم بشكل واضح وشامل، وقد جاءت هذه الدراسة؛ لتبين مدى استعمال القرآن 
الكريم للحال، وهل مثَّلت لغة القرآن الكريم جميع القواعد الوصفية للحال كشاهد نحوي؟ وما 

  لة التي أضافتها الحال في المعنى الداللي لنص القرآن الكريم؟ الدال

وأما المنهج الذي اتبعه الباحث للوصول إلى مبتغاه؛ فهول المنهج الوصفي الذي يتناول 
القاعدة النحوية واصفًا لها، كما استخدم المنهج اإلحصائي الذي خرج مواطن الشاهد النحوي 

، ثم اإلفادة من المنهج االستقرائي الذي وقف على كلِّ مثال ورد للحال المفردة من القرآن الكريم
  .في القرآن الكريم مبينًا معناه وداللته آخذًا منه نموذجًا تطبيقيًا للقاعدة الوصفية

الحال في القرآن : وفيما يتعلق بالدراسات السابقة؛ فلم أعثر إال على دراسة واحدة هي
اء هذا البحث يسلط الضوء على االستعمال النحوي لداللة ولذا ج). حسين يوسف قزق(الكريم، لـ

الحال في لغة القرآن الكريم، وجاء في مقدمة، ومحورين، وخاتمة دونت فيها خالصة ما توصل 
  .إليه الباحث، ومن ثم قائمة بالمصادر والمراجع التي أفاد منها
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  تعريف الحال المفردة وعاملها وصاحبها: المحور األول

  :الحال لغًة

كينة اإلنسان وهو ما كان عليه من خير أو شر، يذكَّر : ورد في لسان العرب أن الحال
الوقت : والحال. ويؤنَّث، والجمع أحوال وأحولة؛ وهذا عند اللحياني، والحال أيضًا صروف الدهر

  .)1(الذي أنت فيه

ئة التي عليها الشيء عند وُذِكر الحال في المعجم الوسيط أنَّه الزمان الحاضر ولفظ يبين الهي
  .)2(مالبسة الفعل له واقعًا منه أو عليه

: صالحة ألن تكون مذكرة أو مؤنثة؛ نحو –دون تاء التأنيث في آخرها  –إن كلمة الحال 
. الحالة طيبة: أما إذا كانت مختومًة بتاء التأنيث؛ فهي مؤنثة فقط؛ نحو. الحال طيب، أو طيبة
  .)3(ير؛ بخلو آخره من التاء، والكثير في المعنى التأنيثوالكثير في اللفظ التذك

  :الحال اصطالحًا

هو وصف، منصوب، فضلة، يبين هيئة ما قبله؛ من فاعل، أو مفعول به، أو منهما معًا، أو من 
  .)4(غيرهما، وقت وقوع الفعل

  :وصفية الحال

عتبر المصدر إن المقصود من الوصف االسم المشتق، والمشتقات عشرة في رأي من ا
  )5(:الصريح أصل االشتقاق؛ وهي

  :اسم الفاعل، نحو -1

حال منصوب، وهي اسم ) مفسدين(إن كلمة ، )6()مْفِسِدين اْلَأرض ِفي َتعَثوا وَلا: (قال تعالى
  .؛ لهذا جاز لها أن تكون حاًال)أفسد(فاعل مأخوذ من الفعل 

  :نحو: اسم المفعول -2

حال منصوب، وهي ) مفصًال(، إن كلمة )7()مَفصًلا اْلِكَتاب إَليُكم َأْنزَل لَِّذيا وهو: (قال تعالى
  .؛ لذلك جاز أن تكون حاًال)َفصَل(اسم مفعول مأخوذ من الفعل 

  :صيغة المبالغة، نحو -3

نصوب، وهي صيغة حال م) جبارين(إن كلمة  ،)8()جباِرين بَطشُتم بَطشُتم وإَذا: (قال تعالى
  .؛ لذلك جاز أن تكون حاًال)جبر(مبالغة مأخوذة من الفعل 
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  :الصفة المشبهة، نحو -4

حال ) بيضاء(إن كلمة  ،)9()سوٍء َغير ِمن بيضاَء َتْخرج جيبك ِفي يدك اسُلك: (قال تعالى
  .تكون حاًال؛ لذلك جاز أن )بيض(منصوب، وهي صفة مشهة مأخوذة من الفعل 

  :اسم المرة، نحو -5

حال منصوب، وهي اسم مرة ) جهرة(إن كلمة  ،)10()جهرًة اللَّه َأِرَنا َفَقاُلوا: (قال تعالى
  .؛ لذلك جاز أن تكون حاًال)جهر(مأخوذة من الفعل 

  :اسم الهيئة، نحو -6

حال منصوب، وهي اسم هيئة ) نحله(كلمة  إن ،)11()ِنحَلًة صدَقاِتهن النِّساَء وَآُتوا: (قال تعالى
  .؛ لذلك جاز أن تكون حاًال)نحل(مأخوذة من الفعل 

  :اسم التفضيل، نحو -7

حال منصوب، ) َأشد(إن كلمة  ،)12()ِذْكرا َأشد َأو َآباَءُكم َكِذْكرُكم اللَّه َفاْذُكروا: (قال تعالى
  .لذلك جاز أن تكون حاًال؛ )شد(وهي اسم تفضيل مأخوذة من الفعل 

  :اسم مكان، نحو -8

حال منصوب، وهي ) مقامًا(إن كلمة  ،)13()محمودا مَقاما ربك يبعَثك َأن عسى: (قال تعالى
  .؛ لذلك جاز أن تكون حاًال)قام(اسم مكان مأخوذة من الفعل 

  :اسم اآللة، نحو -9

حال منصوب، وهي اسم آلة ) مسمارًا(إن كلمة . وقف الجاني َأمام القاضي مسمارًا: قولنا
؛ لذلك جاز لها أن تكون حاًال؛ إالَّ أنها خرجت عن المشتق للجامد؛ ألن )سمر(مأخوذة من الفعل 

  .)14(الحال في هذا المثال دالة على التشبيه

  :اسم الزمان، نحو -10

إن كلمة . بطًا للوحيتذكر الصحابة زمن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم مه: قولنا
  .؛ لذلك جاز أن تكون حاًال)هبط(حال منصوب، وهي اسم زمان مأخوذة من الفعل ) مهبطًا(
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  :نصب الحال

صنِّف الحال من المنصوبات في النحو، وعد النصب حكم إعرابي يقوم على ميزة حركية 
  :؛ نحو)الفتحة(تمثلها عالمة اإلعراب 

حال ) خالصة(إن كلمة  ،)15()َخاِلصًة اللَِّه ِعْند اْلَآِخرُة الدار َلُكم َنْتَكا إن ُقْل: (قال تعالى
  .منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخرِه

ُتعد الفتحة عالمة إعراب الحال األصلية؛ ولكن ينوب عن هذه العالمة في بعض األلفاظ 
الكسرة الخاصة : صصة لجنس إعرابي آخر مثلالمستعملة حاًال عالمات أخرى، قد تكون أصلية مخ

  :من عالمات اإلعراب الحرفية؛ نحو: بالجر في المجرورات، وقد تكون فرعية؛ أي

إن كلمة  ،)16()محصَناٍت باْلمعروِف ُأجورهن وَآُتوهن َأهِلهن بإْذن َفاْنِكحوهن: (قال تعالى
به الكسرة؛ ألنه جمع مؤنث سالم؛ فنابت الكسرة عن الفتحة حال منصوب وعالمة نص) محصنات(

  .كعالمة إعراب في هذا اللفظ

حال منصوب وعالمة ) مبشرين(إن كلمة  ،)17()مبشرين إلَّا اْلمرسِلين ُنرِسُل وما: (وقال تعالى
  .نصبه الياء؛ ألنَّه جمع مذكر سالم؛ فنابت الياء عن الفتحة

لحال على ثالثة وجوٍه، ويكون عائدًا لأللفاظ المستخدمة حاًال، كَأن تكون يقع النصب في ا
  )18( :مبنية أو معربة، وكأن تكون قابلة لظهور الحركة أو غير قابلة؛ نحو

  :النصب الظاهر، نحو -1

حال منصوب وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة ) مدبرًا(إن كلمة  ،)19()مدبرا ولَّى: (قال تعالى
  .خرها؛ فسمي هذا اإلعراب ظاهرًا؛ ألن حركة اإلعراب جاءت ظاهرةعلى آ

  :النصب المقدر، نحو -2

حال منصوب وعالمة ) مثنى(إن كلمة  ،)20()مْثَنى النِّساِء ِمن َلُكم َطاب ما َفاْنِكحوا: (قال تعالى
  .نصبها الفتحة المقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر

  :، نحوالنصب المحلي -3

اسم استفها مبني على ) كيف(إن كلمة  ،)21()التَّوراُة وِعْندهم يحكِّموَنك وَكيف: (قال تعالى
  .الفتح في محل نصب حال؛ فكان نصبها محليًا؛ ألنها لفظ استفهام يلزم البناء دائمًا
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  :الحال فضلة

ركيب اللغوي من أجل إيجاد معنى تأتي زائدًة في الت: ، أي)22(يغلب على الحال أن تكون فضلة
  :جديٍد، أو تقوية معنى موجود؛ نحو

حال منصوب وعالمة ) مصدقًا(إن كلمة  ،)23()مصدًقا باْلحق اْلِكَتاب عَليك َنزَل: (قال تعالى
نصبه الفتحة؛ وهي مشتق اسم فاعل جاءت تقوي المعنى في التركيب اللغوي المتقدم عليها؛ 

  .التي جاءت من أجل تقويته) مصدقًا(لكتاب بالحق صدق، وهذا المعنى وافق الحال فإنزال ا

ليس من الضروري أن تكون الحال دائمًا فضله؛ فقد تكون بمنزلة العمدة في التركيب اللغوي 
  )24( :من حيث إتمام المعنى األساسي للتركيب اللغوي، أو منع فساد ذلك المعنى، نحو

حال منصوب وعالمة ) كسالى(إن كلمة  ،)25()ُكساَلى َقاموا الصَلاِة إَلى امواَق وإَذا: (قال تعالى
تمم معنى ) كسالى(نصبها الفتحة المقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر؛ فنجد أن اللفظ 

؛ فلو حذف الحال، لوجدنا أن الجملة ما )واو الجماعة(الكالم من خالل بيان هيئة صاحب الحال 
  .لت ناقصًة تحتاج إلى تكملة ينتظرها السامعزا

حال ) العبين(إن كلمة  ،)26()َلاِعبين بيَنهما وما واْلَأرض السماَء َخَلْقَنا وما: (قال تعالى
منصوب وعالمة نصبه الياء؛ ألنه جمع مذكر سالم، والحال في هذا الموضع جاءت مانعًة لفساد 

لمراد من التركيب اللغوي إثبات خلق السموات واألرض حقًا؛ فلو حذفت المعنى، إذ أن المعنى ا
، لنفي المعنى المراد وأصبح خلق السموات واألرض وما بينهما ليس من الله عز )العبين(الحال 

  .وجلَّ، وهذا أشد فساد

  :زمن الحال

بالزمن؛ فيكثر  ينتصب الحال بأثر من العامل واقعًا عليه؛ وهذا العامل ال يخلو من اقترانه
اقتران زمن تحقق معنى الحال في زمن تحقق معنى عاملها؛ إذ ال يختلف وقوع زمن معنى أحدهما 

  )27( :عن اآلخر، نحو

حاالن ) غضبان وآسفًا(إن كلمتي  ،)28()ِسًفاَآ َغضبان َقوِمِه إَلى موسى َفرجع: (قال تعالى
د أن زمن تحقق الغضب واألسف هو زمن الرجوع منصوبان وعالمة نصب كل منهما الفتحة؛ فنج

  .واحدًا) رجع(لموسى عليه السالم؛ فكان زمن الحال وزمن عاملها الفعل 

حاالن ) شاكرًا وكفورًا(، إن كلمتي )29()َكُفورا وإما شاِكرا إما السبيَل هديَناه إنَّا: (قال تعالى
قد ) شاكرًا وكفورًا(فتحة؛ إذ نجد أن زمن كل من الحالين منصوبان، وعالمة نصبه كل منهما ال
  .؛ ألن الهداية تمت أوًال والشكر أو الكفر ثانيًا)هدى(جاء متأخرًا عن زمن عاملهما الفعل 
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فليس من المهم أن يأتي زمن معنى الحال مطابقًا لزمن عامله كما مر في المثال السابق؛ 
  .معنى الحال مطابقًا لزمن عاملهولكن على األغلب أن يكون زمن 

  :عامل الحال

إن العامل هو ما أوقع َأثرًا إعرابيًا ظاهرًا أو مقدرًا على آخر االسم الذي عمل به؛ فيقسم 
  )30( :أحدهما لفظي، واآلخر معنوي، والحال مما عمل بها هذان العامالن؛ نحو: إلى قسمين

  :عامل الحال اللفظي -1

لفظي ما تقدم على الحال من فعل، أو شبهه، أو معناه، وكان عامًال به؛ إننا نقصد بالعامل ال
  )31( :أي أوقع النصب للحال، نحو

  :العامل فعل

  :الماضي، والمضارع، واألمر؛ نحو: ونقصد بالفعل ما كان من األفعال الثالثة

حال منصوب وعالمة ) ينخالد(إن كلمة  ،)32()َخاِلِدين جهنَّم َأبواب َفادُخُلوا: (قال تعالى
  .، وهو الذي جلب لها النصب؛ ألّنه عمل بها)دخل(نصبه الفتحة؛ وعاملها الفعل 

  :العامل شبه الفعل

إننا نقصد بشبه الفعل ما كان مشتقًا من الفعل، وهو ما تضمن معنى الفعل وحروفه وقبل 
  )33( :حيث العدد، نحوالتذكير والتأنيث من حيث الجنس، وقبل اإلفراد والتثنية والجمع من 

حال منصوب، وعاملها اسم الفاعل ) عبدًا(إن كلمة  ،)34()عبدا الرحمن َآِتي إلَّا: (قال تعالى
؛ فدلت الحال على بيان هيئة صاحبها ووضحت )عبدًا(، فقد عمل عمل فعله؛ فنصب الحال )آتي(

  .المعنى المراد من الكالم

  )35(:العامل معنى الفعل

اسم اإلشارة، : لعامل معنى الفعل كل ما تضمن معنى الفعل دون حروفه، مثلونقصد با
وحرف التمني، وحرف الترجي، وحرف التشبيه، وحرف النداء، وحرف التنبيه، واالستفهام، وشبه 

  :الجملة، واسم الفعل، نحو

ه الفتحة، حال منصوب وعالمة نصب) شيخًا(إن كلمة  ،)36()شيًخا بعِلي وهَذا: (قال تعالى
؛ )ُأشير(، وقد عمل في الحال؛ ألنَّه تضمن معنى الفعل )هذا(وعاملها معنوي، هو اسم اإلشارة 

  ).األثر الظاهر الذي جلبه العامل على آخر الحال(لذلك جاز مجيء الحال منصوبًا بالفتحة 
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  )37(:العامل المعنوي -2

بالمعنوي ما لم يكن لفظي؛ فكل نص النحاة على أن عامل الرفع في المبتدأ معنوي، ونقصد 
لفظ قبل أن يكون على آخره عالمة إعراب سواء كانت ظاهرة أو مقدرة، ولم يعمل به لفظ آخر؛ 

االبتداء الذي منحه : فالعامل فيه معنوي كالمبتدأ لم يتقدم عليه عامل لفظي؛ فعامله معنوي؛ أي
  :نحوالرفع، والحال تأتي من المبتدأ عندما يكون صاحبًا لها، 

 َخاِلِدين) 106( وشهيق زِفير ِفيها َلهم النَّاِر َفِفي شُقوا الَِّذين َفَأما: (قال تعالى
حال منصوب وعالمة نصبه الياء؛ ألنَّه جمع مذكر سالم، ) خالدين(إن كلمة  ،)38())107(ِفيها

لك تعين أن يكون عامل ، والعامل فيها الرفع معنوي؛ أي االبتداء؛ لذ)الذين(وصاحب الحال 
، وهكذا ُنِصب الحال بالعامل )العامل المعنوي(صاحب الحال والحال واحدًا؛ وهو االبتداء 

  .المعنوي

  )39(:صاحب الحال

تبين الحال هيئة اسم معين قد يكون متقدمًا عليها، أو متأخرًا عنها أو محذوفًا من تركيبها 
  :لة، ويسمى هذا االسم صاحب الحال، نحواللغوي، وهذا االسم يعرب حسب موقعه من الجم

حال منصوب وعالمة نصبه ) مبصرًة(إن كلمة  ،)40()مبِصرًة النَّاَقَة َثمود وَآَتيَنا: (قال تعالى
معوقعها اإلعرابي مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة، وهي ) الناقة(الفتحة، وصاحب الحال 

ابقة للحال في الجنس، أي جاءت الحال مؤنثة؛ لتطابق معرفة بدخول أْل التعريف عليها، ومط
  .صاحبها

  :صاحب الحال نكرة

 األصل في صاحب الحال أن يأتي معرفًة؛ ولكنَّه في بعض التراكيب اللغوية يأتي نكرًة؛ ولكن إن
  )41( :هذه النكرة ال بد لها من مسوغات تمنحها العمل؛ ألن تكون صاحبة حال، نحو

  )42( :نكرة متأخرة والحال متقدمة عليها، نحوأن تكون ال -1

تمييز منصوب، ) ذكرًا(إن كلمة  ،)43()ِذْكرا َأشد َأو َآباَءُكم َكِذْكرُكم اللَّه َفاْذُكروا: (قال تعالى
أن تكون صاحبة الحال تقدم ) ذكرًا(والذي سوغ للنكرة ) أشد(وهي صاحبة الحال المتقدمة عليها 

  .الحال عليها

  )44(:أن تكون النكرة متخصصة؛ إما بنعت بعدها، أو بإضافة، نحو -2
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مضاف إليه ) أمر(إن كلمة  ،)45())5(ِعْنِدَنا ِمن َأمرا) 4( حِكيم َأمر ُكلُّ يْفرق ِفيها: (قال تعالى
عدها ، وحق لها أن تكون صاحبة حال؛ ألنَّها وصفت بالنعت ب)أمرًا(مجرور، وهي صاحبة الحال

  ).حكيم(

اسم مجرور، وهي صاحبة ) أربعة(إن كلمة  ،)46()ِللساِئِلين سواًء َأيام َأربعِة ِفي: (وقال تعالى
  ).أيام(، وجاءت صاحبة للحال مع أنَّها نكرة؛ ألنَّها مضافة إلى )سواًء(الحال 

  )47( :أن تكون النكرة مسبوقة بنفي، نحو -3

اسم مجرور لفظًا ) قرية(إن كلمة  ،)48()معُلوم ِكَتاب وَلها إلَّا َقريٍة ِمن ْكَناَأهَل وما: (قال تعالى
، لذلك جاز لها )ما(، وهي نكرة تقدم عليها النفي )أهلك(منصوب محًال على َأنها مفعول به للفعل 

  ).ولها كتاب(أن تكون صاحبة الحال الواقعة بعدها وهي جملة 

  )49( :مسبوقة باستفهام، نحوأن تكون النكرة  -4

  :قال الشاعر
  يا صاح هْل حم عيش باقيًا فترى

  
  

  )50(لنفسك العذر في إبعادها األمال  

  
والذي ) باقيًا(نائب فاعل مرفوع، وهي نكرة، وقد جاءت صاحبًة للحال ) عيش(إن كلمة 

  .عليها) هْل(سوغ لها أن تكون صاحبه حال تقدم االستفهام 

   :ن النكرة مسبوقة بنهي، نحوأن تكو -5

  :قال الشاعر

إلى اَألحجام أحد ال يركنن  
  

  

  )51(يوم الوغى متخوفًا لحمام  

  
؛ والذي )متخوفًا(، وهي نكرة، قد جاءت صاحبة الحال )يركن(فاعل للفعل ) أحد(إن كلمة 

  ).ال(سوغ لها أن تكون صاحبه الحال تقدم النهي عليها 

  )52( :ملة مقرونة بالواو، نحوأن تكون الحال ج -6

مفعول به منصوب، ) شيئًا(إن كلمة  ،)53()َلُكم َخير وهو شيًئا َتْكرهوا َأن وعسى: (قال تعالى
؛ ألن جملة الحال اقترنت بالواو؛ فسوغ لها )وهو خير لكم(وهي نكرة، وقد جاءت صاحبة الحال 

  .ذلك االقتران أن تكون صاحبة الحال
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  :ن تكون الحال جامدًة، نحوأ -7

   )54(هذا خاتم ذهبًا: قولنا

؛ )ذهبًا(خبر مرفوع، وهي نكرة جامدة، أي ليس مشتق، وهي صاحبت الحال ) خاتم(إن كلمة 
  .َألنَّها اسم جامدة حق لها أن تكون صاحبة الحال

  )55( :ركة، نحوأن تكون النكرة مشتركة مع معرفة من خالل العطف الذي يفيد الجمع والمشا -8

  هؤالء ناس وعبد الله منطلقين: قولنا

؛ فجاز لها أن تكون )عبد الله(خبر مرفوع، وهي نكرة وعطف عليها معرفة ) ناس(إن كلمة 
  ).منطلقين(صاحبة الحال 

أحوال من النكرات مرجعها السماع عن فصحاء العرب جاءت صاحبة حال دون االعتماد على  -9
  )56( :مسوغ لها، نحو

  )57(صلى رجاٌل قيامًا: ولهمق

، وهذا المجيء دون )قيامًا(فاعل مرفوع، وهي نكرة جاءت صاحبًة للحال ) رجال(إن كلمة 
  .مسوغ؛ ولكن مجرد سماع من فصحاء العرب

  )58( :صاحب الحال إذا كان مضاف إليه

  :يجوز للمضاف إليه أن يكون صاحب حال؛ ولكن ضمن شروط يجب توافرها به، نحو

1- ليه، نحو أنيكون المضاف جزءًا حقيقيًا من المضاف إ:  

ضمير متصل في ) هم(إن كلمة  ،)59()إْخواًنا ِغل ِمن صدوِرِهم ِفي ما وَنزعَنا: (قال تعالى
جاء جزءًا حقيقيًا من ) صدور(، وألن المضاف )إخوانًا(محل جر مضاف إليه، وهو صاحب الحال 

  .لمضاف إليه أن يكون صاحب الحالجاز ل) هم(المضاف إليه 

أن يكون المضاف بمنزلة الجزء الحقيقي من المضاف إليه، بشرط يصح حذف المضاف وإقامة  -2
  :المضاف إليه مكانه؛ فال يتغير المعنى للجملة، نحو

جرور، وهي مضاف إليه م) إبراهيم(إن كلمة  ،)60()حِنيًفا إبراِهيم ِملََّة اتَّبع َأن: (قال تعالى
وملة مضاف، وهي بمنزل الجزء الحقيقي من المضاف إليه، بحيث لو ) حنيفًا(صاحب الحال 

  :حذفت؛ لحل المضاف إليه مكانها دون أن يتغير المعنى، نحو

   .)61()حِنيًفا إبراِهيم ِملََّة اتَّبع َأن: (قال تعالى
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  :ون المضاف مصدرًا، أو اسمًا مشتقًا، نحوأن يكون المضاف عامًال في المضاف إليه؛ كأن يك -3

مبتدأ مرفوع، وهي مصدر ميمي ) مرجع(إن كلمة  ،)62()جميعا مرجعُكم إَليِه: (قال تعالى
يعمل عمل فعله؛ فجاءت اإلضافة لفظية من باب إضافة العامل إلى معموله؛ لذلك جاز للمضاف إليه 

  .أن يكون صاحب الحال

  :حذف صاحب الحال

إن األصل في صاحب الحال أن يكون مذكورًا في الكالم؛ لكي يحقق الفائدة؛ ولكنَّه قد يحذف 
  :ويكون حذفه جوازًا، أو وجوبًا، نحو

  : جواز الحذف - أ

  :يحذف صاحب الحال جوازًا إذا دلَّ أسلوب الكالم على حذفه، نحو

حال منصوب، وصاحبها ) رسوًال(إن كلمة  ،)63()رسوًلا اللَّه بعَث الَِّذي َأهَذا: (قال تعالى) 1
؛ لكنه محذوف جوازًا؛ ألن الكالم داٌل عليه؛ )بعث(الواقع مفعوًال به للفعل ) الهاء(الضمير 

  .)64(فهو رابط الصلة بموصولها

منصوب، وهي حال ) فضًال(إن كلمة  ،)65()اْلعِظيم اْلَفوز هو َذِلك ربك ِمن َفضًلا: (قال تعالى) 2
أغنى عن ذكر العامل، وبسبب ) فضًال(مصدر، وقد حذف عاملها وصاحبها؛ ألن المصدر 

  .حذف العامل حذف معه صاحب الحال

  .ماشيًا: كيف جئت؟ فيجاب على السائل: قولنا) 3

حال منصوب، وهي اسم مشتق، وقد حذف عاملها وصاحبها؛ ألن الكالم ) ماشيًا(إن كلمة 
  .جئت ماشيًا: ب السؤال يدل على المحذوف؛ فيجوز التقدير قائلينالمتقدم بأسلو

  )66(:وجوب الحذف - ب

  :إذا كانت الحال مؤكدًة لمضمون الجملة؛ نحو -1

  زيد أبوك رحيمًا: قولنا

؛ فالرحمة معنى )زيد أبوك(حال منصوب أكدت المعنى الذي تتضمنه جملة ) رحيمًا(إن كلمة 
: فق معنى الحال، لذلك حذف عامل الحال وصاحبها، وتقديرهمافي الجملة، وهذا المعنى موا

  )67().أعرفه رحيمًا(

  :إذا كانت الحال دالة على زيادة أو نقص بأسلوب تدريجي؛ نحو -2
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  )68(تصدق على المحتاج بدرهم؛ فصاعدًا: قولنا

حال منصوب، ودلت على تدرج في عدد الدراهم المتصدق بها؛ لذلك ) صاعدًا(إن كلمة 
  .اذهب بالعدد صاعدًا: ف عامل الحال وصاحبها، وتقديرهماحذ

  )69( :أن تكون الحال مسبوقة باستفهام يراد منه التوبيخ، نحو -3

  أساهرًا، وقد انتهى الليل؟: قولنا

حال منصوب، وقد تقدم عليها استفهام يراد منه توبيخ الساهر، ألنَّه قد ) ساهرًا(إن كلمة 
  :زال لم ينم؛ فحذف عامل الحال وصاحبها وتقديرهماانتهى وقت النوم وهو ما 

  .أتبقى ساهرًا وقد انتهى الليل

  )70( :وجوب ذكر صاحب الحال -ج

يذكر صاحب الحال وجوبًا إذا لم يدل شيء على حذفه وجوبًا، أو إذا لم يكن جائز حذفه 
  :جوازًا، نحو

حال منصوب ) مبشرات(إن كلمة  ،)71()راٍتمبش الرياح يرِسَل َأن َآياِتِه وِمن: (قال تعالى
وذكر وجوبًا؛ ألن الموقع اإلعرابي له مفعول به، والجملة تحتاج له قبل أن ) الرياح(وصاحبها 

  .وال يوجد في الجملة مسوغ للحذف وجوبًا أو جوازًا. يكون صاحب حال

  أقسام الحال المفردة وداللة كل واحدٍة منها: المحور الثاني

الحال المفردة هي ما كانت ليس جملة وال شبه جملة؛ وهي تأتي لفظًا مفردًا؛ فيكون هذا  إن
  : اللفظ اسمًا مشتقًا أو جامدًا، وهذا النوع من األحوال ينقسم إلى أقسام متعددة، نحو

  )72( :تنقسم الحال المفردة إلى ثابتة ومتنقلة، نحو) 1

مدة مؤقتة، ثم تفارقه بعدها؛ فهي ليست ) صاحبها( وهي الحال التي تبين هيئة شيء :المتنقلة - أ
  :دائمة المالزمة له، وهي األكثر واألغلب في االستعمال اللغوي للحال، نحو

حاالن ) غضبان وآسفًا(إن كلمتي  ،)73()ِسًفاَآ َغضبان َقوِمِه إَلى موسى رجع وَلما: (قال تعالى
لى هيئة موسى عليه السالم وقت الرجوع إلى قومه؛ فنلحظ منصوبان، وها اسمان مشتقان يدالن ع

أن الغضب واألسف صفات اتصف بها موسى عليه السالم في حال رجوعه فقط، وهي غير ثابتة؛ 
ألنَّه في زمن الحق قد يفارقها لغيرها؛ فيكون فرحًا آمًال، وهذا النوع من األصول الحالية يسمى 
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هيئة موسى عليه السالم، وقد أفاد بيان الهيئة تقوية المعنى  متنقًال، وقد دلت الحال على بيان
  .المراد من الجملة، وهو ما حلَّ بموسى عند رجوعه إلى قومه

. وال تكاد تفارقه –على األغلب  –تالزمه ) صاحبها(هي الحال التي تبين هيئة شيء  :الثابتة - ب
  :يةوتكمن هذِه المالزمة في واحدٍة من الصور الثالثة التال

أن تكون الحال دالة على التأكيد؛ فيكون التأكيد حسب التركيب اللغوي وما يراد  -1

  :تأكيده منه، نحو

أن يكون معنى الحال مؤكدًا لمضمون جملة متقدمة عليه، بشرط أن يكون هذا المضمون أمرًا  -1
  :ثابتًا مالزمًا في الغالب؛ فيتحقق معنى الحال ومضمون الجملة اتفاقًا، نحو

  )74(زيد أبوك رحيمًا: قولنا

حال منصوب، وهي اسم مشتق يدل على معنى مفهوم لدى السامع، وهذا ) رحيمًا(إن كلمة 
؛ ألن عالقة األبوة تقوم على الود والعطف والتجاوز )زيد أبوك(المعنى أكد معنى تضمنته الجملة 

لمعنى الرحمة؛ لذلك جاز التأكيد عن األخطاء والبعد عن مشقة النفس، وكل هذه المعاني موافقة 
  .بالحال؛ فدلت الحال على التأكيد؛ أي تثبيت المعنى وتحققه في التركيب اللغوي

 اْلَكاِفرون هم ُأوَلِئك: (قال تعالى: وقد ورد تأكيد مضمون الجملة في القرآن الكريم، نحو
  .)75()حقا

  :والمعنى معًا، أو في المعنى دون اللفظ؛ نحو أن تكون الحال مؤكدة لعاملها؛ إما في اللفظ -2

  :ما كان مؤكدًا في اللفظ والمعنى، نحو -أ

حال منصوب، وهي اسم مشتق، ) رسول(إن كلمة  ،)76()رسوًلا ِللنَّاس وَأرسْلَناك: (قال تعالى
املها مع في اللفظ والمعنى؛ فجاءت دالًة على التأكيد لع) أرسل(وقد اشتركت مع عاملها الفعل 

  .توضيح هيئة صاحبها

  :ما كان مؤكدًا في المعنى، نحو -ب

حال ) حيًا(إن كلمة  ،)77()حيا ُأبعُث ويوم َأموُت ويوم وِلدُت يوم عَلي والسَلام: (قال تعالى
من  منصوب، وهي اسم مشتق، وقد اشتركت مع عاملها في المعنى؛ إذ إن البعث يعني الحياة

جديد، أي عودة الروح، والحياة وجود الروح في الجسد؛ فكان معنى الحال وعاملها واحدًا وهو 
فدلت الحال . وجود الروح في الجسد؛ ليكون حيًا، وهكذا أكدت الحال عاملها معنى وليس لفظًا

  .على التأكيد الذي يكسب التركيب قوة داللية على معناه المراد



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  الجديعات وعواد

  156

  :كدًة بمعناها معنى صاحبها مع مالزمتها له، نحوأن تكون الحالل مؤ -3

حال منصوب، وهي تفيد ) جميعًا(إن كلمة  ،)78()جميعا ُكلُّهم اْلَأرض ِفي من َلَآمن: (قال تعالى
؛ فأكدت الحال صاحبها )من(الجمع وصاحب الحال جاء داًال على العموم، وهو االسم الموصول 

  .ته التي كان عليهامن حيث المعنى، ووضحت هيئ

أن يكون عاملها داًال على تجدد صاحبها؛ بأن يكون صاحبها فردًا من نوع يستمر فيه خلق  -4
  )79( :األفراد وإيجادها على مر األيام، نحو

  .خلق الله جلد النمر منقطًا: قولنا

لق متجدد والخ) خلق(حال منصوب، وهو اسم مشتق، وعامل الحال الفعل ) منقطًا(إن كلمة 
حسب أفراده على مرور الزمن؛ فجاءت الحال مؤكدًة لخلق النمر وجلده باق على تنقيطه على 

  .الرغم من تجدد األفراد؛ فدلت الحال على التأكيد، واستمرار ثبات المعنى

  )80( :أحوال ثابتة مرجعها السماع، تحقق لها الثبوت بقرائن خارجية عنها، نحو -5

حال منصوب، وهي ) مفصًال(إن كلمة  ،)81()مَفصًلا اْلِكَتاب إَليُكم َأْنزَل الَِّذي وهو: (قال تعالى
، والكتاب دائم التفصيل، وثابت من خالل أنَّه كتاب )الكتاب(وصاحبها ) أنزل(اسم مشتق، عاملها 

هذا  مقدس تفصيله ثابت للناس معروف لديهم؛ فال يمكن أن تكون صفة التفصيل طارئة له؛ ألن
  ).التفصيل(المعنى يتنافى مع إعجاز الكتاب، والحال دلت على بيان هيئة الكتاب الثابتة 

  )82( :تنقسم الحال إلى مشتقة وجامدة، فَأما المشتقة، نحو -2

هي ما جاءت وصفًا مشتقًا؛ أي من المشتقات العشرة، وهي األغلب في : الحال المشتقة - أ
  :مثلتهااالستعمال اللغوي للمال، من أ

حال منصوب، وهي اسم ) مستقيمًا(إن كلمة  ،)83()مسَتِقيما ربك ِصراُط وهَذا: (قال تعالى
، ودلت الحال على تأكيد مضمون الجملة )استقام(، وقد ُأخذت من الفعل )اسم فاعل(مشتق 

جاءت الحال ؛ فمن المعروف أن الصراط عدل أي مستقيم العدالة؛ ف)هذا صراط ربك(السابقة لها 
  .مؤكدًة له

  :الحال الجامدة وتقسم إلى قسمين - ب

  )84( :الحال الجامدة؛ وهي التي تأتي من األسماء الجامدة التي يمكن تأويلها بالمشتق، نحو -أ

  :َأن تقع الحال مشبهًا به في جملة تفيد التشبيه إفادة تبعية غير مقصودة لذاتها، نحو -1

  ركض الالعب ريحًا: قولنا



 "دراسة نحوية داللية نماذج من القرآن الكريم: "الحال المفردة   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 157

نريحًا(كلمة  إ ( حال منصوب، وهي اسم جامد؛ أي غير مشتق، والذي سوغ للجامد أن
يأتي حاًال اشتمال الجملة على التشبيه؛ فالالعب مشبه والريح مشبه به؛ ولكن التشبيه لم يكن 
مقصود لذاته، بمقدار قصد بيان هيئة الالعب في السرعة زمن الركض؛ لذلك دلت الحال على 

  .ل كشف هيئة الالعبالتشبيه من أج

َأن تقع الحال دالة على المفاعلة، وهي صيغة تحتاج إلى جانبين، ويكون معناها جاريًا على  -2
  :معنى المفاعلة، نحو

  سلمت البائع النقود مقابضًة: قولنا

حال منصوب، وهي اسم على وزن مفاعلة، وهذا الوزن يدل على ) مقابضة(إن كلمة 
ذا المعنى سوغ لهذا االسم الجامد أن يكون حاًال؛ فدلت الحال على بيان المشاركة بين طرفين، وه

  .هيئة الفاعل والمفعول، ووضحت معنى الكالم على َأنَّها دليل على تسليم النقود

  :َأن تكون الحال دالة على سعر لشيء معين، نحو -3

  بعُت القمح كيلة بثالثين: قولنا

له سعر خاص ) مقاس(م جامد؛ وَألنَّها دلت على وزن حال منصوب، وهي اس) كيلًة(إن كلمة 
به يفهم من خالل ذكر هذا المقاس؛ فدلت الحال على بيان الثمن المباع به القمح؛ أي أفادت 

  .التوضيح وإزالة الغموض

  :َأن تكون الحال دالة على ترتيب، نحو -4

  دخل الطالب الغرفة واحدًا واحدًا: قولنا

ل منصوب، وهي اسم جامد؛ فجاز لها أن تكون حاًال؛ ألن أسلوب الكالم حا) واحدًا(إن كلمة 
داخل التركيب اللغوي دل على ترتيب لدخول الطالب إلى الغرفة؛ فدلت الحال على بيان هيئة 

  .الطالب أثناء دخول الغرفة؛ فبينت الحال التنظيم من خالل دالالتها

  :ى الوصف، نحوَأن تكون الحال مصدرًا صريحًا يتضمن معن -5

  :قول الشاعر
  ال تثق بالكذوب، واعلم يقينًا

  
  

  )85(إن شر الرجال فينا الكذوب  
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حال منصوب، وهي مصدر صريح، وقد سوغ تضمنها الوصف َأن تكون ) يقينًا(إن كلمة 
يد ؛ فقدر الحال الجامد بالمشتق، ودلت الحال على تأك)متيقنًا(حاًال؛ إذ نستطيع التقدير قائلين 

  .مع بيان هيئة صاحبها إذ صح التقدير) اعلم(عاملها 

  )86( :وهي التي تأتي من األسماء التي ال يمكن تأويلها بالمشتق، نحو: الحال الجامدة -ب

  :َأن تكون الحال موصوفة، نحو -1

اسم جامد،  حال منصوب، وهي) قرآن(إن كلمة  ،)87()عربيا ُقرَآًنا َأْنزْلَناه إنَّا: (قال تعالى
، وقد دلت الحال على التأكيد وتوضيح المعنى المراد )عربيًا(وجاءت حاًال؛ ألنَّها موصوفة بالنعت 

  .وإزالة الغموض عما قبلها

  :َأن تكون الحال دالة على تسعير شيء معين، نحو -2

  بعت القمح مدا بعشرين قرشًا: قولنا

امد دال على وحدة وزن متعارف عليها؛ ولكن حال منصوب، وهي اسم ج) مدا(إن كلمة 
وجودها حاًال في التركيب يرفع غموضًا وإبهامًا يعتري الكالم بدونها؛ فدلت الحال على تقوية 

  .المعنى وتوضيحه

  :َأن تكون الحال دالة على عدد، نحو -3

حال منصوب، وهي عدد، أي ) ربعينأ(إن كلمة  ،)88()َليَلًة َأربِعين ربِه ِميَقاُت َفَتم: (قال تعالى
  .اسم جامد؛ فجاءت حال ومؤكدة لعاملها وموضحة لمعنى الجملة؛ فكانت داللتها التأكيد

  :َأن تكون الحال فرع من صاحبها، نحو -4

حال منصوب، وهي اسم جامد، ) بيوتًا(إن كلمة  ،)89()بيوًتا اْلجباَل وَتْنِحُتون: (قال تعالى
جاز لها أن تكون حال على جمودها؛ فدلت الحال على بيان ) الجبال(من صاحبها  وَألنَّها فرع

  .الجنس والنوع؛ فبينت أن الجبال جنس البيوت المرادة في المعنى

  :َأن تكون الحال أصًال لصاحبها، نحو -5

ي اسم جامد، حال منصوب، وه) طينًا(إن كلمة  ،)90()ِطيًنا َخَلْقَت ِلمن َأَأسجد: (قال تعالى
وقد جاءت الحال أصًال لصاحبها؛ ألن المخلوق اإلنسان، وأصل خلقه من طين؛ فدلت الحال على 

  .بيان جنس صاحبها، وتوضيح خلقه أنَّه من التراب

  :َأن تكون الحال نوعًا من صاحبها، نحو -6
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  هذا مالك ذهبًا: قولنا

اءت حاًال؛ ألنَّها نوع من صاحبها؛ حال منصوب، وهي اسم جامد، وقد ج) ذهبًا(إن كلمة 
فالذهب أحد أنواع المال؛ فدلت الحال على بيان نوع المال أنَّه ذهب وال يحتمل أن يكون شيء 

  .آخر

َأن تكون الحال واحدًة من حالين ينصبهما أفعل التفضيل، هذين الحالين يتحدان في مدلولهما،  -7
  :أطوارِه مفضل على نفسه أو على غيره، نحووتدل هذه الحال على أن صاحبها في طور من 

  )91(هذا الخادم شبابًا أقوى منه كهولًة: قولنا

حاالن منصوبان، وهما اسمان جامدان وقد جاز لهما أن يكونا ) شبابًا وكهولًة(إن كلمتي 
حالين وجودهما في أسلوب التفضيل؛ فدلت الحال على المفاضلة أن هناك مفضل ومفضل عليه؛ 

  .ت الحال المعنى من الجملة، وهو أن الشباب هو المرادفبين

  )92( :تنقسم الحال إلى معرفة ونكرة، نحو -3

، )الجملة الواقعة حاًال: (يغلب على الحال أن تكون نكرة، أو ما هو بمنزلة النكرة، مثل: النكرة - أ
  :نحو

) مبصرًا(إن كلمة  ،)93()مبِصرا والنَّهار ِهِفي ِلَتسُكُنوا اللَّيَل َلُكم جعَل الَِّذي هو: (قال تعالى
حال منصوب، وهو اسم فاعل نكرة، وقد دلَّ على دوام اإلبصار للنهار، وهكذا تكون داللة النهار 

  .، وهي اإلبصار)النهار(غير عن الليل، والحال دلت على هيئة صاحبها 

في ) وأنتم معرضون(إن جملة  ،)94()معرضون وَأْنُتم مِمْنُك َقِليًلا إلَّا َتولَّيُتم ُثم: (قال تعالى
، وقد جاءت الحال منكَّرًة؛ )تولى(المسند له الفعل ) تم(محل نصب حال، وصاحبها ضمير الرفع 

؛ فدلت الحال على التأكيد لعاملها، وتوضيح المعنى )معارضين(ألن الجملة بمنزلة النكرة وتقديرها 
  .المراد من الجملة

يقل ورود الحال معرفة، وال يقاس عليه، وهي محصورة في ألفاظ تكاد تكون  :المعرفة - ب
  :محصورة، نحو

حال منصوب، وهي معرفة ) وحد(إن كلمة  ،)95()وحده اللَّه ِلَنعبد َأجْئَتَنا َقاُلوا: (قال تعالى
له عز وجّل، وأكثر ما وردت في وقد دلت الحال على التفرد والوحدانية ل) الهاء(بإضافتها للضمير 

عز وجّل وفي ذلك تأكيد على وحدانية الله عز ) الله(القرآن الكريم كان صاحبها لفظ الجاللة 
  .وجّل



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  الجديعات وعواد

  160

مطابقة، مخالفة، : تنقسم الحال من حيث َأنَّها نفس صاحبها في المعنى إلى قسمين -4

  )96(:نحو

  :الحال المطابقة صاحبها، نحو - أ

حال منصوب، ) مبشرين(إن كلمة  ،)97()مبشرين إلَّا اْلمرسِلين ُنرِسُل وما: (قال تعالى
؛ فنجد أن المبشرين هم المرسلون؛ فالمعنى واحد، وهذا النوع يكون )المرسلين(وصاحب الحال 

حد؛ في األسماء المشتقة الواقعة حاًال مؤكدًا لصاحبه؛ ألن األسماء المشتقة تدل على معنى وا
فدلت الحال على تأكيد صاحبها في المعنى؛ فإرسال المرسلين بشرى في الوقت ذاته؛ ألن المرسل 

  .فيه الخير والصالح

  )98( :الحال المخالفة صاحبها، نحو - ب

حال منصوب، وهي مصدر صريح، أي ) طوعًا(إن كلمة  ،)99()َطوعا َأْنِفُقوا ُقْل: (قال تعالى
؛ فدلت الحال على )أنفق(المسند له الفعل ) واو الجماعة(خالفت صاحبها اسم جامد، وهنا الحال 

واو (نوع من أنواع اإلنفاق يمثل هيئة صاحب الحال وقت اإلنفاق؛ لذلك لم تكن الطاعة هي 
  .؛ فجاءت الحال مخالفة لصاحبها)الجماعة

ؤسسة، م: تنقسم الحال من حيث إفادتها معنى جديدًا للتركيب اللغوي إلى قسمين -5

  )100( :ومؤكدة، نحو

، وهي التي تضيف معنى )المبينة(هي التي تبين هيئة صاحبها، وتسمى  :الحال المؤسسة - أ
  :جديدًا ال يستفاد من الكالم إالَّ بذكرها، نحو

حال منصوب، وهي اسم فاعل، بينت ) خاوية(إن كلمة  ،)101()َخاِويًة بيوُتهم َفِتْلك: (قال تعالى
ت التي يتحدث عنها الكالم؛ فلو حذفت الحال؛ لذهبت الفائدة من الكالم، وتغير المعنى هيئة البيو

المراد، وهو المطلوب في توضيح معنى البيوت المتحدث عنها، والحال جاءت دالًة على تأكيد 
  .صاحبها

تأكيد هي التي ال تفيد معنى جديدًا للجملة؛ ولكنَّها تقوي المعنى من حيث ال :الحال المؤكدة - ب
  :له، وإن حذفت ال يتغير المعنى للكالم، نحو

إن كلمة  ،)102()مسخَّراٌت والنُّجوم واْلَقمر والشمس والنَّهار اللَّيَل َلُكم وسخَّر: (قال تعالى
؛ فأكدت عاملها في )سخر(حال منصوبة، وهي اسم مشتق، وجاءت من جنس عاملها ) مسخرات(

  .التأكيد يعد داللة لغوية، أفادت الحال بها توضيح المعنىالمعنى، وهذا 
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يرى بعض النحاة أن الحال المؤكدة ال تبين هيئة صاحبها، وهذا الكالم بعيد عن الدقة 
اللغوية، فمادام َأنَّها ال تبين هيئة؛ فهي ال تحتاج لصاحب حال، وكيف أن تأتي الحال بال صاحب؟ 

د الحال، وقد يحذف صاحب الحال لفظًا؛ ولكنَّه موجود وصاحب الحال شرط من شروط إيجا
  )103( :معنى؛ فيقدر عند الحاجة له، نحو

حال منصوب، وهي اسم مشتق اسم ) ضاحكًا(إن كلمة  ،)104()ضاِحًكا َفَتبسم: (قال تعالى
جة، ؛ ألن الضحك واالبتسام معنى واحد، وإن اختلفت الدر)تبسم(فاعل، وجاءت مؤكدًة لعاملها 

، والضحك هيئة تميز صاحبها )تبسم(في الفعل ) هو(حال من الضمير المستتر ) ضاحكًا(وكلمة 
  .في حال عن غيرها، وهكذا فإن الحال المؤكدة تبين هيئة صاحبها

  )105( :حقيقية، وسببية، نحو: تنقسم الحال من حيث بيان هيئة صاحبها إلى قسمين -6

  :حبها مباشرًة، نحوهي التي تبين هيئة صا :الحقيقية - أ

حال منصوب، وهي اسم ) أشتاتًا(إن كلمة  ،)106()َأشَتاًتا النَّاس يصدر يومِئٍذ: (قال تعالى
مباشرة دون أن يتدخل لفظ آخر؛ فدلت الحال على تقوية ) الناس(مشتق، وبينت هيئة صاحبها 

  .فرقالمعنى وتوضيحه من خالل توضيح الصورة لخروج النَّاس؛ وهي الت

هي الحال التي تبين هيئة شيء له اتصال وعالقة بصاحب الحال الحقيقي دون أن  :السببية - ب
  :تبين هيئة صاحبها الحقيقي مباشرة، نحو

حال منصوب، وهو اسم ) مختلفًا(إن كلمة  ،)107()ُأُكُله مْخَتِلًفا والزرع والنَّْخَل: (قال تعالى
ى عالقة مع النخل والزرع اللذين هما صاحب الحال الحقيقي؛ وهو عل) ُأُكُل(مشتق، وصاحبها 

فطعم ومذاق كل من النخل والزرع ال ينفصل عن صاحبه؛ فدلت الحال على تأكيد صاحبها 
  .وتوضيح معنى الكالم بإزالة الغموض من خالل إثبات الفرق بين أكل النخل وأكل الزرع

مضاف إلى ضمير يعود على صاحب الحال  والحال السببية ال بد أن ترفع اسمًا ظاهرًا
الحقيقي، وتكون الحال مطابقة لهذا االسم المرفوع بها؛ فيكون الجنس مطابقًا في حالتي التذكير 

  )108( :، نحو)صاحب الحال(والتأنيث، ويلزم األفراد مهما كان عدد االسم المرفوع بالحال 

  )109( .مدخاله، نظيفة مسالكهسكنت البيت جيدًا هواؤه، واسعة غرفه، جميًال : قولنا

أحوال منصوبة، وأصحابها أسماء مرفوعة عملت ) جيدًا، واسعة، جميًال، نظيفة(إن الكلمات 
الحال بها؛ فطابقت الحال هذه األسماء في الجنس؛ والتزمت اإلفراد معها جميعًا على اختالف 

  .العدد فيها
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جائزًا، واجبًا، : د؛ فيكون تعددهاتنقسم الحال واحدة وأكثر من واحدة من حيث العد -7

  )110( :وممتنعًا، نحو

، وهذا النوع من األحوال يطابق صاحبه في الجنس قد تكون الحال واحدة وصاحبها واحد -1
  :والعدد، بشرط أن تكون الحال حقيقية، نحو

حال منصوب، وهي ) مفصًال(إن كلمة  ،)111()مَفصًلا اْلِكَتاب إَليُكم َأْنزَل الَِّذي وهو: (قال تعالى
مفرد مذكر؛ فطابقت الحال ) الكتاب(اسم مشتق دلَّ على اإلفراد والتذكير؛ ألن صاحب الحال 
  .صاحبها، ودلت على اإلفراد، وبيان هيئة الكتاب نازًال مفصًال

  :ومن أمثلة تطابق الحال صاحبها من حيث العدد؛ َألنَّها واحدًة وصاحبها واحد، نحو

  .)112()َخاِلصًة حهايسَتْنِك َأن النَّبي َأراد إن: (قال تعالى

  .)113()باْلُكْفر َأْنُفِسهم عَلى شاِهِدين اللَِّه مساجد يعمروا َأن ِلْلمشرِكين َكان ما: (قال تعالى

  .)114()محصَناٍت باْلمعروِف ُأجورهن وَآُتوهن َأهِلهن بإْذن هنَفاْنِكحو: (قال تعالى

  .)115()داِئبين واْلَقمر الشمس َلُكم وسخَّر: (قال تعالى

  واضحتين الرسالتينسلَّمُت : قولنا

أي صاحبها، وال يوجد قرينة تبين ما قد تكون الحال واحدة؛ ولكن يتعدد ما تصلح له؛  -2
  :لألقرب منها، نحوتصلح له الحال منهما، عند ذلك تكون الحال 

  قابلُت األخ راكبًا: قولنا

التاء، (حال منصوب، دالة على المفرد المذكر واألسماء المتقدمة عليها ) راكبًا(إن كلمة 
للحال؛ ) األخ(وردت مذكرة، وال يوجد قرينة لتحدد صاحب الحال، عند ذلك يكون األقرب ) األخ

  .هيئة صاحبها واستمرار ركوبهفيكون هو صاحب الحال؛ فدلت الحال على بيان 

؛ فتطابق الحال صاحبها في العدد والجنس، قد تكون الحال متعددة وصاحبها واحد -3
  )116(:نحو

حاالن ) غضبان آسفًا(إن كلمتي  ،)117()ِسًفاَآ َغضبان َقوِمِه إَلى موسى َفرجع: (قال تعالى
ليه السالم؛ فجاز تعدد الحال؛ ألنَّه منصوبان، وهما اسمان مشتقان، وصاحبهما واحد موسى ع

  .مطابق لصاحبه في العدد والجنس؛ فدلت الحال على بيان هيئة موسى وقت الرجوع
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، فإن كان معنى األحوال ولفظها واحدًا وجب وقد تكون الحال متعددة وصاحبها متعدد -4
ها وألفاظها تثنيتها أو جمعها على حسب أصحابها من غير نظر للعوامل، أهي متحدة في عمل

  )118( :ومعانيها أم غير متحدة في شيء من ذلك؟ نحو

حال منصوب، ) مسخرات(إن كلمة  ،)119()مسخَّراٍت والنُّجوم واْلَقمر والشمس: (قال تعالى
الشمس والقمر (وهي اسم مشتق دال على الجمع، وقد جاءت الحال مطابقة ألصحابها المتعاطفين 

  .زلة الجمع بواسطة العطف، ودلت الحال على بيان هيئة أصحابها، فهم بمن)والنجوم

أما إذا كانت العوامل لألحوال غير متفقة؛ فوجب تثنيتها أو جمعها على حسب ما تقتضي 
  :الجملة، نحو

  )120(بنيت البيت وأصلحت السور جميلين: قولنا

البيت (صاحبيها  حال منصوب، وهي اسم مشتق، وجاءت مَثنَّاة؛ ألن) جميلين(إن كلمة 
مختلفان؛ فدلت الحال ) بنيت وأصلحت(بمنزلة المثنى من خالل العطف، وعامال الجملتين ) والسور

  .على تأكيد معنى الجملتين

، وكانت مختلفة األلفاظ أو المعاني؛ فوجب وقد تكون الحال متعددة وصاحبها متعدد -5
شرًة، وهذا هو األفضل؛ وذلك منعًا التفريق بغير عطف، بحيث تكون كل حال بعد صاحبها مبا

للغموض، ويجوز تأخير األحوال المتعددة كلها، وتكون الحال األولى لالسم األخير؛ فترتب 
  )121( :األحوال مع أصحابها ترتيبًا عكسيًا، نحو

  .كنت أسوق السيارة؛ فأبصرُت صديقي في سيارته قاصدًا الريف، مقبًال من الريف: قولنا

حاالن منصوبان، وهما مختلفان في اللفظ والمعنى، وتقدم عليهما ) ًا ومقبًالقاصد(إن كلمتي 
) صديق(لصاحبها ) قاصدًا(صاحبان مختلفان؛ فتعين في ضوء هذا التعدد أن تكون الحال األولى 

  ).أبصر(المسند لها الفعل ) التاء(لصاحبها ) مقبًال(وأن تكون الحال الثانية 

َأما إذا كانت األحوال مختلفة األلفاظ والمعاني بوجود قرائن تثبت االختالف؛ فال يراعى 
  )122( :الترتيب العكسي، بل تصف كل حال صاحبها الذي جاءت منه مبينة هيئته، نحو

  قابل المعلم طالباته مرشدًا لهن، طائعاٍت له: قولنا

حال منصوب ) طائعات(، وكلمة )مالمعل(حال منصوب، وصاحبها ) مرشدًا(إن كلمة 
الذي ) التذكير، والتأنيث(، والحال هنا لم تراع الترتيب لوجود قرائن لفظية )الطالبات(وصاحبها 

  .طائعات –مرشد، والطالبات  –أوجب مطابقة الحال لصاحبها؛ فالمعلم 
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التي ) ال(بعد التي تفيد التفصيل، أو ) إما(يجب على الحال أن تكون متعددًة إذا جاءت بعد 
  )123( :تفيد النفي، نحو

   .)124()َكُفورا وإما شاِكرا إما السبيَل هديَناه إنَّا: (قال تعالى

  .يخوض المجاهد المعارك؛ ال خائفًا، وال مترددًا: وقولنا

تسمى الحال مترادفة إذا كانت متعددة وصاحبها واحد، وتسمى متوالية إذا كانت متعددة 
  )125( :بها ضمير مستتر في الحال األولى، نحووصاح

  .يمشي السائح في الحدائق باسمًا، متأمًال أشجارها، مستحسنًا أزهارها: قولنا

  ).متوالية(جاءت تمثل النوع الثاني المسمى ) باسمًا، متأمًال، مستحسنًا(إن األحوال 

   .)126()اِسًفَآ َغضبان َقوِمِه إَلى موسى َفرجع: (قال تعالى

  ).مترادفة(جاءت تمثل النوع األول المسمى ) غضبان، آسفًا(إن األحوال 

إذ تعددت األحوال وصاحبها واحد؛ فال يجوز لها أن تكون متعارضة؛ ألن تعارضها يفسد 
  )127( :معنى التركيب اللغوي، نحو

  َأقبل المسافر ماشيًا جالسًا: قولنا

اسم مشتق، وصاحبها المسافر، وهي نقيض كلمة حال منصوب، وهي ) ماشيًا(إن كلمة 
والهيئتان متعارضتان إلى حد التباين؛ فال يمكن أن يكون المسافر ماشيًا جالسًا على ) جالسًا(

  .اإلطالق؛ لذلك امتنع هذا األسلوب من تعدد الحال

؛ كأن يجوز أن تأتي الحال من شيئين متعارضين؛ ولكن أن ال يكون تعارضهما إلى حد التباين
نصف درجة متوسطة بين الحالين المتعارضين، وتكون هذه الدرجة هي المقصودة بذاتها، 

  )128(:نحو

  شربت الماَء باردًا ساخنًا: قولنا

، ولكن المتحدث )الماء(حاالن، وهما اسمان مشتقان، وصاحبهما ) باردًا، ساخنًا(إن كلمتي 
، )متوسطًا في درجة حرارته(مذكورين، وتقدير المراد أراد نوعًا ثالثًا ناتج من اتخاذ الحالين ال

  .وهذا النوع من الحال أجازه النحاة
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وجوب تقديمها، : تنقسم الحال المفردة من حيث ترتيبها مع عاملها إلى ثالثة أقسام -8

  )129( :ووجوب تأخيرها، وجواز األمرين، نحو

  :وجوب تقديم الحال على عاملها، نحو - أ

االستفهام الذي يفيد معنى الحال، : ل من األسماء التي لها صدر الجملة، مثلإذا كانت الحا -1
  :نحو

اسم استفهام مبني في محل نصب ) كيف(إن كلمة  ،)130()َتحُكمون َكيف َلُكم َفما: (قال تعالى
؛ فدلت )تحكم(حال، وألن أسماء االستفهام لها صدر الكالم تقدمت الحال وجوبًا على عاملها 

  .لحال على بيان السبب الذي جاء الحكم من أجلها

إذا كان عامل الحال اسم تفضيل يعمل في حالين، وقد فضل صاحب أحدهما على صاحب  -2
  )131( :اُألخرى، نحو

  المسلم مصليًا أفضل من الكافر عاصيًا: قولنا

) أفضل(، وعاملها )المسلم(حال منصوب، وهي اسم مشتق، صاحبها ) مصليًا(إن كلمة 
وتقدمت على عاملها وجوبًا؛ ألن أسلوب التفضيل يوجب ذلك أن تتبع الحال صاحبها المفضل 

  .الواقع قبل اسم التفضيل

  )132( :أن يكون عامل الحال فيه معنى التشبيه، نحو -3

  :قال الشاعر
  تعيرنا َأنَّنا عالة

  
  

  )133(ونحن، صعاليك، أنتم ملوكًا  

  
وهو يفيد التشبيه؛ لذلك ) مثل(وعاملها محذوف، وتقديره حال منصوب ) صعاليك(إن كلمة 

  .تقدمت الحال وجوبًا؛ فدلت الحال على بيان هيئة المشبه وتوضيحها

  )134( :وجوب تأخير الحال عن عاملها، نحو - ب

  :إذا كان عاملها فعًال جامدًا، نحو -1

  ما أجمل السماء صافيًة: قولنا
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وفعل التعجب في أسلوب ) أجمل(ها فعل التعجب حال منصوب، وعامل) صافية(إن كلمة 
التعجب يكون جامدًا؛ إلنشاء التعجب؛ لذلك وجب تأخر الحال؛ ألن الحال غير مقصودة لذاتها؛ 

  .وإنِّما جاءت تقوي معنى التعجب بداللتها اللغوية

  )135( :إذا كان عاملها مشتقًا يشبه الجامد، كأفعل التفضيل، نحو -2

  حكام قاضيًاهو أعدل ال: قولنا

، وهو )أعدل(حال منصوب، وهي اسم مشتق، وعاملها أفعل التفضيل ) قاضيًا(إن كلمة 
مشتق يشبه الجامد؛ ألنَّه في بعض أحواله يلزم صورة واحدة، وهذا يخالف المتصرف؛ فدلت 

  .الحال على بيان المهنة وإزالة الغموض عما قبلها

  )136(:يجوز تقديره بَأن المصدرية مع فعلها وفاعلها، نحو إذا كان عامل الحال مصدرًا صريحًا -3

  .يسرني عملك الخير متطوعًا: قولنا

؛ َألنَّه مصدر )عمل(حال منصوب، وهي اسم مشتق تأخرت عن عاملها ) متطوعًا(إن كلمة 
صريح؛ فدلت الحال على بيان هيئة صاحبها مع بيان طريقة عمل الخير، والحال هنا وضحت 

  .الكالم

اسم اإلشارة، اسم الفعل، حرف التمني، حرف الترجي، : إذا كان عامل الحال معنويًا، مثل -4
حرف التشبيه، حرف التنبيه، حرف النداء، اسم االستفهام، الجار والمجرور، الظرف، 

  )137(:نحو

ها حال منصوب، وهي اسم جامد، وعامل) شيخًا(، إن كلمة )شيًخا بعِلي وهَذا: (قال تعالى
؛ لذلك عمل عمله، والحال هنا بينت هيئة )أشير(، وهو متضمن معنى الفعل )هذا(اسم اإلشارة 

  .صاحبها وأكدت مضمون الجملة المتقدمة عليها

  )138( :ومن أمثلة العامل المعنوي ما يلي

  )اسم فعل عاملها(مسرعًا  نزال: قولنا

  )حرف تمني(السرور دائمًا عندنا  ليت: وقولنا

  )حرف تنبيه(هو ذا البدر طالعًا  ها: وقولنا

  )جار ومجرور(وحدك  لكالفرس : وقولنا

  )ظرف(الحق خفاقًا لواؤه  لدينا: وقولنا



 "دراسة نحوية داللية نماذج من القرآن الكريم: "الحال المفردة   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 167

  )نداء(َأيها الربع مبكيًا بساحته  يا: وقولنا

  )تشبيه(الحق ظاهرًا نور ساطع  كَأن: وقولنا

  )االستفهام( ،)139()معرِضين التَّْذِكرِة عن َلهم َفما: (ومنه أيضًا قوله تعالى

  )140(:إذا كانت الحال صلة ألْل، نحو -5

  الناجح هو الدارس مجتهدًا: قولنا

الذي جاء معرفًا بال ) الدارس(حال منصوب، هي اسم مشتق، وعاملها ) مجتهدًا(إن كلمة 
ت الحال على الموصولة التي بمعنى الذي؛ ألن تقدير الكالم الناجح هو الذي درس مجتهدًا؛ فدل

  .تقوية المعنى للجملة

  )141(:إذا كانت الحال صلة لحرف مصدري، نحو -6

  يريحني َأن يأتي الشتاء دافئًا: قولنا

) يأتي الشتاء دافئًا(حال منصوب، وقد جاءت ضمن صلة الحرف المصدري ) دافئًا(إن كلمة 
  .ودلت الحال على بيان هيئة الشتاء وهي الدفء، واالستمرار بها

  )142(:إذا كانت الحال لعامل تقدم عليه الم االبتداء، نحو -7

  ألتحدث واقفًا والجميع جالسون: قولنا

، وقد تقدم عليه الم االبتداء؛ لذلك تأخرت )أتحدث(حال منصوب، وعاملها ) واقفًا(إن كلمة 
  .الحال وجوبًا

  )143(:إذا كانت الحال لعامل تقدم عليه حرف قسم، نحو -8

  باكيًا الله ألسجدن: قولنا

، وقد تقدم عليه الم القسم؛ لذلك وجب )أسجد(حال منصوب، وعاملها ) باكيًا(إن كلمة 
  .تأخر الحال؛ فدلت الحال على هيئة الساجد أنَّه يخشى الله عز وجلَّ

  )144(:إذا كانت الحال مؤكدًة لعاملها، نحو -9

حال منصوب، وقد جاءت مؤكدًة لعاملها ) كًاضاح(إن كلمة  ،)145()ضاِحًكا َفَتبسم: (قال تعالى
  .؛ فال يجوز أن يتقدم المؤِكد على المؤَكد؛ فوجب تأخر الحال)تبسم(

  :إذا كانت الحال جملة مقترنة بالواو، نحو -10
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وهم في غفلة (إن جملة  ،)146()معرضون َغْفَلٍة ِفي وهم ِحسابهم ِللنَّاس اْقَترب: (قال تعالى
  .؛ وألن الجملة مقترنة بالواو وجب تأخيرها)اقترب(في محل نصب حال وعاملها ) ضونمعر

  :إذا كانت الحال مؤكدًة مضمون جملة، نحو -11

حال منصوب، وهي اسم جامد، ) حقًا(إن كلمة  ،)147()حقا اْلَكاِفرون هم ُأوَلِئك: (قال تعالى
؛ أي وصفهم بالكفر هو حق؛ ألنَّه كالم الله عز )رونأولئك هم الكاف(جاءت مؤكدة لمضمون الجملة 
  .وجلَّ؛ فدلت الحال على التأكيد

  )148(:إذا كان عاملها اسم تفضيل، نحو -12

  البحر راكدًا أفضل منه مائجًا: قولنا

حال منصوب، وهي سم مشتق، وهي مفضل عليه، وجاءت متأخرة عن ) مائجًا(إن كلمة 
؛ ألن أسلوب التفضيل يقتضي ذلك؛ فدلت الحال على بيان هيئة )لأفض(عاملها أفعل التفضيل 

  .صاحبها البحر في حال المفاضلة

  )149( :جواز تقدم الحال وتأخرها عن عاملها، نحو -ج

الماضي، : إذا كان عامل الحال فعًال متصرفًا، وهو الفعل الذي تأتي منه صور الفعل الثالثة -1
  :والمضارع، واألمر، نحو

إن كلمة  ،)150()مْنَتِشر جراد َكَأنَّهم اْلَأجداِث ِمن يْخرجون َأبصارهم ُخشعا: (ىقال تعال
، وهو فعل متصرف؛ )يخرج(حال منصوب، وهي اسم مشتق، وقد تقدمت على عاملها ) خشعًا(

معنى ، ووضحت ال)واو الجماعة(لذلك جاز تقدم الحال؛ فدلت الحال على بيان هيئة صاحبها 
وقوته.  

اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغة المبالغة، الصفة : إذا كان عامل الحال وصفًا مشتقًا، مثل -2
  )151( :المشبهة، اسم التفضيل، نحو

  :إذا كان اسم فاعل، نحو -1

حال منصوب، وهي اسم ) لسانًا(إن كلمة  ،)152()ِلساًنا مصدق ِكَتاب وهَذا: (قال تعالى
؛ )لسانًا(؛ ألنه مشتق يعمل عمل فعله نصب الحال )مصدق(ملها المشتق اسم الفاعل جامد، وعا

  .فدلت الحال على تأكيد المعنى للجملة

  )153( :إذا كان اسم مفعول، نحو -2

  محطَّم –ظالمًا  –الحاكم : قولنا
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سم ؛ فهو ا)محطَّم(حال منصوب، وهي اسم مشتق، وعاملها اسم المفعول ) ظالمًا(إن كلمة 
مشتق يعمل عمل فعله، واسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول، والحال دالة على بيان 

  .هيئة صاحبها الضمير المستتر في اسم المفعول

  )154( :إذا كان صفة مشبهة، نحو -3

  غني -قانعًا  –اإلنسان : قولنا

، وهي تعمل )غني(شبهة حال منصوب، وهي اسم مشتق، وعاملها الصفة الم) قانعًا(إن كلمة 
  .عمل فعلها؛ لذلك جاز مجيء الحال منها

  )155( :إذا كان صيغة مبالغة، نحو -4

حال منصوب، وهي اسم صفة ) رحيمًا(إن كلمة  ،)156()رِحيما َتوابا اللَّه َلوجدوا: (قال تعالى
ها؛ فجاز مجيء الحال ، وصيغة المبالغة عملت عمل فعل)توابًا(مشبهة، وعاملها صيغة مبالغة 

  .منها) رحيمًا(

  )157( :إذا كان اسم تفضيل، نحو -5

حال منصوب، وهو اسم مشتق، ) حافظًا(إن كلمة  ،)158()حاِفًظا َخير َفاللَّه: (قال تعالى
، وعمل اسم التفضيل عمل فعله؛ لذلك جاز أن يأتي الحال منصوبًا )خير(وعاملها اسم التفضل 

  .بهبعمل اسم التفضيل 

  )159( :إذا كان عامل الحال اسم تفضيل ينصب فعلين، نحو -6

  الشتاء أفضل معتدًال منه باردًا: قولنا

؛ لذلك جاز )أفضل(حاالن منصوبان، وعاملهما أفعل التفضيل ) معتدًال، باردًا(إن كلمتي 
  .فاضلينتأخير الحالين بشرط أن يفصل بينهما المفضل عليه، ودلت الحال على بيان هيئة المت

   :ظرفية، أو جار ومجرور؛ نحو: إذا كان عامل الحال شبه جملة -7

  األشجار في الحديقة مزهرًة: قولنا

؛ لذلك )في الحديقة(حال منصوب، وهي اسم مشتق، وعاملها شبه الجملة ) مزهرًة(إن كلمة 
  .جاز التأخير والتقديم

  .البيت عندك واسعًا: ومنه قولنا
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وجوب تقدمها، ووجوب : يث ترتيبها مع صاحبها إلى ثالثة أقساممن ح الحالتنقسم  -9

  )160( :تأخرها، وجواز األمرين، نحو

  :وجوب تأخر الحال عن صاحبها، نحو - أ

  :إذا كانت الحال محصورًة بأداة حصر، نحو -1

حال ) مبشرين(ة إن كلم ،)161()ومْنِذِرين مبشرين إلَّا اْلمرسِلين ُنرِسُل وما: (وقال تعالى
، لذلك وجب تأخيرها؛ فدلت الحال )إالَّ(منصوب، وهي اسم مشتق، وجاءت محصورة بأداة الحصر 

  .على تأكيد صاحبها

  )162( :إذا كانت الحال لصاحب مجرور باإلضافة، نحو -2

حال منصوب، ) إخوانًا(إن كلمة  ،)163()إْخواًنا ِغل ِمن صدوِرِهم ِفي ما وَنزعَنا: (وقال تعالى
؛ فقد ُأضيف صدور إلى صاحب الحال؛ )هم(وهي اسم جامد، وجاء صاحبها مجرور باإلضافة 

  .فدلت الحال على تأكيد صاحبها وبيان هيئته

إذا كانت الحال لصاحب مجرور بحرف جر زائد يمتنع حذفه، كالباء في صيغة التعجب،  -3
  )164(:نحو

  أرفق بالفقير جائعًا: قولنا

حال منصوب، وهي اسم مشتق، وصاحبها االسم المجرور بحرف الجر ) جائعًا(إن كلمة 
، وهو الفقير؛ لذلك تأخرت الحال وجوبًا؛ فدلت الحال على بيان هيئة صاحبها وقت )الباء(الزائد 

  .احتياجه للرفق

  )165( :إذا كان عامل الحال معنويًا، نحو -4

  كَأن األرض مستديرًة كرٌة عند تصويرها: قولنا

؛ ألنه )كأن(حال منصوب، وهي اسم مشتق، وعاملها حرف التشبيه ) مستديرة(إن كلمة 
؛ فدلت على إثبات صفة )األرض(؛ لذلك تأخرت الحال عن صاحبها )أشبه(تضمن معنى الفعل 
  ).كرة(من المشبه به ) األرض(لألرض تقرب المشبه 

  )166( :إذا كانت الحال جملة مقرونة بالواو، نحو -5

في محل ) وأنتم تعلمون(إن جملة  ،)167()َتعَلمون وَأْنُتم َأْندادا ِللَِّه َتجعُلوا َفَلا: (تعالىوقال 
، وقد تأخرت الحال عن )تجعل(المسند له الفعل ) واو الجماعة(نصب حال، وصاحبها الضمير 

  .صاحبها وجوبًا
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  )168( :إذا كان صاحب الحال منصوب بفعل تعجب، نحو -6

  ا أجمَل القمر طالعًام: قولنا

مفعول به منصوب ) القمر(حال منصوب، وهو اسم مشتق، وصاحب الحال ) طالعًا(إن كلمة 
  .؛ لذلك وجب تأخر الحال؛ فدلت الحال على توضيح المعنى وتقويته)أجمل(لفعل التعجب 

  )169( :إذا كانت الحال لصاحب منصوب في صلة الحرف المصدري، نحو -7

  تعاقب الجاني ظالمًا يسرني أن: قولنا

، وهو مفعول به واقع )الجاني(حال منصوب، وهي اسم مشتق، وصاحبها ) ظالمًا(إن كلمة 
والحال دالة على بيان هيئة صاحبها، . ؛ لذلك وجب تأخير الحال)أن(في صلة الحرف المصدري 

  .وهو الظلم

  )170( :، نحو)أْل(أن تكون الحال لصاحب جاء ضميرًا متصًال في صلة  -8

  الخير أنت الفاعله ظاهرًا: قولنا

الواقع في محل ) الهاء(حال منصوب، وهي اسم مشتق، وصاحبها ضمير ) ظاهرًا(إن كلمة 
  .ودلت الحال على بيان هيئة صاحبها. جر مضاف إليه

  :الحال على صاحبها، نحو تقدموجوب  - ب

  :اقع حاًال، نحواسم االستفهام الو: إذا كانت الحال لها صدر الكالم، مثل -1

اسم استفهام مبني على الفتح في ) كيف(إن كلمة  ،)171()اْلموَتى ُتحيي َكيف: (وقال تعالى
  .محل نصب حال، وتقدمت وجوبًا؛ ألن لها صدر الكالم

  )172( :إذا كان صاحب الحال محصورًا، نحو -2

  ما نجح دارسًا إالَّ المجتهد: قولنا

وقد جاء محصورًا؛ لذلك تقدمت الحال ) المجتهد(نصوب، وصاحبها حال م) دارسًا(إن كلمة 
  .وجوبًا، ودلت الحال على بيان هيئة صاحبها؛ وقوت معنى الجملة

إذا كانت الحال لصاحب مضاف إلى ضمير يعود على شيء له صلة وعالقة بالحال مباشرة،  -3
  )173( :نحو

  تحرك غابرًا األرض ترابها: قولنا
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؛ وألن صاحب )التراب(حال منصوب، وهو اسم مشتق، وصاحب الحال ) ًاغابر(إن كلمة 
الحال اشتمل على ضمير يعود على معمول الحال وجب تأخير صاحب الحال، وتقدم الحال، حتى 

  .ودلت الحال على تأكيد صاحبها. على متأخر في اللفظ والرتبة) الهاء(ال يعود الضمير 

ت الحال في أصل الكالم نعتًا له؛ فعند تقدمها على منعوتها إذا كان صاحب الحال نكرة، وكان -4
  :تصبح حاًال، نحو

حال منصوب، وصاحبها حكمًا؛ ) غير(إن كلمة  ،)174()حَكما َأبَتِغي اللَِّه َأَفَغير: (قال تعالى
ن ودلت الحال على بيان هيئة صاحبها، وأزالت اإلبهام ع. فتقدمت الحال على صاحبها؛ ألنَّه نكرة

  .الجملة المتقدمة عليها

  )175( :الحال وتأخرها عن صاحبها، نحو تقدمجواز  -ج

  :إذا كان عاملها فعًال متصرفًا، نحو -1

حال منصوب، ) مصدقًا(إن كلمة  ،)176()مصدًقا باْلحق اْلِكَتاب عَليك َنزَل: (قال تعالى
، والفعل متصرف؛ )نزل(ل الحال الفعل ، وعام)عليك(وصاحبها ضمير الكاف المجرور بحرف الجر 

  .لذلك يجوز تقديم الحال وتأخيرها

اسم الفاعل، واسم المفعول، : إذا كان عاملها يشبه الفعل، وهو االسم المشتق العامل؛ مثل -2
  )177( :والصفة المشبهة، وصيغة المبالغة، واسم التفضيل، نحو

  :اسم الفاعل، نحو -1

  ).عبدًا(اسم فاعل، وهي عامل الحال ) آتي(إن كلمة  ،)178()عبدا حمنالر َآِتي إلَّا: (قال تعالى

  :اسم المفعول، نحو -2

  مكروه –متخاذًال  –المعلم : قولنا

، والحال )مكروه(حال منصوب، وهي اسم مشتق، وعاملها اسم المفعول ) متخاذًال(إن كلمة 
اسم (حبها الضمير المستتر في عاملها تقدمت على عاملها؛ فدلت الحال على بيان هيئة صا

  ).المفعول

  :الصفة المشبهة، نحو -3

  .َفرح –هادئًا  –الطالب : قولنا
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، والصفة )فرح(حال منصوب، وهي اسم مشتق، وعاملها الصفة المشبهة ) هادئًا(إن كلمة 
حبها الضمير ودلت الحال على بيان هيئة صا. عملت عمل فعلها؛ لذلك نصبت حاًال متقدمًا عليها

  ).فرح(المستتر بالعامل 

  :صيغة مبالغة، نحو -4

حال منصوب، وهي ) شهداء(إن كلمة  ،)179()ِللَِّه شهداَء باْلِقسِط َقواِمين ُكوُنوا: (قال تعالى
، وهو صيغة مبالغة يعمل عمل فعله، وصاحب الحال ضمير مستتر )قوامين(اسم مشتق، وعاملها 

  .حال على تأكيد صاحبهافي العامل؛ فدلت ال

  :اسم التفضيل، نحو -5

حال منصوب، وهي اسم فاعل، ) حافظًا(إن كلمة  ،)180()حاِفًظا َخير َفاللَّه: (قال تعالى
؛ لذلك نصب الحال؛ فدلت الحال على تقوية معنى الجملة وتوضيح )خير(وعاملها اسم التفضيل 

  .الكالم

  :ر أصلي، وهو مما ال يمكن حذفه، نحوإذا كان صاحب الحال مجرور بحرف ج -3

حال منصوب، وهي اسم ) كافًة(إن كلمة  ،)181()ِللنَّاس - َكافًَّة إلَّا -  َأرسْلَناك وما: (قال تعالى
، وقد جاء صاحبها مجرور بحرف الجر الالم، وهو حرف جر أصلي ال )الناس(جامد، وصاحبها 

  .فدلت الحال على تأكيد صاحبها يجوز حذفه؛ لذلك جاز التقديم والتأخير؛

إذا كان صاحب الحال مجرور بحرف جر زائد يمكن حذفه، وال يتغير المعنى للجملة،  -4
  )182(:نحو

  ما جاء متأخرًا من أحد: قولنا

، وهو فاعل للفعل )أحد(حال منصوب، وهي اسم مشتق، وصاحبها ) متأخرًا(إن كلمة 
  .؛ لذلك جاز في الحال التقديم والتأخير)من(لزائد ؛ ولكنَّه مجرور لفظًا بالحرف ا)جاء(

  :وصاحبها الحقيقيةالحال ) 10

تطابق الحال الحقيقة صاحبها من حيث الجنس والعدد؛ ولكن يستثنى من هذه المطابقة بعض 
  )183( :حاالت لها أحكام خاصة بها، نحو

في الحال أن تكون مفردة إذا كان صاحب الحال الحقيقة جمعًا مفرده مذكر لغير العاقل، جاز  -1
  :مؤنثة، أو جمعًا مؤنثًا سالمًا، أو جمعًا تكسيريًا، نحو
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حال منصوب، وهي اسم جامد، ) هدًا(إن كلمة  ،)184()هدا اْلجباُل وَتِخر: (قال تعالى
، جمع مفرده جبل، وهو لغير العاقل؛ لذلك جاز في الحال أن تكون مفردًا مؤنثًا) الجبال(وصاحبها 

  ).هْادًة، هْادٍت، أهدادًا: (أو جمعًا سالمًا، أو جمعًا تكسيريًا؛ نحو

صبور، : إذا كان صاحب الحال من األلفاظ التي تستخدم للمذكر والمؤنث بصورٍة واحدة، مثل -2
  :الخ، نحو.. .جريح

  عرفت المؤمن صبورًا عند الشدائد، وعرفت المؤمنة صبورًا كذلك: قولنا

حال منصوب، وهي اسم مشتق؛ ولكن استوى فيها المذكر والمؤنث؛ لذلك ) صبورًا(إن كلمة 
  .أخذت صورة واحدًة مع المذكر والمؤنث

إذا كان أفعل التفضيل حاًال، وورد مجردًا من أل التعريف واإلضافة أو كان مضاف إلى نكرة؛  -3
  )185( :فإنه يلزم اإلفراد والتنكير على األرجح، نحو

  لمجاهد َأنشَط وأنفععرفت ا  : قولنا

  عرفُت المجاهد أنشط مقاتل وَأنفع فرٍد

  عرفُت المعلمة أنشط وَأنفع 

  عرفُت المعلمة أنشط دارسٍة وَأنفع امرأٍة

حال منصوب، وهي اسم تفضيل، وقد جاء مفردًا مذكرًا مع اختالف جنس ) أنشط(إن كلمة 
  .وجاء مضافًا لنكرة؛ لذلك جاز أن يكون حاًالصاحبه؛ فهو مجرد من اْل التعريف واإلضافة لمعرفة، 

  :إذا كانت الحال الحقيقية مصدرًا؛ فإنَّه يلزم صورة واحدٍة، نحو -4

حال منصوب، ) بهتانًا(إن كلمة  ،)186()عِظيما بهَتاًنا مريم عَلى وَقوِلهم وبُكْفرِهم: (قال تعالى
وهو مذكر؛ فلزمت الحال صورة واحدة مع ) قول(وهي مصدر صريح، وجاءت حاًال وصاحبها 

  .صاحبها

حال منصوب، وهي مصدر ) صدقًا(إن كلمة  ،)187()ِصدًقا ربك َكِلمُة وَتمْت: (قال تعالى
؛ فنجد أن المصدر لزم صورته مع صاحبه المؤنث، ولم يوافقه في تأنيث؛ )كلمة(صريح، وصاحبها 

  ).َتم(ا مع تأكيد العامل فدلت الحال على بيان هيئة صاحبه

تقع حاًال من معرفة مع إضافتها إلى نكرة،  –في الغالب  –؛ فإنَّها )أي(إذا كانت الحال كلمة  -5
  :نحو

  قابلُت زيدًا َأي معلم: قولنا
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  .؛ فلزمت أي صورًة واحدًة)زيد(حال منصوب، وهي اسم بينت هيئة صاحبها ) أي(إن كلمة 

  :سببيةالحال ال) 11

تأتي الحال المفردة سببية؛ فتطابق االسم المرفوع بها وجوبًا في التذكير والتأنيث واإلفراد، 
  )188( :دون التثنية والجمع، ومن األفضل أن تلتزم اإلفراد مع االسم المرفوع بها، نحو

  .يلًة ليلُتهجاء الشتاء باردًا هواؤه، غزيرًة أمطاره، كثيفًة ثلجتاه، ممتدًا شهراه، طو: قولنا

، وهذِه )الشتاء(أحوال منصوبة، وصاحبها ) باردًا، غزيرًة، كثيفًة، ممتدًا، طويلًة(إن الكلمات 
األحوال رفعت أسماء بعدها؛ فلزمت اإلفراد من حيث العدد، ولكنَّها طابقت من حيث الجنس 

  ).مذكر، مؤنث(

  )189( :حذف الحال المفردة جوازًا، نحو) 12

فردة جوازًا، ويكون حذفها بدليل مساق في الكالم يفهم منه حذف الحال، تحذف الحال الم
  :وإمكان تقديرها بحيث ال يختل المعنى المراد عند الحذف أو الذكر، نحو

إن الحال  ،)190())24( عَليُكم سَلام) 23( باٍب ُكلِّ ِمن عَليهم يدُخُلون واْلمَلاِئَكُة: (قال تعالى
، مع أن نص )سالم عليكم(الكريمة السابقة محذوفة، وهي تقع قبل جملة مقول القول في اآلية 

اآلية المتقدم يشير إلى أن هناك حذف ما، هذا الحذف يوصل طرفي اآلية عند تقديره، ويقدر 
عليكم؛ فقدرت الحال بكلمة : قائلين: بمشتق القول، كأن نقدره وهي حال من )قائلين(سالم ،

  .، وهنا الضمير عائد على المالئكة)يدخل(المسند له الفعل ) واو الجماعة(الضمير 

  )191( :ذكر الحال المفردة وجوبًا، نحو) 13

إن األصل في الحال أن تكون موجودًة مذكورًة في التركيب اللغوي الذي يوظفها؛ لتؤدي 
ثير من المواطن، مهمتها المنوية قصدها؛ وهي بيان هيئة صاحبها؛ لذلك وجب ذكر الحال في ك

  :نحو

  :إذا كانت الحال محصورًة، نحو -1

حال منصوب، ) مبشرين(إن كلمة  ،)192()مبشرين إلَّا اْلمرسِلين ُنرِسُل وما: (وقال تعالى
وجاءت محصورًة؛ لذلك وجب ذكرها؛ ألن المعنى عند حذفها ال يستقيم ويفسد أشد فساد؛ فدلت 

  .نى المرادالحال على تأكيد المع

  :إذا كانت الحال مصدرًا نائبًا مناب فعله المحذوف سماعًا، نحو -2
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حال منصوب، وهو ) فضًال(إن كلمة  ،)193()اْلعِظيم اْلَفوز هو َذِلك ربك ِمن َفضًلا: (وقال تعالى
فدلت  مصدر صريح، وجاء نائبًا عن فعله المحذوف من اللفظ، ولكنَّه من حيث المعنى موجود؛

  .الحال على توكيد عاملها، أن هذا الفوز نعمة من الله عز وجلَّ

  :أن تكون الحال متوقفًا عليها المعنى المراد؛ فعند حذفها يفسد الكالم أشد فساد، نحو -3

حال ) العبين(إن كلمة  ،)194()َلاِعبين بيَنهما وما واْلَأرض السماَء َخَلْقَنا وما: (قال تعالى
منصوب بها تمت الفائدة من الكالم؛ فلو حذفت، لتغير معنى الكالم ضدًا، وهذا غير مراد من 

  .الكالم؛ فدلت الحال على توكيد معنى عاملها

  :أن تكون الحال سادًة مسد الخبر في الجملة االسمية، نحو -4

  قيامي الليل هادئًا: قولنا

شتق، وصاحبها الليل، وجاءت في جملة اسمية؛ حال منصوب، وهي اسم م) هادئًا(إن كلمة 
  .فأخذت موقع الخبر سادًة مكانه؛ ألن المراد وصف معمول المصدر؛ وهو الليل

  )195( :أن تكون الحال جوابًا لسؤال، نحو -5

  .راكبًا: كيف حضرت؟ فيجاب على السائل: قولنا

. بها؛ لذلك وجب ذكرهاحال منصوب، وهي اسم مشتق حذف عاملها وصاح) راكبًا(إن كلمة 
  .وقد دلت الحال على بيان هيئة الحاضر

  :عامل الحال من حيث الحذف وجوبًا وجوازًا

  )196( :الحذف وجوبًا - أ

 جديدًا أو يقوي معنى يكون موجودًا؛ لكي يضيف معنى األصل في عامل الحال أن نإ
في بعض التراكيب والجمل اللغوية  موجودًا في التركيب اللغوي؛ ولكن األساليب اللغوية المتبعة

ذات طابع لغوي خاص؛ يكون في هذا الطابع أسلوب نحوي يقوم على الحذف لبعض األلفاظ التي 
يتركب منها، ومن بين هذه المحذوفات حذف عامل الحال وجوبًا في بعض هذِه األساليب اللغوية، 

  :نحو

  :، نحوإذا كانت الحال سادًة مسد الخبر في الجملة االسمية -1

  قراءتي النص مكتوبًا: قولنا
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؛ فوجب حذف )قراءة(حال منصوب، وهي جاءت سادًة مسد خبر المبتدأ ) مكتوبًا(إن كلمة 
  .عامل الحال في هذا النوع من األساليب اللغوية؛ ألن عامل الحال هو الخبر المحذوف

  :أن تكون الحال مؤكدًة لمضمون جملة قبلها، نحو -2

  .أب راحمًا الجد: قولنا

حال منصوب، وهي جاءت تؤكد مضمون الجملة من حيث المعنى؛ لذلك ) راحمًا(إن كلمة 
  .حذف العامل وجوبًا في هذا األسلوب، وتقدير الكالم، أعرفه راحمًا

  :أن تكون الحال مفردًة دالًة بلفظها على زيادة تدريجية أو نقص تدريجي، نحو -3

  س؛ فصاعدًاتزود من الماء بكأ: قولنا

حال منصوب، وهي اسم مشتق، دلَّ على زيادة في عدد كؤوس الماء ) صاعدًا(إن كلمة 
  .المشروبة، لذلك حذف عامل الحال في هذا األسلوب وجوبًا، وتقدير الكالم، اذهب بالعدد صاعدًا

  :أن تكون الحال مسبوقة باستفهام يراد منه التوبيخ، نحو -4

  در الجميعأجالسًا وقد غا: قولنا

؛ لذلك وجب حذف )الهمزة(حال منصوب، تقدم عليها حرف االستفهام ) جالسًا(إن كلمة 
  .عامل الحال وجوبًا، وتقدير الكالم أتبقى جالسًا، وقد غادر الجميع

  :إذا كانت الحال نائبة عن عاملها في السماع، نحو -5

حال منصوب، ) فضًال(إن كلمة  ،)197()اْلعِظيم اْلَفوز هو َذِلك ربك ِمن َفضًلا: (قال تعالى
  .وعاملها محذوف وجوبًا؛ ألن المصدر الواقع حاًال أغنى عن ذكرِه

  )198( :الحذف جوازًا - ب

  :يحذف عامل الحال جوازًا إن لم يذكر وجوبًا أو يحذف وجوبًا، نحو

  :إذا كانت الحال جوابًا لسؤال، نحو -1

  .مسرعًا: فيجاب على السائلكيف تقدم المتسابق؟ : قولنا

حال منصوب، وعاملها محذوف جوازًا لالختصار، وعدم تكرار نص من ) مسرعًا(إن كلمة 
تقدم مسرعًا؛ فدلت الحال على بيان هيئة المتسابق وتوضيح السبب : السؤال؛ ولكن يجوز القول

  .في إيجاد النتيجة
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على الحال يفيد أن عامل الحال محذوف،  إذا دلَّ على الحذف دليل مقالي، أي كالم متقدم -2
  :نحو

  مسرعًا: هل تستطيع الذهاب إلى المدرسة؟ فيجاب على السائل: قولنا

حال منصوب، وعاملها محذوف جوازًا لدليل لفظ السؤال عليه، ويمكن ) مسرعًا(إن كلمة 
ى بيان هيئة أستطيع الذهاب إلى المدرسة مسرعًا؛ فدلت الحال عل: تقدير المحذوف بالقول

  .المسؤول

إذا دلَّ على الحذف دليل حالي، أي معرفة المتحدث عن مناسبٍة تتعلق بالمخاطب؛ كأن يقال  -3
  :لمن رجع من السفر، نحو

  .سالمًا: قولنا

حال منصوب، وهي لفظ يتضمن الدعاء للعائد، ويقدر العامل المحذوف، ) سالمًا(إن كلمة 
  :نحو

  .رجعت سالمًا: قولنا

د دلَّْت الحال على بيان هيئة العائد من السفر بالسالمة، وقد تضمنت الحال الدعاء له لق
  .بعودٍة سالمة

  )199( :ذكر عامل الحال وجوبًا -ج

إن األصل أن يذكر عامل الحال معها، وهو يذكر وجوبًا ما لم يكن محذوف وجوبًا أو 
  :جوازًا، نحو

، وقد )ولَّى(حال منصوب، وعاملها الفعل ) مدبرًا(كلمة إن  ،)200()مدبرا ولَّى: (قال تعالى
وجد وجوبًا، ألن الجملة المراد نقلها تحتاج هذا اللفظ لنقل المعنى؛ فدلت الحال على توكيد 

المراد منه، وتوضيحه عاملها، أي تقوية معناه.  

  :الخاتمة

الكريم؛ إذ كشفت عن معان  ُتعد الحالة المفردة أكثر أنواع الحال استعماًال في لغة القرآن
متعددة بما تمّثله من دالالت متنوعة؛ فكل قسم من الحال المفردة يدلُّ على معنى في ذاتِه يهدف 

إلَّا أن لغة القرآن . إلى تأكيد أو تقوية أو توضيح المعنى في التركيب اللغوي المستخدم به الحال
وصفية؛ ولعلَّ السبب عائد في ذلك إلى توظيف الكريم لم تمثِّل جميع قواعد الحال المفردة ال

 القرآن الكريم للحال المفردة بما يتناسب مع المعنى المراد توجيهه للناس؛ فليس من الضروري أن
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يستخدم نص القرآن الكريم جميع قواعد الحال المفردة الوصفية؛ فهناك ما ورد في لغة العرب 
 هذا النوع يؤدي معنى ال يريده نص القرآنحاًال؛ ولم يرد في القرآن الكريم؛ ألن .  

إن الحال المفردة ليس لها موقع ثابت في الجملة من حيث ترتيبها مع عاملها وصاحبها؛ فقد 
تتقدم أو تتأخر أو تحذف؛ ولكن ال بد أن يكون لها عامل وصاحب موجودين أو مقدرين في حال 

  . حذفهما

ث عنه في كثير من األحيان، وهذا المعنى ما تؤكده إن هدف النص القرآني بيان حالة المتحد
  .الحال المفردة من خالل بيان هيئة صاحبها، وتأكيد عاملها، تأكيد مضمون الكالم المتقدم عليها
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 العالقة بني اللغة وأصول فقه اللغة العربية
  

  *صدام هايل مقدادي

  

  9/12/2020 تاريخ القبول   27/9/2020 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص

هدفت هذه الدراسة إلـى التعـرف علـى العالقـة بـين اللغـة وأصـول فقـه اللغـة العربيـة، ولتحقيـق أهـداف             
، )الوصــفي، والتقــابلي، والتــاريخي: ( مــن المــنهجالدراســة، واإلجابــة عــن أســئلتها فقــد اســتخدم الباحــث كــالً  

إن فقه اللغة وعلم اللغة علمان متداخالن، يصـعب الفصـل بينهمـا بشـكل     : وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها
دقيق، ومن العلماء من اعتبرهما وجهين لعملٍة واحدة، أو مصطلحين لمفهوم واحد، فالفروق بينهما دقيقة، 

سـبق زمانيـًا لمصـطلح علـم اللغـة، الـذي ظهـر ليوضـح التركيـز اللغـوي، ويصـف علمـاء             ففقه اللغـة مصـطلح أ  
اللغة فقه اللغة بأّنه علم مقـارن، بينمـا علـم اللغـة علـم تركيبـي، واقتصـر بحـث علمـاء فقـه اللغـة علـى التـاريخ              

ن الفقـه والعلـم،   والتطابق من الناحية اللغوية يـب  .الخاص باللغة، أما علماء علم اللغة فبحثهم وصفي تقريري
فقـه اللغـة وعلـم    (وبهذا أخذ عـدد مـن العلمـاء والبـاحثين اللغـويين فلـم يفرقـوا بـين العلمـين، وإنمـا جعلـوا            

  .مصطلحين لمفهوم واحد أو علم واحد) اللغة

  .أصول فقه اللغة العربية، اللغة العربية ،اللغة: الكلمات المفتاحية
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The Relationship between Language and the Principles of Arabic 
Language Jurisprudence  

 

Majdi bin Eid bin Ali Al-ahmadi, Associate professor of literature and 
criticism-Department of Arabic Language, University of Tabuk, Kingdom of 
Saudi Arabia. 

 

Abstract 
This study aimed to identify the relationship between language and the principles of 

jurisprudence of the Arabic language, and to achieve the goals of the study, and to 
answer its questions, the researcher used the following approaches: (descriptive, 
contrastive analysis, and historical methods). The study reached the most important 
results: The jurisprudence of linguistics and linguistics are two interrelated science, it is 
difficult to separate them accurately, and among the scholars who considered them two 
sides of the same coin, or two terms for one concept, the differences between them are 
accurate, so jurisprudence of language is a time earlier term for linguistics, which 
appeared to clarify the focus Linguistically, linguists describe linguistics as a 
comparative science, while linguistics is a structural science, and linguists' research is 
limited to the history of language, while linguists consider their descriptive reports. 
Linguistically, congruence builds jurisprudence and science, and in this way a number of 
linguists and researchers took no distinction between the two sciences. Rather, they 
made (jurisprudence and linguistics) two terms for one concept or one science. 
Keywords: Language, Arabic language, Principles of Arabic language jurisprudence. 

  

  المقدمة

أطلق المؤلفون العرب على االشتغال بالمفردات اللغوية جمعا وتأليًفا عدة مصطلحات أقدمها 
وقارنهم من جانب . لقد وصف أبو الطيب اللغوي، أبا زيد األصمعي وأبا عبيدة". اللغة"مصطلح 

كان أبو كان أبو زيد أحفظ الناس للغة، وكان األصمعي يجيب في ثلث اللغة، و. معرفتهم باللغة
والمقصود هنا بكلمة اللغة مجموع . )1(عبيدة يجيب في نصفها، وكان أبو مالك يجيب فيها كلها

وبهذا المعنى كانت كتب الطبقات تميز بين المشتغلين بالنحو أو العربية . المفردات ومعرفة دالالتها
النحاة، بينما عد لذا عد سيبويه والمبرد من . من جانب والمشتغلين باللغة من الجانب اآلخر

وقد ظل استخدام كلمة اللغة بهذا المعنى عدة قرون، وأصبح . األصمعي وأقرانه من اللغويين
  .اللغوي هو الباحث في المفردات جمعا وتصنيًفا وتأليًفا
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وظل استخدام كلمة اللغة بمعنى بحث المفردات وتصنيفها في معاجم وكتب موضوعية سائدا 
وهناك مصطلح ظهر في القرن الرابع الهجري عند اللغوي العربي . دة قرونفي الدوائر العلمية ع

، "الصاحبي في فقه اللغة"لقد أطلق ابن فارس على أحد كتبه . ابن فارس، وأخذه عنه الثعالبي
وبذلك ظهر مصطلح فقه اللغة ألول مرة في التراث العربي عنواًنا لكتاب، وتسمية لفرع من فروع 

هذا المصطلح إال بقدر محدود، وأشهر من استخدمه بعد ابن فارس لغوي  ولم ينتشر. المعرفة
يتفق كتابا ابن فارس والثعالبي، في ". فقه اللغة وسر العربية"أديب هو الثعالبي، فقد سمى كتابه 

معالجتهما لقضايا األلفاظ العربية، فموضوع فقه اللغة عندهما هو معرفة األلفاظ العربية ودالالتها 
  . ذه األلفاظ في موضوعات وما يتعلق بذلك من دراساتوتصنيف ه

يضم كتاب ابن فارس إلى جانب هذا مجموعة من القضايا النظرية حول اللغة، من أبرزها 
أي عرًفا " اصطالحا"قضية نشأة اللغة، فإذا كان العلماء قد اختلفوا في ذلك فرآها البعض 

ها توقيًفا أي بمنزلة الوحي المنزل من اجتماعيا، فإن ابن فارس رفض هذا الرأي واعتبر
وال يدخل موضوع اللغة وال موضوع ارتباط اللغة بالوحي في إطار قضايا علم اللغة . )2(السماء

  .الحديث، ألنه ليس من الممكن بحث الموضوعين بمعايير علمية دقيقة

ود منه فقد استخدم عند بعض اللغويين المتأخرين، وكان المقص" علم اللغة"أما مصطلح 
فالرضي االستراباذي يفرق بين علم اللغة . دراسة األلفاظ مصنفة في موضوعات مع بحث دالالتها

معرفة القوانين الخاصة ببنية هذه األلفاظ، : دراسة األلفاظ، والثاني: وعلم التصريف، موضوع األول
ده هو دراسة أما أبو حيان فقد ذكر مصطلح علم اللغة في عدة كتب له، وموضوع علم اللغة عن

مدلول مفردات الكلم، وال يختلف استخدام مصطلح علم اللغة عند ابن خلدون عن هذا المعنى، 
. )3(فعلم اللغة عنده هو بيان الموضوعات اللغوية والمقصود بذلك الدالالت التي وضعت لها األلفاظ

أصحاب المعاجم  وقد ذكر ابن خلدون في إطار كالمه عن علماء اللغة الخليل بن أحمد وغيره من
ويوضح كل هذا أن مصطلح علم اللغة يعني عند الرضي االستراباذي وأبي حيان وابن . العربية

 .)4(خلدون وغيرهم دراسة المفردات وتصنيفها في معاجم وكتب

  .وسنحاول في هذه الدراسة تسليط الضوء على اللغة وأصول فقه اللغة والعالقة بينهما

  أهمية الدراسة

  :الدراسة باآلتي تتمثل أهمية

تتمثل األهمية العلمية لهذه الدراسة عن طريق إضافة معلومات نظرية في : األهمية العلمية 
مجال اللغة وأصول فقه اللغة العربية كمدخل لدراسة اللهجات واألصوات في اللغة، ودراسة 

بمراجع حديثة نشأة اللغة ودالالت ألفاظها وتطورها عبر التاريخ، مما يسهم في إثراء المكتبة 
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حول موضوع اللغة وأصول فقه اللغة العربية، إذ تعتبر الدراسة إضافة علمية جديدة للتعريف 
 .باللغة وأصول فقه اللغة العربية

ستكون نتائج هذه الدراسة مهمة عن طريق إطارها ونتائجها كنقطة انطالق : األهمية العملية 
 . لدراسات مستقبلية في هذا المجال

  .سةأهداف الدرا

  :تهدف هذه الدراسة إلى بيان العالقة بين اللغة وأصول فقه اللغة العربية عن طريق

 .التعرف على مفهوم اللغة واللغة العربية 

  .توضيح نشأة اللغة وأصلها 

  .التعرف على مكانة اللغة العربية وأهميتها 

  .التعرف على مفهوم فقه اللغة 

  .بيان أهداف فقه اللغة وغاياته 

 .لعالقة بين اللغة وأصول فقه اللغة العربيةالتوصل إلى ا 

  مشكلة الدراسة وتساؤالتها

مصطلح فقه اللغة ومصطلح علم اللغة مصطلحات مترادفة وقد عرفا تعاريف متداخلة  إن
ومتشابهة بعض الشيء، وكان الرأي األكثر ميًال للقول بأن الفرق بين علم اللغة وفقه اللغة قد 

سيما وأن البعض اآلخر يرى أن كال المصطلحين له داللة خاصة به، يكون في الغرض والهدف، ال
  .ولكل منهما مفهوم مختلف، ولكل منهما علماء ومختصون ودارسون

  :وتكمن مشكلة الدراسة في محاولتها لإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي

  ما هي العالقة بين اللغة وأصول فقه اللغة العربية؟ 

  :ية اآلتيةويتفرع عنه األسئلة الفرع

 ما هو مفهوم اللغة واللغة العربية؟ 

  كيف نشأت اللغة العربية وما أصلها؟ 

  ما هي مكانة اللغة العربية وأهميتها؟ 

  ماذا نعني بمفهوم فقه اللغة؟ 

  ما هي أهداف فقه اللغة وغاياته؟ 
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  تعريف المصطلحات

  .)5("ن السكوت عليهما كان من الحروف داًال بتأليفه على معنى يحس"عرفها األنباري : اللغة 

العلم الذي يعنى بدراسة قضايا اللغة من حيث أصواتها ومفرداتها وتراكيبها، وفي : فقه اللغة 
خصائصها الصوتية والصرفية والنحوية والداللية، وما يطرأ عليها من تغييرات وما ينشأ من 

  .)6(لهجات وما يثار حول العربية من قضايا

  منهجية الدراسة

  :ال منيتبع الباحث ك

المنهج الوصفي، وذلك تحقيقًا لهدفه في وصف وتحديد مكونات اللغة األساسية وفقه اللغة،  
  .وتحليلها تحليًال دقيقًا

 .يستخدم أساليب المنهج التقابلي لمقارنة سمات وغايات ومفهوم اللغة وأصول فقه اللغة 

غة وأصول فقه اللغة مع المنهج التاريخي، لتحديد معالم التطور والتبدل الذي يطرأ على الل 
  .مرور الزمن

  اللغة العربية: المبحث األول

  تمهيد

اللغة العربية هي اللغة التي قدر لها بفضل الله عز وجل أن تستمر وتدوم، وال عجب، فهي 
لغة القرآن الكريم، حفظت بحفظه إلى يوم الدين، ومع أن اللغة العربية لغة العرب قاطبة، إال أهنا 

لم بها المسلمون في شتى بقاع العالم، فقد كانت اللغة العربية منذ األزل لغة لغة عالمية يتك
الفصحاء والبلغاء والخطباء، يتباهون فيها في شتى مناسباتهم وخصوصا عند اعتالء المنابر، إذ 
تظهر القدرة البالغية والبيانية على منابرهم، ومع سطوع فجر اإلسالم، والقضاء على الجهل والكفر 

يان، استمر االزدهار بل واستطاعت أن تتبوأ المنزلة األرفع واألسمى، إذ تمكنت من مواكبة والعص
  .كافة العصور، والسبب مرونتها وسعتها وقدرتها على مالئمة العصر الذي تعيش فيه

فاللغة واحدة من أشد الظواهر اإلنسانية تشعبا وتعقيدا واتجاها، حتى أضحت من األمور 
ويعود ذلك كونها تعد من أهم مميزات اإلنسان  .فا واحدا شامال دقيقا لهاالصعبة تحديد تعري

وتفهم بانها ظاهرة ليس كأية ظاهرة وإنما ) اللغة(لذا تعرف . االجتماعية والحضارية واإلنسانية
  . هي ظاهرة فكرية عضوية خاصة باإلنسان دون غيره من الكائنات
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آالف السنين، األمر الذي منحها قوة  ومن أهم خصائص العربية القدم واالمتداد عبر
وانتشارا وثباًتا يندر وجوده في غيرها من اللغات، فالعربي اليوم يمكنه أن يفهم شعر امرئ القيس 
وزهير وعنترة وغيرهم ممن كانوا يعيشون في الجاهلية قبل اإلسالم، في حين أن األلماني أو 

  .داده الذين كانوا يعيشون منذ بضعة قرونالفرنسي أو اإلنجليزي ال يستطيع أن يفهم تراث أج

  مفهوم اللغة 

  :اللغة لغًة

. أي أخطأ، وقال باطال: لغا فالن لغوا: ويقال. أي أخطأ، وقال باطال: من لغا في القول لغوا
إبطال عمل العامل : واإللغاء في النحو. سقطه :ألغى من العدد كذا: ويقال. ألغى القانون: ويقال

. ماال يعتد به: واللغا. ال القلوب مثل ظن وأخواتها التي تتعدى إلى مفعولينلفظا ومحال في أفع
. ما ال يعتد به من كالم: واللغو. اختالف كالمهم: تكلم باللغا ولغات ويقال سمعت لغاتهم: يقال

  .)7(وغيره وال يحصل منه على فائدة وال نفع والكالم يبدر من اللسان وال يراد معناه

رب البن منظور في باب لغا، أن اللغة على وزن فعلة من لغوت أي تكلمت، وجاء في لسان الع
لغوة ككرة، وثبة، وقيل أصلها لغي أو لغو والهاء عوض الم الفعل، وجمعها لغى مثل برة : وأصلها

  .)8(أو برى والجمع لغات أو لغون

ا على سنن وتعد كلمة اللغة عربية أصيلة، ذات جذور عربية، وتجري في اشتقاقها ودالالته
الكلم العربية، وذهب فريق من التابعين إلى أن لغة منقولة من اللغة اليونانية، حيث أخذها العرب 

اليونانية، ومعناها الكالم أو اللغة، ثم عربوها إلى لوغوس، ثم اعملوا فيها من " Logos"من كلمة 
  .)9(اإلعالل واإلبدال، وغيرهما من الظواهر الصرفية

  :اللغة اصطالحًا

اختلف العلماء قديما وحديثا في تحديد تعريف للغة، ويرجع سبب ذلك إلى ارتباط اللغة 
  :وأهم تلك التعريفات كما ذكرها العلماء القدماء. بكثير من العلوم

فإنها أصوات ) اللغة(أما حدها، : أبرز تلك التعريفات وأوضحها هو ما ذكره ابن جني قائال
  .)10(يعبر بها كل قوم عن أغراضهم

عبارة عن نظام من العالقات والروابط المعنوية التي تستفاد من : ويعرف الجرجاني اللغة بأنها
المفردات واأللفاظ اللغوية بعد أن يسند بعضها إلى بعض، ويعلق بعضها ببعض، في تركيب لغوي 

  .)11(قائم على أساس اإلسناد
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ره اإلنسان ويشعر به، وهي أداة تواصل وتعبير عما يتصو: وقد عرف ابن تيمية اللغة بأنها
وعاء للمضامين المنقولة، سواء أكان مصدرها الوحي، أم الحس، أم العقل، وهي أداة لتمحيص 

  .)12(المعرفة الصحيحة، وضبط قوانين التخاطب السليم

فرغم محاولة علماء اللغة وجهودهم الجبارة في إيجاد تعريف محدد جامع ومانع للغة، إال 
واتفقوا أحيانا أخرى، فقد اتفقوا على أن اللغة هي األصوات التي نعبر بها  أنهم اختلفوا أحيانا

عما نريد ونحتاج في حياتنا، وهي وسيلة التواصل بين بني البشر، فبوساطتها نستطيع التفاعل 
والتفاهم، بغض النظر عن اختالفها من قوم لقوم، ومن مكان لمكان، إال أنها في النهاية تؤدي نفس 

  .هي التواصلالوظيفة، و

  :مفهوم العربية

. أبان وأفصح: ويقال عنه لسانه. مادة العربية مشتقة من عرب يعرب عربا أي فصح بعد ُلكنة
  .)13(أعربه: واالسم األعجمي. علَّمه العربية: وفالنا .أوضحه: والكالم

: سكان البادية خاصة يتتبعون مساقط الغيث ومنابت الكأل، الواحد: األعراب من العرب
تغيير يلحق أواخر الكلمات العربية من رفع ونصب وجر وجزم، على ما هو : رابي، واإلعرابأع

صبغ الكلمة بصبغة عربية عند نقلها بلفظها األجنبي إلى اللغة : والتعريب. مبين في قواعد النحو
  .)14(العربية

إلى ما ال يقل تعتبر اللغة العربية واحدة من اللغات العريقة في العالم اآلن، ويرجع تاريخها 
عن ألف وخمس مئة سنة، بالشكل الذي نقلته إلينا المعاجم التي يرجع تاريخ تدوينها إلى نهايات 
القرن الثاني الهجري وبدايات القرن الثالث الهجري، والسيما بعد ظهور صناعة الورق في البلدان 

اهتم الفكر اللغوي الحديث،  العربية، فمفهوم اللغة منهج ونظام للتفكير، والتعبير، واالتصال، وقد
بالكشف عن ماهية البنية اللغوية العميقة، وتفسير عمل اآلليات الدقيقة لمنظومة اللغة، تميزت 
عندها اللغة العربية بأنها واحدة من اللغات اإلنسانية المعاصرة، التي يتحدث بها الماليين من 

  .)15(العرب، والمسلمين، وهي إحدى لغات منظمة األمم المتحدة

فقد كانت نظرة معظم علماء اللغة العربية للعربية، نظرة قدسية خاصة، فهي لسان القرآن 
الكريم، إذ عبرت عقول العرب، وسيطرت على قلوبهم، وأخذ كل عالم يبحث في مجال من مجاالت 
اللغة، رغبة منه في التعرف على أسرار الكتاب المعجز والكشف عن معانيه وحفظه، فنشأت العلوم 

لمختلفة، وازدهرت يوما بعد يوم، وظهر الباحثون والمؤلفون، واختلفت اتجاهاتهم ا
واختصاصاتهم، فجماعة بحثوا وألفوا في النحو العربي، وأخرى في علوم اللغة وآدابها، وفي اتجاه 

وكل هذه  .آخر عمل آخرون على تأسيس المعاجم العربية اللغوية، حتى كانت الحصيلة ما وصلنا
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انت تهدف في البداية إلى حفظ الكتاب الحكيم، والقدرة على فهمه وتدبره، وكان نتيجة الخطوات ك
  .)16(ذلك خدمة سالمة اللغة العربية وصيانتها ونماؤها عبر العصور

  نشأة اللغة وأصلها

كان للعلماء والمفكرين والباحثين اتجاهات وىراء حول نشأة اللغة، فقد اختلفت مذاهبهم 
ذلك لم يتمكنوا من الوصول في بحوثهم إلى نتائج يقينية، وقد احتلت اللغة  وتنوعت آراؤهم ومع

  .)17(منذ نشوئها وفي مجرى تطورها المكان األول واألهم في عالقات اإلنسان مع البيئة المحيطة

وتعد اللغة أرقى ما لدى اإلنسان من مصادر القوة والتفرد كونه الكائن الوحيد الذي يتصل 
، وتركز موضوع )18(لفاظ المتمثلة بلغة الكالم التي يطلق عليها اللغة اللفظيةبغيره عن طريق األ

على دراسة اللغة نفسها، مع إشارة عابرة إلى قيم ثقافية وتاريخية، إال أنه ظل يولي ) علم اللغة(
  .)19(اهتمامه للغة المتكلمة وإن كان يوجه شيئا من االهتمام للغة المكتوبة

وعة من األلفاظ والكلمات والرموز والتجريدات، والتعبيرات التي فاللغة هي عبارة عن مجم
تسمي وترمز األشياء واألفكار والقيم التي تتصل بالثقافة كونها نتاج ثقافة معينة، وهي التي تقرر 
إلى حد كبير محتوى الفكر اإلنساني، إذ تتحدد مشاركة الفرد في ثقافة مجتمعه، بالقياس إلى 

يستخدمها، فهو يتحدث بلغة ثقافة جماعة، ويفكر مثلما تفكر جماعته ويتبع  مجموعة الكلمات التي
  .)20(ذلك أن سبل السلوك السياسي واإلطار الثقافي والعمليات

وقد اختلف علماء اللغة في نظرتهم إلى نشأة اللغة، وانقسموا إلى عدد من الفرق 
اإلغريق األقدمون بنظرتهم إلى  فقد امتاز .واالتجاهات، كل يؤيد ما ذهب إليه من حجج وبراهين

من القائلين ) أفالطون(وكان . اللغة وتناولوها بدقة وحذق وتأملوا في أصلها وتاريخها ونظامها
يرى أمر اللغة ال يمكن أن يكون إلهامًا ) أرسطو(بأن اللغة إلهام ومقدرة فطرية، في حين كان 
  :جراء هذا مدرستان هماوظهرت . وموهبة إنسانية، وإنما هي تواضع واتفاق عليها

وكان ) ارستراخوس( وزعيم هذه المدرسة Amalogistesمدرسة القياسيين أو النظريين  .1
أصحابه يرون أن اللغة كائن طبيعي ولذلك هي قياسية ومنطقية في أصل تكوينها، ويذهبون 

  ).أرسطو( بذلك إلى ما ذهب إليه

وأصحابها تتخذ من مادة )تيس كرا(وزعيم هذه المدرسة  Amomalistesمدرسة الوضعيين  .2
مادة لها، ويرون أن اللغة فطرة إنسانية ال يمكن أن تنظمها قواعد أو قوانين ) أفالطون(

  .ثابتة

ه من الذين 392وقد برزت عدة نظريات تبحث في نشأة اللغة، وكان ابن جني المتوفى سنة 
طالح، وكان أمر نشأة اللغة كتبوا في هذا الموضوع، وذكر نظرية اإللهام ونظرية التواضع واالص
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فأما أن تكون اللغة إلهامًا من الله سبحانه وتعالى، وإما أن : في األصل ال يعدو أحد هذين األمرين
وما : "وقوله سبحانه وتعالى .تكون من اإلنسان على أساس أن أصل اللغة هو تواضع واصطالح

عت في اإلنسان باإللهام ال ، دليل على أن اللغة وض)21("أرسلنا من رسول إال بلسان قومه
  .بالخطاب

: إن اللغة هي من عند الله واحتج بقول الله تعالى: ويخبرنا ابن جني أن أبا علي قال له يوما
. وعلم آدم األسماء كلها ثم عرضهم على المالئكة فقال أنبئوني بأسماء هؤالء إن كنتم صادقين"

فلما  بأسمائهمقال يا آدم أنبئهم . لعليم الحكيمقالوا سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت ا
أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات واألرض وأعلم ما تبدون وما كنتم 

، والمقصود بقوله تعالى أي َأقدره عليها ومكََّنه من الكالم والتسمية، ويردون على أهل )22("تكتمون
غات توقيفية فذلك إما بأن يخلق الله تعالى علما ضروريا في لو كانت الل«: التوقيف بطريقتهم

العاقل أنه وضع األلفاظ لكذا، أو في غير العاقل، أو بألَّا يخلق علما ضروريا أصًلا، واألول باطل، 
وإال لكان العقل عالما بالله بالضرورة؛ ألنه إذا كان عالما بالضرورة بكون الله وضع كذا لكذا لكان 

والثاني باطل؛ ألن غير العاقل ال يمكنه إنهاء . بالله ضروريا ولو كان كذلك لبطل التكليف علمه
والثالث باطل؛ ألن العلم بها إذا لم يكن ضروريا احتيج إلى توقيٍف آخر، ولزم . تمام هذه األلفاظ

  .)23(التسلسل

آدم أسماء جميع إال أن ابن جني ال يمنع قول من قال بأن الله سبحانه وتعالى قد علم 
العربية، والفارسية، والسريانية والعبرانية، والرومية، وغير ذلك من : المخلوقات، بجميع اللغات

، وإن اختالف األلفاظ للمعنى الواحد أثر في اللغات المتعددة إضافة إلى مظاهر )24(سائر اللغات
جديدة، وهذا ما نشاهده  التطور للغة وارتباطها بتطور المجتمع الذي يضع بمحض إرادته ألفاظا

اآلن من اختراعات الصناع آلالت صنائعهم من األسماء، ثم يزيد على ذلك أن ذوق الناس في صنع 
لغاتهم من دون تدخل من وحي أو الهام ال يشبه إال االختالف في الكتابة، فكل أمة لها خط 

المرتبة على مذاهبهم في يميزها، وعلى ذلك اختلفت أقالم ذوي اللغات، كما اختلف نفس األصوات 
  .المواضعات

وهناك احتمال آخر هو أن أصل اللغة جاء عن طريق إمكان وضع البشر للغة، وهو أن يكونوا 
قد اشتقوها من أصوات الطبيعة وأصوات الحيوان، وهي نظرية قال بها الكثير من المحدثين 

لمسموعة، كدوي الريح، ويذهب إلى أن أصل اللغات كلها إنما هو من األصوات ا. األوربيين
وحنين الرعد، وخرير الماء وشحيج الحمار، ونعيق الغراب، وصهيل الفرس، ونزيب الضبي، ونحو 
ذلك ثم ولدت اللغات عند ذلك فيما بعد وهذا عندي وجه صالح ومذهب متقبل، يبدو أن حالة 

مور التي لم تحسم االختالف وتباين االتجاهات واآلراء في تحديد نشأة اللغة كانت واحدة من األ
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بشكلها النهائي لدى اللغويين والمفكرين العرب، وكذلك لدى العلماء الغربيين أيضا، إذ هم 
  .)25(اآلخرون يذهبون الى أربع نظريات في ذلك

  مكانة اللغة وأهميتها

إن للغة العربية أهمية كبيرة وعريقة في التراث واألدب العربي؛ ألنها هي التي بنيت عليها 
ة العربية بأكملها وفيما يأتي نتعرف على أهم نقاط في أهمية اللغة وخصوصا اللغة العربية، الحضار

فهي من أهم اللغات اإلنسانية التي عرفت في العالم كله عبر العصور، وهى اللغة الوحيدة التي ما 
عالم زالت محتفظة بتاريخها اللغوي والنحوي منذ خلق األرض واإلنسان، وتعتبر من أهم لغات ال

منذ قديم الزمان، وتعد أيضا لغة القبائل مثل قبيلة عاد وثمود وغيرهم وهذا ساهم بانتشارها 
على مستوى الجزيرة العربية وبالد الشام، ومع تغير العصور وازدياد الشعوب وتقاربهم انتقلت 

  .اللغة العربية إلى العالم كله

تم وعي اإلنسان لألشياء، فال معرفة وتعد اللغة أرقى ما توصل إليه اإلنسان، وبوساطتها ي
من غير لغة، وال علم، وال فن، وال أدب، وال فلسفة، وال دين من غير لغة، فهي ملتقى النشاطات 

  .)26(الفكرية، البعيدة والقريبة في وجود اإلنسان

ل ُتعتبر الّلغة بشكل عام من أهم ميزات اإلنسان الطبيعية واالجتماعية، وهي الوسيلة األفض
للتعبير عن المشاعر واالحتياجات الخاصة بالفرد والجماعة، وتأتي أهمية الّلغة العربية من أّنها 
أحد مكونات المجتمع الرئيسة، ومن أهم عوامل البناء في مختلف الحضارات والّثقافات، وهي 

لذي يتم عن طريق السبب الرئيس في قيام الدول وإنشاء المجتمعات المختلفة؛ ألن الّتواصل ا
الّلغة هو الّلبنة األساسية في عملية البناء هذه، وقوة وبالغة الّلغة يعبر بشكل كبير عن تماسك 
المجتمع الّناطق بها، واهتمامه بها وبقواعدها، وعلومها، وآدابها، وضوابطها، وهذا يعد أجمل 

جتمعات الملوك لدى المفي الّتفكير والس قي27(حافظة على لغتهاأشكال الر(.  

حِظيت الّلغة العربية بما لم تحَظ بِه أية ُلغٍة من االهتمام والعناية، وهذا أمر الله نافٌذ فيها؛ 
ألّنها ُلغُة القرآن الكريم وهذا بدوره أعظم شرف وأكبر أهميٍة لّلغة العربية؛ ألن الله جّل جالله 

المه الخالد الذي أعجز بِه من كان ومن سيأتي إلى قيام اختارها من بين ُلغات األرض ليكون بها ك
الساعة، وال يكون هذا اإلعجاز إّال لكون هذِه الّلغة تحتمل ثقل الكالم اإللهي وقوة الخطاب الرباني، 
وتمتد أهمية الّلغة العربية إلى العالقة الوطيدة بينها وبين الّثقافة والهوية الخاصة بالشعوب، فهي 
وسيلة الّتواصل بينهم، وهي التي ُتعبر عن تفكير األمم، والوسيلة األولى في نشر ثقافات األمم 
المختلفة حول العالم، وبما أن الّلغة العربية هي المسؤولة عن كّل هذه األمور فهي إذًا التي ُتشّكل 

  .هوية األمة الثقافية التي ُتميزها عن باقي األمم
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  صول فقه اللغة العربيةأ: المبحث الثاني

  تمهيد

بالعديد من المؤلفات التي تناولته مصطلحا ومادة ومنهجا دون أن يكون " فقه اللغة"حظي 
ثمة اتفاق على شيء مما تقدم ما خال أمثلة ال تقطع الطريق على إعادة النظر بداء الرأي وضبط 

طالحات إشكاًال إذ إن لتداخله أكثر االص" فقه اللغة"وقد انتهى أحد الدارسين إلى أن . المسائل
  .)28(مدلوالت مختلفة، وتعني في توظيفه مقاصد متضاربة

ويتطلب الحديث عن فقه اللغة العربية النظر في نشأة علوم اللغة عند العرب في القرن الثاني 
فالدراسات اللغوية التي بدأت معالمها تتضح في القرن المذكور اتخذت مجاالت متعددة . الهجري
  .حصرها في النحو، والصرف، واألصوات، والمفرداتيمكن 

 في عنوان كتابه) ـه395ت (وإن أول من استخدم اصطالح فقه اللغة كان ابن فارس 
ثم نصادف هذا االصطالح بعد ذلك في عنوان ). الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كالمها(

  .ولكننا نجد مفهوم فقه اللغة مختلفا عند الرجلين)). فقه اللغة وأسرار العربية: (كتاب الثعالبي

فابن فارس استعملها ). لغة(ويبدو أن هذا االختالف قد نتج عن اختالف استعمال كلمة 
اها العام المطلق أي تلك الوسيلة المتعددة المستويات التي يستعملها الناس في التفاهم فيما بمعن
أما الثعالبي فقد  .لذا جاء مفهوم فقه اللغة عنده واسعا وشامال لجميع مستويات اللغة. بينهم

. افي معناها الخاص، الذي يقابل كلمة نحو، وهو معرفة المفردات ومعانيه) لغة(استخدم كلمة 
  لذا نرى فقه اللغة عنده هو فقه للمفردات ال التراكيب واألساليب

  تعريف فقه اللغة

َفُقه الرجل فقاهة : يقال. الفقه هو العلم بالشيء، والفهم له، والفطنة فيه): فقه(تعريف كلمة 
  . )29(أي فهم فقهًا: إذا صار فقيهًا، وَفِقه

الفقه هو التوصل إلى : لراغب األصفهانيوبعض العلماء يرى أن الفقه أخص من العلم، قال ا
  .)30(علم غائٍب بعلم شاهد؛ فهو أخص من العلم

على علوم الدين؛ لشرفها، وذلك من باب تخصيص الداللة، ولكنه ) الفقه(وقد غلب استعمال 
  . يستعمل في غير علوم الدين بقرينة

  فقه اللغة لغًة

  . )31(لعلم بها، وإدراك كنههافهم اللغة، وا: فقه اللغة من الناحية اللغوية هو
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  فقه اللغة اصطالحًا

يطلق على العلم الذي يعنى بدراسة قضايا اللغة؛ من حيث أصواتها، ومفرداتها، وتراكيبها، 
وفي خصائصها الصوتية، والصرفية، والنحوية، والداللية، وما يطرأ عليها من تغييرات، وما ينشأ 

ا، وما تواجهه من مشكالت إلى غير ذلك مما يجري من لهجات، وما يثار حول العربية من قضاي
  .ويدور في فلكه مما سيأتي ذلك عند الحديث عن موضوعات فقه اللغة

) الصاحبي في فقه اللغة(يتبين المطلع على كتاب ابن فارس : مفهوم فقه اللغة عند ابن فارس
تي تنتظم اللغة في جميع أنه ينظر إلى هذا النوع من التأليف على أنه دراسة القوانين العامة ال

  .)32(مستوياتها الصوتية والصرفية والنحوية والداللية واألسلوبية

الثعالبي يرى أن فقه اللغة علم خاص بفقه وفهم المفردات،  :مفهوم فقه اللغة عند الثعالبي
 وقد ترجم هذه. وتمييز مجاالتها واستعماالتها الخاصة واالهتمام بالفروق الدقيقة بين معانيها

ثم لما كانت العرب تضع الشيء لمعنى : "الفكرة عنه بشكل واضح ابن خلدون في مقدمته إذ قال
على العموم ثم تستعمل في األمور الخاصة ألفاظًا أخرى خاصة بها فرق ذلك عندنا بين الوضع 
ا واالستعمال واحتاج الناس إلى فقه في اللغة عزيز المأخذ، كما وضع األبيض بالوضع العام لكل م

فيه بياض ثم اختص ما فيه بياض من الخيل باألشهب ومن اإلنسان باألزهر ومن الغنم باألملح 
واختص بالتأليف في . حتى صار استعمال األبيض في هذه كلها لحنًا وخروجًا عن لسان العرب

  .)33()فقه اللغة(هذا المنحى الثعالبي وأفرده في كتاب له سماه 

  أهداف فقه اللغة وغاياته

  . ك باب عظيم من أبواب العلم، يجمل بالفاضل أن يقف عليه، ولو لم يتعمق فيهإن ذل .1

على سبيل _ فدراسة األصوات اللغوية : _عز وجل _ الوقوف على شيء من بديع صنع الله  .2
  . تطلعنا على الجهاز الصوتي الذي يعد آية من آيات اإلبداع اإللهي_ المثال 

رج األصوات، وصفاتها وما يترتب على ذلك من مباحث فمعرفة مخا: التمكن من النطق السليم .3
  . تعين على النطق السليم للغة_ مهمة 

فدراسة اللغة دراسة علمية تجعلنا ندرك ميزاتها، وتمكننا من معرفة : االعتزاز باللغة العربية .4
  . وذلك يدعو إلى االعتزاز بالعربية اعتزازًا مبنيًا على واقع مدروس. أسرارها

كاتهامها بالصعوبة، والجمود، وكالمناداة بترك اإلعراب، : حاك ضد العربيةمواجهة ما ي .5
والتوجه إلى العامية، وكتابة الحروف بحروف جديدة إلى غير ذلك من الدعاوى التي تحاك 
. ضد العربية، والتي يراد منها هدم الدين، أو التشكيك فيه، أو إضعاف أثره في نفوس أهله

ه الدعاوى وأمثالها نوع من الجهاد الذي يْكِسب صاحبه شكورًا، وال ريب أن مواجهة مثل هذ
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  . وتزداد به صحيفُة أعماله نورًا

فالوقوف على ما بذلوه من جهود جبارة في سبيل خدمة لغة القرآن : تعظيم السلف الصالح .6
 يبعث في نفس المطَّلع على ذلك إجالل أولئك السراة وتعظيمهم، والحرص على أن يبني كما

  . بنوا

فالعلم باللغة، والوقوف على داللتها يسد حاجة عظيمة، سواء : سد الحاجة، ومواكبة التطور .7
في تعريب األلفاظ، أو االستغناء عن المصطلحات الدخيلة، أو في بيان المقصود مما يفد إلى 
أمتنا من ألفاظ، أو أخالق، أو مصطلحات، فإذا نقلناه كما هو معروف عند الغرب أحدث 

  . نا خلطًا أما إذا أعطي معناه الصحيح المحدد أراحنا من كثير من البالياعند

ففقه اللغة له عالقة بكثير من العلوم، فالوقوف عليه، ومعرفته يخدم : خدمة العلوم األخرى .8
  . كثيرًا من التخصصات والعلوم األخرى

  اللغة وأصول فقه اللغة العربية والعالقة بينهما

ن يرون أنه ال فرق بين اللغة وأصول فقه اللغة العربية، ويرى الصالح أنه إن كثيرًا من الباحثي
من العسير التفريق بينهما، ولكن إذا أنعم الباحث النظر فإنه يالحظ أن اللغة تهتم بالدراسة العلمية 

فإنه يعتمد لحد كبير على مقارنة  الوصفية للغة في ذاتها ومن أجل ذاتها، أما أصول فقه اللغة،
ات ببعضها، ويدرس صالت القرابة بين عدة كلمات لغات منحدرة من أصل واحد، كما يهتم اللغ

  .)34(بدراسة تاريخ الكلمات وأصلها

وإن الفرق بين العلمين ينحصر في جوانب الناحية التاريخية، فمن الناحية التاريخية، فإن فقه 
ير في كثير من دراساته اللغة كان يطلق على ثالثة أنواع من الدراسة أشار إليها دي سوس

  : )35(وهي

  .حيث بيان الصحة والخطأ في االستعمال اللغوي: المرحلة األجرومية .1

  .مرحلة مقارنة النصوص وتصحيحها وتفسيرها .2

 .مرحلة فقه اللغة المقارن .3

أما من الناحية المنهجية فلم يعد مصطلح فقه اللغة يستخدم اليوم، وإنما المصطلح الشائع 
واذا  ).الدراسة العلمية الوصفية للغة(لذي إذا نطق دون تخصيص فهم منه هو علم اللغة، وا

خصص كقولك علم اللغة التقابلي أو علم اللغة التطبيقي أو النفسي، فإن القصد يحدد المنهج 
. وتنحصر داللة مفهوم علم اللغة مجردة على الدراسة العلمية للغة. المتبع بال أدنى لبس أو تداخل

العلمية للغة دراسة الظاهرة اللغوية بغض النظر عن كونها لغة قوم بعينهم، لها  ويقصد بالدراسة
  .خصائصها التي تميزها عن سائر اللغات
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  : )36(وأن أهم ما يميز الدراسة العلمية للغة

ويشمل هذا تحديد المصطلحات بصورة إجرائية ال تدع مجاال للبس أو : الدقة والوضوح .1
  .الخلط

العمل وتحديد المستويات اللغوية بصورة قاطعة، فمن الباحثين من وهي تنظيم : المنهجية .2
 .يدرس األصوات، ثم البنية، ثم التراكيب، ثم الداللة، وهذا هو الشائع في هذا المجال

وقصد بها أمرين، أولهما التجرد واالبتعاد عن الذاتية والمزاجية، في إطالق : الموضوعية .3
 .هل العناصر المتصلة باللغة مثل المعنى والسياقاألحكام، والثاني الشمولية وعدم تجا

وإن الدراسة العلمية ترمي إلى الوصول إلى القوانين العامة التي تجري عليها اللغات، 
وتصدق على كثير منها وتبيان السمات الخاصة التي تميز اللغات بعضها عن بعض، بناًء على 

  .تحليل الظاهرة اللغوية تحليًال منطقيًا متوازنًا

وإلدراك الفرق بين اللغة وأصول فقه اللغة ال بد أن نبين ما ذكر دي سوسير من المراحل 
  :)37(الثالث اّلتي مرت الدراسات اللغوية بها في الغرب 

تركزت هذه المرحلة من الدراسات اللغوية، على دراسة القواعد النحوية : المرحلة األولى 
ة اليونان، أي الدراسة النحوية التي ظهرت في للغات التي تجلت في األعمال النحوية لفالسف

وكان . أوروبا عند اليونان والرومان، وتواصلت تلك الدراسات، بشكل رئيس عند الفرنسيين
  .االهتمام الشديد في هذه المرحلة بالتمييز بين التراكيب الصحيحة والخاطئة

وقد ظهرت هذه ) لولوجيةالفي(ركزت هذه المرحلة على األعمال التاريخية : المرحلة الثانية 
ولكن استعمال هذا االسم وتطبيقه، بشكل . المدرسة مبكرا بصورة جلية في اإلسكندرية

 واسع، يعودان إلى الحركة العلمية التي بدأت على يد العالم اللغوي فريد ريك أوجست وولف
)Wolf.A.F (وكذا تأصلت عند العالم ريتشل. م1771لك بسنة ذ )Ritchel (ه في دراسات

عن أفالطون، وتعد هذه الدراسات بالفعل دراسات لغوية، لكنها جاءت مقصورة على اللغة 
المكتوبة فحسب، ألنه قد أهمل ريتشل اللغة المنطوقة، وأولى اهتمامه وركزه على اآلثار 

  وهذه المرحلة والحركة العلمية مستمرة حتى يومنا هذا  .اليونانية والالتينية القديمة

، وأول من قام بدراسات ’’فقه اللغة المقارن‘‘أولت هذه المرحلة االهتمام ب : ثةالمرحلة الثال 
حيث ظهر العلماء الذين  (Bopp.F)اللغوي الشهير فرانز بوب : فقه اللغة المقارن، هو

وأسهم هؤالء العلماء في تقدم  .أضافوا إلى إنجاز فرانز بوب إضافات كثيرة، توطد دراساته
 .منهم ماكس مولر’’ لمقارنفقه اللغة ا‘‘دراسات 
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فقه (وقد تناول القدماء العرب موضوعات اللغة وفروعها، فثمة من أطلق على مؤلفه اسم 
، وتناول فيه قضايا األلفاظ التي تستعمل في موضوع واحد، وقضايا العروض والشواهد )38()اللغة

. ك اللفظي والمعنويوالجمل واإليقاع والنغم والنقط والشكل، واألصوات ونشأة اللغة والمشتر
فقه (و) علم اللغة(نالحظ أنهم لم يفرقوا بين مصطلحي ) فقه اللغة(وعند النظر في استخدام 

  .)اللغة

أما المعاصرون فقد ظهرت آراؤهم في خضم تعليقاتهم حول الدرس اللغوي منذ بداية القرن 
للغة يدرس اللغة في ذاتها ، ورأى أن علم ا)فقه اللغة(و) علم اللغة(العشرين، فمنهم من فرق بين 

يبحث في ) فقه اللغة(ومن أجل ذاتها؛ بينما يدرسها فقه اللغة على أنها وسيلة لغاية أخرى، أو أن 
يتعلق ) علم اللغة(المعجمات ومشكالت المفردات من حيث المعاني واألصالة والسمات، و

  .)39(س والتعليلبالدراسات العامة كالكالم عن اللهجات ووظيفة اللغة وأصلها والقيا

فثمة تمييز بني المصطلحين، من حيث المنهج، ومجاالت كل علم، والوصف، والعمل؛ 
فمنهجية فقه اللغة تختلف عن علم اللغة من حيث إن فقه اللغة يدرس اللغة بوصفها وسيلة لدراسة 

حيث الحضارة واألدب عرب اللغة؛ أما علم اللغة فيدرس اللغة في ذاتها ومن أجل ذاتها؛ ومن 
المجاالت فإن فقه اللغة يتعلق بدراسة الحضارة والحياة العقلية وتقسيم اللغات ومقارنتها بعضها 

  .)40(ببعض؛ أما علم اللغة فمجاله يتعلق بتحليل تراكيب اللغة ووصفها

وأما من حيث القدم فيعد فقه اللغة أقدم من علم اللغة لكون التركيز اللغوي جاء للتفريق 
بوصفها فقها جاءت فقها مقارنا؛ أما علم اللغة فهو تركيبي أو شكلي يبين بالشكل، بينهما، فاللغة 

وال يعنى بما حول اللغة أو ما يتصل بالشكل اللغوي؛ وأما علم اللغة فقد اتصف منذ نشأته 
بوصفه علما؛ أما فقه اللغة فلم يوصف بهذا؛ وأما العمل في مجال فقه اللغة فكان تاريخيا مقارنا 

   .أما عمل علماء اللغة فوصفي تقريريأحيانا 

  االستنتاجات 

إن فقه اللغة وعلم اللغة علمان متداخالن، يصعب الفصل بينهما بشكل دقيق، ومن العلماء 
من اعتبرهما وجهين لعملٍة واحدة، أو مصطلحين لمفهوم واحد، فالفروق بينهما دقيقة، ففقه اللغة 

الذي ظهر ليوضح التركيز اللغوي، ويصف علماء اللغة مصطلح أسبق زمانيًا لمصطلح علم اللغة، 
فقه اللغة بأّنه علم مقارن بينما علم اللغة علم تركيبي، واقتصر بحث علماء فقه اللغة على التاريخ 

  .الخاص باللغة، أما علماء علم اللغة فبحثهم وصفي تقريري

ل عليه الصالة فقد قال الرسو. فالفقه هو الفهم وربما خصص لعلوم الشريعة والدين
 ".من أراد الله به خيرا فقهه في الدين: "والسالم
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ومن هنا بتبين لنا وجود المطابقة من الناحية اللغوية يبن الفقه والعلم، وبهذا أخذ عدد من 
) فقه اللغة وعلم اللغة(العلماء والباحثين اللغويين فلم يفرقوا بين العلمين، وإنما جعلوا 

  .علم واحدمصطلحين لمفهوم واحد أو 

ومن أبرز هؤالء العلماء المعاصرين األستاذ الدكتور صبحي الصالح، الذي قال في كتابه 
من العسير تحديد الفروق الدقيقة بين علم اللغة وفقه اللغة؛ ألن جل ): "دراسات في علم اللغة(

ا مباحثهما متداخل لدى طائفة من العلماء في الشرق والغرب، قديما وحديثا، وقد سمح هذ
  .التداخل أحيانا بإطالق كل من التسميتين على األخرى

، إال في أواخر القرن الرابع الهجري، )فقه اللغة(والحقيقة أن العرب لم يعرفوا هذا االصطالح 
الصاحبي في فقه اللغة "وربما أول من استخدم هذا المصطلح هو أحمد بن فارس، عنوانا لمؤلفه 

  ".وسنن العرب في كالمها

فقه "عد ذلك استعمال هذا المصطلح عند عدد من العلماء مثل الثعالبي في كتابه ويالحظ ب
. ولكن عند رأي الباحثين المعاصرين أن في موضوعاته ال تمثل عن فقه اللغة" اللغة وسر العربية

وبالعكس منهم ال يستعمل هذا المصطلح ولكن موضوعاته تحتوي على مباحث فقه اللغة مثل 
  ".الخصائص"بعنوان ) ٣٩٢ت (كتاب ابن جني 

في العصر الحديث وبعد أن تقدمت البحوث اللغوية، ال سيما في الدراسات اللسانية العربية، 
ومنذ أن ظهر العالم اللغوي السويسري فرديناند دي سويسر الذى دعا إلى الفصل بين الدراسات 

ا وبين المنهج التاريخي، اللغوية وفق منهج علمي موضوعي، يتمثل في دراسة اللغة بذاتها ولذاته
هنا بدأ الفصل بين علمين مستقلين هما فقه اللغة أو الفيلولوجيا حسب المصطلح الغربي وعلم 

  .اللغة

  الخالصة

بهدف التمييز بين فقه اللغة وأصول علم اللغة يمكن القول بأن الفرق الرئيس بينهما كما 
 :يأتي

وص اللغوية، بينما فقه اللغة يعتمد على يعتمد علم اللغة على المنهج الوصفي اآلني للنص .1
  .المنهج التاريخي التطوري المقارن

تنصب الدراسة في أصول علم اللغة على النصوص الحية وخاصة الشفوية، وتهتم الدراسة  .2
  .في فقه اللغة بالنصوص المكتوبة والقديمة بشكل خاص باإلضافة إلى المخطوطات والنقوش
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ظام اللغوي في البنية اللغوية، بينما فقه اللغة يهدف إلى دراسة يهدف علم اللغة إلى دراسة الن .3
اللغة بحد ذاتها للوصول إلى معلومات تتعلق بالتاريخ والثقافة والعادات والتقاليد وغير ذلك 

  .مما يمكن استنباطه من النص اللغوي

شمل إن موضوع فقه اللغة ال يختص بدراسة اللغات فقط، ولكن يجمع إلى ذلك دراسات، لي .4
وأما علم اللغة فيركز على . الثقافة والتاريخ والتقاليد والنتاج األدبي للغات موضوع الدراسة

اللغة نفسها، لكن مع إشارات عابرة أحيانا إلى قيم ثقافية وتاريخية، ويكون معظم االهتمام 
 .للغة المتكلمة، وإن كان يوجه كذلك للغة المكتوبة شيئا من االهتمام
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 "دراسة داللية"حقول املحسوسات في معجم أساس البالغة 
  

  **عبد القادر مرعي بني بكرو *مالك يوسف محمود غنيمات

  

  ملخص

تلقي هذه الدراسة الضوء على الحقول الداللية في معجم أساس البالغة للزمخشري، من خالل تطبيق 
ي تاريخي من خالل بيان منهج الزمخشري مبادئ تلك النظرية على جزئه األول، وتسعى إلى إبراز معجم لغو

في تأليفه، والبحث في المعاني الحقيقية والمجازية المتناولة، ومدى محـدوديتها أو شـموليتها، ومـدى تـأثير     
ــان والمكــان فــي نوعيتهــا    ــاملي بــين المعجــم والســياق فــي تحديــد دالالت األلفــاظ،         . الزم وبيــان الــدور التك

المعـاني التـي تناولهـا الزمخشـري فـي معجمـه، وتحليلهـا، وتصـنيفها إلـى           وتهتم الدراسـة بإحصـاء  . وتنويعها
ــى، ومنهــا حقــول المحسوســات التــي تشــترك بــداللتها علــى كــل مــا يمكــن إدراكــه           حقــول مترابطــة فــي المعن
بالحواس، سواء كانت محسوسات حية، أو غير حية، وتختص الدراسة بالبحث في حقل جسم االنسان، ومـا  

ول فرعيــة، حيــث تشــترك تلــك الحقــول بعالقــات دالليــة عملــت الدراســة علــى تفصــيلها،    ينــدرج تحتــه مــن حقــ 
وتلقي الدراسة الضوء على تقنيات التوليد المعجمي، وآليات التوليد الـداللي عنـد الزمخشـري، وتظهـر دور     

  .المجاز في توليد دالالت جديدة

  .لبالغةأساس ا ،التوليد الداللي ،الداللية الحقول: الكلمات المفتاحية
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Abstract 
This study sheds light on the semantic fields in the dictionary of “Asas al-

Balaghah” by al-Zamakhshari, by applying the principles of that theory to its first part, 
and it seeks to highlight a historical linguistic dictionary by explaining the approach of 
al-Zamakhshari in its composition, and researching the true and metaphorical meanings 
that are addressed, the extent of their limitations or comprehensiveness, and the extent of 
The effect of time and place on its quality. Explaining the complementary role between 
the lexicon and the context in determining the connotations of expressions and 
diversifying them. The study is concerned with counting the meanings that al-
Zamakhshari dealt with in his dictionary, analyzing them, and classifying them into 
interconnected fields of meaning, including the tangible fields that share their 
connotations for all that can be perceived by the senses, whether the senses are live or 
inanimate, and the study is concerned with research in the field of the human body, and 
what It falls under it from subfields, where these fields share semantic relationships that 
the study worked on detailing, and the study sheds light on lexical generation techniques, 
and semantic generation mechanisms at Zamakhshari, and shows the role of metaphor in 
generating new semantics. 
Keywords: Semantic fields, Semantic generation, Asas Al Balaghah. 

  

  المقدمة

تبوأت الدراسات الداللية مكانة هامة قديما وحديًثا، واتسعت بظهور المناهج والنظريات 
الداللية الهادفة إلى دراسة العالقات بين األلفاظ ومعانيها، مما يسهم في فهم النصوص اللغوية 

علماء اللغة بمختلف مستوياتها، بدًءا بالنص القرآني الذي كان الحافز األكبر للرعيل األول من 
والتفسير للبحث في المعاني المباشرة وغير المباشرة، فضال عن فهم كالم العرب وأشعارهم، 

  .ولتسهيل عملية االتصال والتواصل بين الناس

وتستثمر هذه الدراسة مخرجات واحدة من النظريات الداللية التي أصابت شهرًة واسعًة 
األوائل، وهي نظرية الحقول الداللية، حيث تطبق حديًثا، وكان لها جذور في مؤلفات اللغويين 
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الدراسة مبادئ تلك النظرية على الجزء األول من معجم أساس البالغة للزمخشري لمعانيه جميعا، 
وتختص الدراسة ببيان حقول المحسوسات في تلك المعاني، وهذه الحقول تمثل ربع المعاني في 

يد على عشرة آالف معنى، تم تصنيفها جميعا وفق ذلك الجزء الذي وصلت فيه المعاني إلى ما يز
  .محسوسة، ومجردة، وغيرها، في دراسة أخرى أوسع يقدمها الباحث: حقول داللية مختلفة

  أهمية الدراسة

الدراسة في إبراز دور العالقات الداللية المختلفة في تحديد دالالت األلفاظ  أهمية هذهتكمن 
اللغوي عند المؤلف، ونوعية المعاني األكثر تداوال في  في حقول المحسوسات، ومعرفة المخزون

مما يسهم في إثراء المكتبة العربية بدراسة حديثة تحاول إبراز معجم لغوي تراثي . زمانه ومكانه
  .من منظور الدراسات المعجمية والداللية الحديثة

  منهج الدراسة

حقول معجمية، كما تتبع  اإلحصائي في جمع األلفاظ وتصنيفها ضمن المنهجتتبع الدراسة 
المنهج الوصفي التحليلي في دراسة معجم أساس البالغة الجزء األول، وفي عرض العالقات الداللية 

  . بين المعاني المعجمية في حقول المحسوسات

  مشكلة الدراسة

وحدة المعجم، ووحدة (الدراسة في جدلية العالقة بين الدال والمدلول  مشكلة تتمثل
  . قة كل من البالغة والسياق بالتفسير المعجمي، وعال)المعنى

  أسئلة الدراسة

  : أهمها تساؤالت،تنطلق الدراسة من مجموعة 

 ؟ما هي مستجدات التوليد المعجمي في معجم أساس البالغة - 1

  ؟ما نوع الحقول الداللية في الجزء األول من معجم أساس البالغة - 2

  ؟محسوسات في معجم أساس البالغةهل يوجد عالقات داللية بين المعاني في حقول ال - 3

  أهداف الدراسة

  :الدراسة إلى تهدف

 الكشف عن أبرز مستجدات التوليد المعجمي في معجم أساس البالغة،  -1
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 الكشف عن أنواع الحقول المعجمية في الجزء األول من معجم أساس البالغة،  -2
محسوسات، ومنها حقول بيان أبرز العالقات الداللية وآليات التوليد الداللي داخل حقول ال -3

 .جسم االنسان في الجزء األول من معجم أساس البالغة

  الدراسات السابقة

هناك دراسات علمية سابقة لهذا البحث، منها ما يخص معجم أساس البالغة، والصناعة 
المعجمية فيه، ومنها ما يخص نظرية الحقول الداللية، وآليات التوليد الداللي، ومن الدراسات 

  :السابقة

التطور الداللي في معجم أساس البالغة للزمخشري، وهي رسالة ماجستير للباحثة آمال الغول  -1
: قي األول عنون بیالفصل التطب. م2015في جامعة محمد خيضر بسكرة في الجزائر، عام 

قي یأما الفصل التطب. ع في معجم أساس البالغةیق والتوسییالتطور الداللي بالتض
ف انتقال یتطور الداللي باالنتقال في معجم أساس البالغة، وقد ضم تعرال: الثاني فعنون ب

  .الداللة إضافة إلى عرض عدة نماذج توضح ظاهرة االنتقال من أساس البالغة

المجاز في أساس البالغة للزمخشري، رسالة ماجستير للباحث معيد زكريا الهاشمي، في  -2
في تأليف معجمه، ومصادره،  عرض فيها منهج الزمخشري. م2005جامعة بغداد عام 

وتقنيات الصناعة المعجمية، وعرض المعاني الحقيقية والمجازية، وأنواع العالقات المجازية، 
واهتم الباحث بعرض الشواهد المجازية التي أوردها الزمخشري، كما عرض الشواهد التي 

أخذ  كان ينشئها الزمخشري من نفسه والتي عرفت فيما بعد بسجعات األساس، وعرض
الزبيدي لتلك السجعات في معجمه، ثم تطرق الباحث إلى العيوب التي وجدها والتي قيلت في 

  . )1(منهج الزمخشري في تناوله للمعاني الحقيقية والمجازية في معجمه

دراسة للمادة اللغوية في كتاب شجر الدر في ضوء نظرية العالقات "التوليد الداللي  -3
تحدث في هذه الدراسة عن الحقول . م 2003في القاهرة، عام ، حسام البهنساوي، "الداللية

الداللية، وعن العالقات الداللية، وآراء العلماء في النظريات الداللية، وتعمقهم فيها، كما 
خصص مبحثا للمشترك اللفظي، وحرصت الدراسة على تقديم تحليل عام للحقول الداللية 

الداللية لكل شجرة، وتحديد أنواع العالقات في كتاب شجر الدر ألبي الطيب، والعالقات 
القائمة بين الفروع، حيث أثبتت تلك الدراسة وجود عالقات داللية بين الجذور وتفريعاتها، 

  . )2(وأظهرت قدرة الباحثين على رصد العالقات القائمة بين الكلمات في الحقول المختلفة

ة للزمخشري، وهي دراسة للباحثة أطياف السياق اللغوي والتغير الداللي في أساس البالغ -4
وتهدف إلى توضيح . م2006، بغداد، عام 219عالء ياسين، في مجلة األستاذ، العدد 
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وابراز أثر السياق اللغوي في معرفة األلفاظ التي حصل تغير في داللتها في االستعمال 
أم " التعميم الداللي"أم " التخصيص الداللي"اللغوي لها عبر الزمن، سواء أكان من طريق 

 "لت الباحثة إلى أن ". االنتقال الداللير "وقد توصهناك كثيرا من األلفاظ التي حصل تغي
، والذي أفصح لنا عن معناها هو "أساس البالغة"في داللتها في االستعمال في معجم 

ة أو بعده أو استعمالها في سياقها اللغوي الذي ترد ضمنه سواء كان قبل التغير في الدالل
  .)3("كليهما

، وهي دراسة "دراسة داللية"زينة المرأة وَتَطيبها في معجم أساس البالغة للزمخشري  -5
للباحث محمد عبد الرحمن إبراهيم، في مجلة الدراسة اللغوية واألدبية، العدد الثاني، عام 

ى جملة من النتائج، وتتناول حقًال دالليًا موسومًا بزينة المرأة وتطيبها، وخلصت إل. م2015
أبرز الزمخشري السياق الخارجي لطائفة من مواد معجمه، كما أماطت هذه المواد : "منها

اللثام عن كثير من مظاهر الحياة االجتماعية قديمًا، وكشفت مواد الحقل الداللي اهتمام 
اهد، الزمخشري بالترادف وبيان المعنى وضده، وغلبة الشواهد الشعرية على غيرها من الشو

وأبرزت مواد المعجم ما بلغته المرأة العربية من حظ وافر من الزينة، ولم يغفل المصنف 
السياق الخارجي لمواد معجمه، وأخيرًا وجد غلبة المعاني الحقيقية على المعاني المجازية، 

  .)4("وأوضحت األلفاظ والعبارات المندرجة بعض مظاهر الحياة االجتماعية قديمًا

، مقدمة في "دراسة في المنهج"اللغوية في معجم أساس البالغة للزمخشري  دراسة الجذور -6
تناولت منهج . م2002عام  31جامعة المنصورة للباحث محمد عبد السيد، العدد 

الزمخشري في تحديد الجذور اللغوية في معجمه، وفي ترتيبها، وما أصاب ذلك من اضطراب 
 . وعيوب

دقتها، فقد بحثت في معاني الجزء األول جميعها، حتى وما يميز هذه الدراسة شموليتها، و
استطاعت فرز حقول المحسوسات، مقابل المجردات، ثم إحصاء حقول جسم االنسان وما يندرج 

وما تعكسه نتائج من كشف للمخزون اللغوي عند  تحتها كمثال لحقل من حقول المحسوسات،
جاز والسياق في داللة األلفاظ، والعالقات الزمخشري، ونوعية المعاني المستعملة، وبيان دور الم

  .الداللية داخل تلك الحقول

  نظرية الحقول الداللية: المبحث األول

برزت في القرن العشرين نظرية الحقول الداللية كنظرية داللية متكاملة، تقوم على فكرة 
ط داللية معينة، أساسها جمع األلفاظ المتقاربة في المعنى ضمن مجموعات تشترك فيما بينها برواب

وقد كان لها أصول واضحة منذ نشأة التأليف المعجمي قديما، كالرسائل اللغوية في موضوعات 
، وخلق االنسان ألبي سعيد )5(وغيره) هـ210(الخيل ألبي عبيدة معمر بن المثنى : معينة، مثل
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، )هـ321(، والمطر ألبي زيد سعيد بن أوس بن ثابت األنصاري )6(وغيره) هـ213(األصمعي 
وغيرها الكثير من الرسائل أحادية الموضوع، إضافة إلى كتب غريب القرآن والحديث، وكتب 

وصوال إلى . اللغات، وكتب النوادر، وكتب البلدان، وكتب األبنية كالمصادر واألفعال، وكتب الصفات
ه اللغة ، وفق)هـ224(معاجم متعددة الموضوعات كالغريب المصنف ألبي عبيد القاسم بن سالم 

، تبعها معاجم موضوعات )7()هـ458(، والمخصص البن سيدة )هـ430(وسر العربية للثعالبي 
  . كثيرة عند المحدثين العرب، والغربيين

أو الحقل ) Semantic – Field(الحقل الداللي : "وتتلخص نظرية الحقول الداللية في أن
رتبط دالليا أي من حيث المعنى، يعني مجموعة من االلفاظ ت) Lexical – Field(المعجمي 

  .)8("وتوضع عادة تحت لفظ عام يجمعها

وعالقة هذه النظرية بالمعنى أن معرفة الحقل الذي تنتمي إليه الكلمة يساعد في تعريف 
معناها، كما أن موقع الكلمة بين أخواتها في الحقل المعجمي يعني درجة تحرير معناها في الحقول 

  .)9(المقابلة لذلك الترتيب

التقسيم إلى مجموعات، كاأللوان، والقرابة، واالنسان، : فالنظرية تقوم على فكرتين رئيستين
والجماد، والحيوان، والصفات، والمشاعر وغيرها من المجموعات التي تشترك في معنى متشابه، 

) ب(و) ب(يتضمن ) أ(حيث : ثم البحث في العالقات التي تربط أجزاء كل مجموعة، كالترادف
) أ: (، والتنافر)أ(ال يشتمل على ) ب(و) ب(يشتمل على ) أ(بحيث : ، واالشتمال)أ(تضمن ي
: عالقة الصغير بما هو أكبر، والتضاد: ال يشتمل كل منهما على اآلخر، وعالقة الجزء بالكل) ب(و

  .)10(المتدرج وغير المتدرج والعكسي، مع مراعاة التمايز والتدرج بين تلك المعاني

ال وحدة معجمية : "لماء الداللة مبادئ رئيسة تقوم عليها هذه النظرية وهيوقد أورد ع
عضو في أكثر من حقل، وال وحدة معجمية ال تنتمي إلى حقل معين، وال يصح إغفال السياق 

  . )11("الذي وردت فيه، واستحالة دراسة المفردات مستقلة عن سياقها النحوي

ث تتكرر أسماء كبار المؤلفين الغربيين في تلك وللغربيين دور في ازدهار تلك النظرية حي
في المانيا " Herder"وهيردر  "Humboldt"هامبولت : النظرية في كتب علماء الداللة، مثل

ومن . حيث كانت دعوتهما لدراسة اللغة دراسة عقلية ألن العقل ال يدرك شيئا إال إذا قارنته بغيره
وتجنر " Prozig"وبروتسج " Jolles"ولس جو "Ispen"وإسبن " Traier"الغربيين تراير 

"Tegner"، كما أنه تم وضع أحدث معجم تحت عنوان . وغيرهم"Greek New Testament "
 .)12(الف معنى 15يطبق نظرية الحقول الداللية على 



 "دراسة داللية"حقول المحسوسات في معجم أساس البالغة    مجلة جرش للبحوث والدراسات

 217

ويعد البحث وفق نظرية الحقول الداللية بحًثا مثمرا، وخصبا، وخاصة في كتب اللغة واألدب 
وعة معان عند شاعر أو أديب أو لغوي، وتحليل المعاني من خالل ربطها بمعان كالبحث عن مجم

متقاربة، وبالبحث عن العالقات المتوافرة، وتعبر الحقول عند أديب أو لغوي عن مرجعيته وثقافته، 
ألن المفردات مختزنة في ذاكرته فطريا، وكذلك عند البحث في معجم ما نجد مفرداته مما يتعارف 

لناس ومن استعمالهم، فاختيار األديب ألسماء معينة للطبيعة أو للجماد وغيرها يكون من عليه ا
  .المتواضع عليه في زمانه ومكانه

  آليات التوليد في المعجم والداللة

تنمو اللغة وتتطور وفقًا لعوامل متعددة، فهي تعبر عن حاجات اإلنسان، وأفكاره، ومبتكراته، 
على إثراء اللغة، وقد تنبه علماء اللغة والتفسير القدامى إلى قضية فنموها مستساغ؛ ألنه يعمل 

التعدد والتوليد الداللي، من خالل تفريقهم بين المعاني في اآليات القرآنية، وتقسيمهم لوجوه 
العالقة بين اللفظ والمعنى، فظهرت عند المفسرين كتب األشباه والنظائر، وكذلك اهتم فقهاء اللغة 

لي في أبواب المشترك اللفظي، والمجاز، واألضداد، وفرقوا بين المعنى الحقيقي بالتعدد الدال
  . والمعنى المجازي

، وله أنواع، كالتوليد "عملية استحداث الكلمات والتعبيرات على اختالفها: "ويعني التوليد
اللة وتعرف الد. الصرفي على مستوى األلفاظ، والتوليد الداللي المعنوي على مستوى التركيب

المعنى الذي تحمله الكلمة والذي يعبر عن العالقة بين الداّل والمدلول أي بين الكلمة : "بأنها
إبداع لدالالت معجمية وتراكيب : "أما التوليد الداللي فيعرفه غاليم بأنه. )13("والشيء خارج اللغة

حدة معجمية موجودة جديدة بالنسبة لو جديدة أي أنه يرتبط بظهور معنى جديد، أو قيمة داللية
  .)14("أصال في معجم اللغة، فيسمح لها ذلك بالظهور في سياقات جديدة لم تتحقق من قبل

آليات "وتتولد الدالالت عن طريق آليات متعددة بهدف التوسع في المعنى، والتي تعرف بـ
، والترادف، التوليد الداللي، ويمكن دراستها على المفردات، ومن أهمها المشترك اللفظي، والتضاد

ويمكن دراستها على مستوى التراكيب، ومن أهمها المجاز، والكناية، والتوسعات الداللية كالتعميم، 
  . والتخصيص، إضافة إلى ما يضفيه السياق لغويا، واجتماعيا، وثقافيا، وعاطفيا

ومعرفة اللغويين لوجوه تلك العالقات المختلفة دليل واضح على محاولتهم التمييز بين 
لمعاني الحقيقية أو ما يعرف بالداللة المركزية التي تنطلق منها المعاني األصلية األولية، والمعاني ا

  .التي ترتبط بها عن طريق تلك الوجوه من العالقات وآليات التوليد

اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر : "أما المشترك اللفظي فيورد السيوطي أنه
، فهو تسمية األشياء الكثيرة باالسم الواحد، نحو العين )15("عند أهل تلك اللغة داللة على السواء
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الناظرة، وعين الماء، وعين الجيش، وعين المال، وعين القوم، وعين الركبة، وعين السحاب، 
  . وهكذا

وقد برر اللغويون وقوع المشترك إما من واضعين اثنين على أن اللغات غير توقيفية، وإما 
واحد بغرض اإلبهام على السامع حيث يكون التصريح سببا للمفسدة، وأكثرهم يذهب من واضع 

  . )16(إلى وجوب وقوعه، ألن األلفاظ متناهية والمعاني غير متناهية

وأما إذا دّل اللفظ على معنيين اثنين متضادين تماما ال مختلفين، فهذا ما يعرف بالتضاد، 
وعه إما بالتداخل، وإما بالتوسع في المعنى، فالتداخل ويعلل بعض اللغويين وق. وهو من المشترك
لمقت "على المنتصب في لغة طيء، وعلى المنحني عد غيرهم، و" الساجد"نحو داللة كلمة 

: والتوسع في المعنى نحو ما يقال تفاؤال. )17(كتبته في لغة عقيل، ومحوته في سائر قيس" الشيء
وأما الترادف فهو داللة اللفظين . )18(بيحة وللجميلةالشوهاء للق"و. للمملوء وللفارغ" المسجور"

على معنى واحد، ويشتهر اختالف العلماء في وقوعه فبعضهم يرى أن التعدد اللفظي للمعنى إنما 
  . هو تعدد صفات متباينة، وبعضهم يراه تعدد أسماء متساٍو

ن الداللة األصلية ويعتمد التوليد الداللي في التراكيب على وجود روابط وعالقات مجازية بي
الحقيقية أو المعجمية من ناحية، وبين الداللة الموّلدة أو المنتجة من ناحية أخرى داخل السياقات 

المشابهة كما في االستعارة، وغير المشابهة كما في الكناية، : ومن أمثلة هذه العالقات. )19(اللغوية
ة، والسببية، وغيرهاوالمجاز المرسل، كما في المجاورة، والجزئي .  

فالتوليد الداللي هو عملية استحداث الداللة الجديدة عن طريق إعطاء األلفاظ ذات الداللة 
وتحدث عملية التوليد . المعجمية داللة أخرى مع توّفر الروابط في حال إنتاج الداللة الجديدة

ن بآلية المجاز المستوى األول هو الكلمة المفردة داخل التراكيب، ويكو: الداللي على مستويين
المرسل، وعالقتي التعميم والتخصيص، والمستوى الثاني هو داللة التركيب كامال، ويحدث بآليات 

  . االستعارة والكناية

ويرتبط الحديث عن المجاز عند البالغيين بالدالالت العقلية ال الوضعية، فهم بذلك يميزون 
لمجاز وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع بين الحقيقة وهي استعمال اللفظ فيما وضع له، وبين ا

. له، وفي تلك الحالة يستطيع العقل إدراك المعنى اآلخر المتعلق بمعنى اللفظة تضمنًا أو التزامًا
كعالقات . وقد درس البالغيون وجوه العالقة بين المعنى المنقول عنه، والمعنى المنقول إليه

  .نالمشابهة، والغائية، والكم، والزمان والمكا

وقد تحدث إبراهيم أنيس عن الداللة المركزية، والداللة الهامشية، انطالقا من أن الداللة 
المركزية يتعارف عليها أبناء اللغة الواحدة؛ وأنهم يقتنعون بقدر مشترك من داللة األلفاظ، يصل 
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ك بهم إلى فهم تقريبي يكفيهم للتواصل، وهو ما يسجله اللغوي في معجمه، ويمكن تشبيه تل
الداللة بالدوائر التي تحدث عقب إلقاء حجر في الماء، فما يتكون منها أوال يكون بمثابة الداللة 

أما الداللة الهامشية فهي تلك الظالل التي تختلف باختالف األفراد وتجاربهم وأمزجتهم، . المركزية
جتماعية توحي وتركيب أجسامهم، وما ورثوه غن آبائهم وأجدادهم، وهي لدى شخص من البيئة اال

ألن تجاربهما مع الكلمة . بظالل من الداللة قد ال تخطر في ذهن شخص آخر من البيئة نفسها
  .)20(مختلفة

  معجم أساس البالغة: المبحث الثاني

مؤلف أساس البالغة الزمخشري فهو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد، ولد 
ب بجار الله، وتوفي في جرجانية خوارزم سنة ، وانتقل إلى مكة فلق)هـ437(في زمخشر سنة 

، كان إماما في التفسير واللغة والنحو واألدب، متفننا في علوم شّتى، معتزلي المذهب )هـ538(
  .)21(مجاهرا بذلك

" المفصل"في التفسير، و" الكشاف: "وتعددت مؤلفات الزمخشري، ومن أشهرها
في أمثال العرب، " المستقصى"في اللغة، و" فائقال"و" أساس البالغة"في النحو، و" األنموذج"و
، وغيرها مما بعكس )22(في األدب" أطواق الذهب"و" نوابع الكلم"في العروض، و" القسطاس"و

  . علمه الزاخر في مختلف العلوم

بدأ الزمخشري بمقدمة قصيرة في صفحتين، _ ميدان الدراسة_وفي معجم أساس البالغة 
تأليف، وبين فيهما لمحة عن المنهج، أما الغاية من التأليف فهو يرمي كشف فيهما عن الغاية من ال

إلى تبين مراسم البالغة في أقوال العرب، ليسمو منها إلى مراسمها في القرآن الكريم منبع البالغة 
تبين " ، والذي تحدوا به من يطمح إلى )23(والفصاحة، الذي نزل بلغتهم وعلى سننهم في التعبير

ء، والعثور على مناظم الفصحاء، والمخايرة بين متداوالت لفاظهم، ومتعاورات مراسم البلغا
أقوالهم، والمغايرة بين ما انتقوا منها وانتخلوا، وما انتفوا عنه فلم يتقبلوا، وما استركوا 
واستنزلوا، وما استفصحوا واستجزلوا، والنظر فيما كان الناظر فيه على وجوه اإلعجاز أوقف، 

  .)24("ائفه أعرف، حتى يكون صدر يقينه أثلج، وسهم احتجاجه أفلجوبأسراره ولط

األولى طريقة الترتيب، والثانية فصل الحقيقة : وأما في حديثه عن المنهج، فقد بين صورتين
وإن كان قد سبقه إلى _ وفيما يخص الترتيب فقد نهج نهجا جديدا رائدا في عصره . عن المجاز

ويتمثل في اعتماد _ )25(ئل اللغوية الصغيرة، والمعاجم الخاصةهذا النهج بعض أصحاب الرسا
الترتيب األلفبائي للجذور اللغوية سواء في أبواب المعجم، أو في الفصول الفرعية، كأن يبدأ باأللف 
ثم الباء ثم التاء إلى الياء، ويتبع الترتيب نفسه في الفصول، وهي ثاني حروف الجذور، وهكذا، 

في حرف معين، عندما يكون أول الجذر، أو ثانيه، أو ثالثه حرف واو، فقد لكنه خالف الترتيب 
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قدم الواو على الهاء، ليميز الواوي األصل من اليائي، فقدم باب الواو كامال على باب الهاء وقدم 
  . )27("ع ت ه"على " ع ت و"، وقدم )26("أ ه ب"على " ب، وما يليهاو أ"

وفق ما _ي الترتيب المعتمد لديه، فلم يقدم وُتسجل للزمخشري بعض االضطرابات ف
أ "على الجذر " أ ب هـ"ما كان المه واوا على ما كان المه هاء في بعض المواقع، فقدم _ انتهجه

، وقد يفسر الرجوع عن المنهج المتبع إلى )29("أ ل و"على " أ ل هـ"، وكذلك قدم )28("و ب
عدم حدوث لبس بين الواوي واليائي وذلك الترتيب الهجائي األصلي عند الهاء والواو بضمان 

  .بورود إحداهما فقط

وأشار الزمخشري في مقدمة معجمه إلى سهولة المنهج الذي اتبعه في ترتيب مادته اللغوية، 
وقد رتب الكتاب على أشهر ترتيب متداوال، وأسهله متناوال يهجم فيه الطالب على طلبته : "فقال

ذراع، من غير أن يحتاج في التنقير عنها إلى اإليجاف موضوعة على طرف الثمام وحبل ال
واإليضاع؛ وإلى النظر فيما ال يوصل إال بإعمال الفكر إليه، وفيما دقق النظر فيه الخليل 

  .)30("وسيبويه

والصورة األخرى التي أشار إليها أيضا، وهي أبرز ما يمتاز به منهج الزمخشري في معجمه، 
ومن المجاز فقد وردت : "المعاني الحقيقية، وتمييزها بعبارات مثلهي فصل المعاني المجازية عن 

ومن الكناية ست "و" ومن مجاز المجاز ثالث مرات"و "في الجزء األول ستمئة وثماني مرات
ومن المجاز "و" ومن االستعارة ثماني مرات"و" ومن المستعار ثمان وعشرين مرة"و "عشرة مرة

صرح به في مقدمة كتابه أنه أراد أن يجمع أفانين القول األكثر ؛ تطبيقا لما "والكناية ثالث مرات
فصاحة، واألوفر بالغة، فيورد األلفاظ في استعماالتها، ألنه ال يريد أن يجمع معجما لغويا أللفاظ 
مفردة، وإنما يريده معجما بالغيا يهتم بالمعاني في التراكيب، حتى إنه كان يسقط بعض الجذور 

ومن خصائص هذا الكتاب تخير ما وقع في عبارات المبدعين : "يقول. فهمن معجمه خدمة لهد
وانطوى تحت استعماالت المفلقين، أو ما جاز وقوعه فيها، وانطواؤه تحتها، من التراكيب التي 

تأسيس قوانين فصل الخطاب " ، وقد أراد من ذلك ..".تملح وتحسن، وال تنقيض عنها األلسن
لذا يعتبر معجم األساس . )31("از عن الحقيقة والكناية عن التصريحوالكالم الفصيح بإفراد المج

المؤلف أسقط المواد التي ال تنسجم مع  والمالحظ أن" .ميداًنا خصيبا للدراسات اللغوية والداللية
ألنها ال تتماشى مع نظريته  ال مكان لها في معجمه فالمواد التي ليس لها دالالت مجازية فكرته،

  .)32("لغة العرب المعجم، وهي الكشف عن المجاز في التي اتبعها في

وفي سياق الحديث عن الحقيقة والمجاز، ال بد من اإلشارة إلى أن الزمخشري لم يفصل بين 
الحقيقة والمجاز في بعض الجذور، وأنه أورد المجاز ضمن الحقيقة، والمسألة األخرى أنه لم يميز 
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ي تتضمن االستعارة في مواضع، ويدرجها ضمن المجاز في بين أنواع المجاز، فكان يميز الجمل الت
  .مواضع أخرى كثيرة، وهذا مما انتقد به منهج الزمخشري في مقام فصل المجاز عن الحقيقة

أنه أدرج _ مما لم يصرح به في مقدمته_ومن منهج الزمخشري في معجم أساس البالغة 
 ،ب ل ع م ،ج ر م ز، ب ر ذ ن" ة، كما في الكلمات ذات األصول الرباعية، والمضعفة تحت الثالثي

  ".ج ل ذ ،ب ر ذ، ج ر م، ب ل ع: " مثال، واألصل في جذورها الثالثية على الترتيب ،"ج ل م د

ومن منهجه أنه أورد جذورا رباعية تحت أصول ثالثية، دون مراعاة مناسبة المعنى، فقد أورد 
زل زل، ":ا ما عده رباعي األصل، مثلأما األفعال المضعفة فمنه". خ رط "تحت " خرطوم" 

ق ل  –ق ل ق ل " و "ب ل ل –ب ل ب ل : "، ومنها ما عده ثالثي األصل، مثل"وصرصر
ويبدو أن الزمخشري ال يعتد بثالث الجذر ودليل ذلك تقديم بعض الجذور الرباعية في . )33("ل

على " د غ ص"الجذر ومثله تقديم . )34("ج هـ ج هـ" على " ج هـ و"ترتيبها، كتقديم الجذر 
ويسجل من اضطراب منهجه . )36(وهناك عدد آخر من األمثلة المشابهة. )35("د غ د غ"الجذر 

  .)37(أول باب األلف مع الياء ومكانه في آخره" أيي"إيراد الجذر 

على تسعة عشر بابا من األلف إلى الغين، ومجموع _ ميدان الدراسة_ ويحوي الجزء األول
ئة وأربعة وخمسون جذرا، ويندرج تحت هذه الجذور عدد الفان وثمانممداخلها المعجمية ا

صلت ومتفاوت من المعاني الحقيقية والمجازية، ومنها لم يرد فيه معان مجازية فاكتفى بالحقيقية، و
ئة وتسعة اتلك المعاني إلى عشرة آالف وخمسمئة وخمسة عشر معنى، منها خمسة آالف وثمانم

والجدول اآلتي يبين توزيع  .عة آالف وستمئة وستة وثالثون من المجازوستون من الحقيقة، وأرب
   :المعاني في أبواب المعجم وما هو حقيقي وما هو مجازي

 من المجاز من الحقيقة المعاني داخل الجذور المداخل المعجمية األبواب المعجمية
 4636 5869 10515 2354 أ إلى غ من

 147 316 463 134 أ
 314 511 825 178 ب
 64 136 200 61 ت
 120 108 228 63 ث
 267 409 676 147 ج
 446 493 939 185 ح
 431 466 897 152 خ
 203 275 478 142 د
 133 89 222 46 ذ
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 من المجاز من الحقيقة المعاني داخل الجذور المداخل المعجمية األبواب المعجمية
 470 456 926 225 ر
 181 215 396 99 ز
 429 445 874 180 س
 246 398 644 168 ش
 240 328 568 107 ص
 131 139 270 73 ض
 290 230 520 83 ط
 50 44 94 17 ظ
 188 677 865 192 ع
 144 275 419 102 غ

مع اإلشارة إلى أن هذه اإلحصائية استثنت المعاني المكررة المتشابهة داخل الجذر الواحد، 
واعتمدت المعاني المتغيرة داخل الجذر، مما احتاج وقتا أطول في تمييز تلك المعاني عن بعضها، 

  .لك المعاني في حقول حسب العالقات التي تشترك فيهاثم بدأ بعد ذلك تصنيف ت

  المحسوسات/ الحقول الداللية في معجم أساس البالغة : المبحث الثالث

إن عملية تصنيف المعاني في حقول داللية لمعجم تراثي أصيل تتطلب جهدا كبيرا، نظرا 
وصلت المعاني الحقيقية  للعدد الكبير من األلفاظ والمعاني، ففي الجزء األول من أساس البالغة

والمجازية إلى عشرة آالف ونصف، تم تصنيفها جميعا في حقول وفق عالقات القرابة بينها، فبدأ 
المحسوسات ويقصد بها كل ما يمكن لإلنسان إدراكه بحواسه، : الباحث تصنيفه بحقلين رئيسين

شكل القسم األول وهو وي. ويقصد بها المعنويات التي ال يدركها االنسان بحواسه: والمجردات
  .موضوع هذه الدراسة ربع المعاني، بينما تشكل المجردات ثالثة أرباع المعاني في ذلك الجزء

الجماد، والحرارة، : (وقام الباحث بتقسيم حقول المحسوسات إلى تسعة حقول كبرى
احث الترتيب وقد اعتمد الب). والحواس، الحيوان، والطبيعة، اللون، المكان، النبات، جسم االنسان

الهجائي للحقول، وكذلك ما يتفرع منها مع تقديم المعاني الحقيقية على المجازية في كل حقل 
  .فرعي

  

  

  



 "دراسة داللية"حقول المحسوسات في معجم أساس البالغة    مجلة جرش للبحوث والدراسات

 223

  : وفيما يأتي بيان لعدد األلفاظ والمعاني داخل كل حقل من حقول المحسوسات
 من المجاز من الحقيقة المجموع الحقول الداللية
 946 1900 2845 المحسوسات

 331 801 1131  الجماد
 22 22 44  الحرارة
 33 42 75 الحواس
 52 137 189 الحيوان
 122 215 337 الطبيعة
 36  74 110  اللون
 187 331 518  المكان
 63 121 184 النبات

 100 157 257 جسم االنسان

وقد اشتمل كل حقل من حقول المحسوسات على حقول فرعية تندرج تحتها معان، مع  
جميع المعاني يمكن إدراكها وإحساسها سواء أكانت حية، أم غير حية، وفي ما التأكيد على أن 

يأتي بيان لحقول المحسوسات التي اعتمدها الباحث في تصنيفه، مرتبة حسب الترتيب الهجائي، مع 
  :اإلشارة إلى أنه يندرج تحت الحقول الفرعية عدد متفاوت من األلفاظ

ات غير حية يمكن إحساسها بحاسة اللمس على ويشتمل على ألفاظ لجماد: حقول الجماد -1
 تشترك كلمات تتضمن الحقول وتلك فرعية حقول على الجماد حقل ويشتمل .األغلب

 ومحتوياته، الببت وحقل واألوعية، األواني حقل األدوات، حقل: "الحقول تلك ومن بالداللة،
 وحقل اللباس،و والقماش الزينة وحقل األخشاب، وحقل الحبال، وحقل الجلود، وحقل

 وحقل المعادن، وحقل المال، وحقل الكتب، وحقل الطعام، وحقل السالح، وحقل السوائل،
 ". االوساخ

 تحته يندرج اللباس حقل فمثال أصغر، أخرى حقول المذكورة الجماد حقول من وبتفرع
 يط،والخ والخز، والخرق، الحرير، على تدل وأخرى الثوب، على تدل كلمات: "مثل فرعية حقول

 حقل وكذلك". والقميص والقماش، والقناع، والقطن، والفرش، والغطاء، والعمامة، والسروال،
 والسقف، والدار، والجدار، مثال، الباب على منها كل تدل مجموعات فهناك ومحتوياته البيت

 الجماد من السالح وحقل. والمخدة والفراش، والسجاد، والحجر، والتراب، والغطاء، والعمود،
 والسيف، والسوط، والسهم، والسكين، والرمح، والدرع، الدبابة،: "مثل أصغر حقول على تمليش

 ألفا الجماد حقل تحت إدراجها يمكن التي المعاني عدد ويبلغ...". والوتر والنصل، والقوس،
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 المجاز، من وثالثون وواحد وثالثمئة الحقيقة، من معنى ثمانمائة منها معنى وثالثين وواحدا ومئة
 .الحقيقة عن للمجاز وفصله الجذور، داخل للمعاني الزمخشري تصنيف بحسب وذك

وقد تفرعت الحرارة من المحسوسات ألنها يمكن الشعور بها، وبلغت أربعة : حقول الحرارة -2
الحرارة المعتدلة، : " وأربعين معنى، نصفها جاء عن طريق المجاز، وتفرعت منها حقول

 ". لمتدنيةوالحرارة العالية، والحرارة ا
السمع، والشم، واللمس، : "وهي ما يدركه اإلنسان عن طريقها مثل: حقول الحواس -3

 .بلغت خمسة وسبعين معنى نصفها من المجازو ،"والنظر
فقد تم (ويتضمن أسماء الحيوانات الحية بأنواعها، مع فصلها عن صفاتها، : حقول الحيوان -4

عنويات وليس هنا كصفات الناقة والفرس إدراج صفات الحيوانات ضمن حقول المجردات والم
األرنب، والبقر، والدابة، : "وتتفرع حقول الحيوانات إلى حيوانات أليفة مثل). وغيرها

األسد، : "، وحيوانات متوحشة مثل"والزرافة، والطيور، والغزال، والغنم، والفرس، والناقة
". لحوت، والسمكا: "، وحشرات، وبحريات مثل"كاألفعى"، وزواحف "والضب، والوحش

 .وبلغ مجموع هذا الحقل مئة وتسعة وثمانين معنى مختلًفا مصنًفا على تلك الحقول

ويشتمل على كل ما يحيط باإلنسان من سماء، وضوء، وغيوم، ونجوم، : حقول الطبيعة -5
ومنها حقل . بلغت ثالثمئة وسبعة وثالثين معنى نصفها من المجاز. وجن، وماء، ونار، وهواء

ومن تلك . شتمل على تسع وخمسين لفظة تدل على ضوء، نصفها من المجازوي: الضوء
وأصوات األشياء في البيئة كثيرة، سواء أكانت لألحياء أم لغير : الحقول حقول الصوت

اإلنسان، واالختالط، : "ومنها. وقد تم تجميع األصوات المتشابهة في حقول فرعية. األحياء
تيل، والتكرار، والثعلب، والثور، والحمام، والحديد، واألرنب، واألسد، واألضراس، والتر

والحزن، والديك، والذباب، والرعد، والسيف، والشاة، والشجر، والشهيق، والصدى 
والصراخ، والضبع، والضجيج، والضراط، والطنين، والعلو، والغناء، والفرس، والقوس، 

، والناقة، والنداء، والنفس، والكالم، والكلب، واللحن، والماء، والمرض، والمشي، والنار
  .وقد بلغت مئة واثنين وعشرين معنى ربعها من المجاز". والهواء

بلغت وقد تفرع هذا الحقل الرئيسي إلى حقول فرعية تجمع ألوانا متشابهة : حقول األلوان -6
أبيض، وأحمر، وأخضر، وأزرق، وأسمر، : "مثل. مئة وعشر معنى جاء ثلثها من المجاز

 ". وأصفر، وظالم، واختالط، ودم، ورماد وأسود، وأشقر،
وفيه مجموعات تدل أماكن محسوسة في كل مجموعة عدد متفاوت من : حقول المكان -7

األلفاظ وقد شملت على خمسمئة وثماني عشرة لفظة، جاء ثلثها عن طريق المجاز وقد 
ة، أرض، وبحر، وبستان، وبعد، وبئر، وجبل، وجهة، وحفر: "توزعت على الحقول اآلتية

وحوض، وخفي، وخلية، ودار، وساحة، وسجن، وسقف، وسوق، وشاطئ، وصحراء، وضيق، 
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وطريق، وعلو، وفارغ، وقبر، وقرية، وماء، ومدن، ومرعى، ومعبد، ومغتسل، ونجس، 
 ". ونزول، ونهاية، ونهر، وواد، وواسع، ووسط

ثمرة وغير ويمكن تقسيم حقول النبات بطرق مختلفة سواء كانت نباتات م: حقول النبات -8
مثمرة، أو أشجار وأعشاب، أو أية تصنيفات أخرى، وجد الباحث مئة وأربعا وثمانين لفظة 

تمر، وثمر، وثوم، وحب، وحبق، وحنظل، : "تدل على النبات توزعت في حقول كما يأتي
وخردل، وخس، وخشب، وريحان، وزهر، وسواك، وسدر، وشجر، وشوك، وعشب، وعصفر، 

 ". وقرع، وقمح، ومردقوش، ونخل، ونضج، ووردوعلف، وعنب، وقثاء، 
األلفاظ والمعاني الدالة على أعضاء جسم االنسان بلغت مئتين وسبعا : حقول جسم االنسان -9

الرئة، والساق، واألذن، واألسنان، : " وخمسين لفظة توزعت حسب الحقول الفرعية اآلتية
صية، والدماغ، والرأس، واألنف، والبطن، والثدي، والجلد، والحلق، والخاصرة، والخ

والرجل، والرحم، والشرج، والشعر، والصدر، والضلع، والطحال، والظفر، والظهر، والعانة، 
والعصب، والعظام، والعورة، والعين، والفرج، والفم، والقضيب، والقلب، والكتف، واللحية، 

  ". واللسان، والمشيمة، والوجه، والورك، واليد

حقل جسم اإلنسان _ ليد المعجمي في حقول المحسوسات آليات التو: المبحث الرابع

  أنموذجا

ويتلخص الترادف بوجود كلمتين تعطيان المعنى نفسه، فإذا وضعت إحداهما  :الترادف: أوًال
، فهو اختالف في الشكل، وائتالف في المعنى، وقد حظي )38(مكان األخرى ال يتغير المعنى

، )39(لفوا كتبا للمترادفات كالرماني واألصمعي وغيرهماالترادف باهتمام علماء اللغة األوائل فأ
والترادف من عوامل التوسع اللغوي، وتنمية الثروة اللفظية وفقا للزمان والمكان 

  .واالستعمال

  :وفي حقول جسم اإلنسان في أساس البالغة يمكن إيجاد كلمات مترادفة كثيرة، مثل

أذن مسترخية على : حذواء"فـفات حذواء وشرفاء، وعرش متراد: الكلمات: حقل األذن -

لحمتان مستطيلتان سميتا : عرشيه"و، )41("أذن طويلة القوف: شرفاء"و، )40("الخد
 .)42("عرشين للمداناة

الكلمات اآلتية تطلق على األنف، وهي تقع في أبواب مختلفة في المعجم، تم : حقل األنف -
حقق بذلك أهداف نظرية الحقول تجميعها في حقل واحد، ويتبين أنها تفيد المعنى نفسه، وتت

طرف : أرنبته"، )44("ناحيتا منخريه: ابتّل رفيقاه"، )43("منخريه: أنفيه: "وهي. الداللية
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: ، وما أملح راعفه)47("ضرب الرجل على مخطمه"، )46("طرف األرنبة: روثة أنفه"، )45("أنفه
 .)49("أنفك وما حوله: ألطأن منك مراغمك"، و)48("طرف األرنبة

: ويمكن مالحظة الترادف بين أجزاء العين بمقارنة معاني كل منها، فالكلمات: حقل العين -
: بؤبؤ العين وذباب العين والمحجر والعير تعني جميعها المعنى نفسه فقد أورد الزمخشري

: ، وقيل)51()"من المجاز(انسانها : ذباب العينهو أعز من "، و)50("انسانها: بؤبؤ عيني"

ونظر إلي : "ومن الترادف. )53("بدا محجرها من النقاب"و ،)52("انسان العين: العير"

ومن الترادف داللة  .)55()"من المجاز(بمؤخرها : عينه بذنبنظر إليه "و ،)54("عينه بمؤخر
الكلمات بخص وحمالق وشفر وأسكفة عينه على الجفن حيث أورد الزمخشري المعاني 

، )56("فن األسفل، واللخص باألعلىهما لحمتان البخص بالج: بعينه بخص ولخص: "اآلتية

منابت : قرحت أشفار عينيه من البكاء"، و)57("باطن الجفنين: قلب حمالقيه وحماليقه"و

وقفت "، و)59()"من المجاز(الحاجب : زجاء رواق العين"، و)58("الهدب الواحد شفر

: ضربت حنو عينه"و. )60()"من المجاز(على جفنها األسفل : الدمعة على أسكفة عينه
: ومن الترادف داللة الكلمات اآلتية على الدموع يقول الزمخشري. )61()"من المجاز(جاجه ح

أخضلت "، و)63("الدموع حين تخرج: سالت غروبه"و، )62("عروق الدمع: فاضت شؤونه"

من (أظلمت ودمعت  :عين غاسقة"و ،)64()"من المجاز(مجاري الدمع : مسارب عينيه
لترادف بين الكلمات في الحقول الفرعية في جسم وهكذا يمكن مالحظة ا. )65()"المجاز

االنسان عند إجراء مقارنة فاحصة، وهكذا يكون المعجم وحدة مترابطة عندما تترابط األلفاظ 
 .مع بعضها وتتحد في الداللة على الشيء نفسه وهي موجودة في أبواب متباعدة في المعجم

معنيين متقابلين أو متعاكسين، وهو أنواع  ويتلخص التضاد بأنه كل ما دّل على :التضاد: ثانيًا
الحاد، والمتدرج، والعكسي، واالتجاهي، والعمودي، : بحسب درجة الفرق بين الكلمتين، فمنه

  :ويمكن إيجاد تلك العالقة في حقول جسم اإلنسان كما يأتي. )66(والتقابلي 

: معكفوشعر : "تحقق بينهما التضاد" سبط"و "معكف"الكلمتان : حقل شعر الجسم -

يتضح التضاد " زعر"و" جثل"وبين الكلمتين . )68("غير جعد: شعر سبط"و ،)67("مجعد

قلة شعر وتفرق : فيه زعر"و ،)69("كثير لين :شعر جثل: "في المعنى فيقول الزمخشري
، فأورد "أجرد"و" أشعر: "ويتبين وجود التضاد أيضا بين الكلمتين. )70("حتى يبدو الجلد

ال شعر على : رجل أجرد"و ،)71("كثير شعر الجسد: شعرانيرجل أشعر و: "الزمخشري
 .)72("جسده
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فقد أورد في حقل " شرفاء"و" سّكاء: "يوجد تضاد بين الكلمتين: حقل أذن االنسان -

وال بد من اإلشارة إلى أنه . )74("أذن طويلة: شرفاء"و ،)73("أذن قصيرة: سّكاء": األذن
اد تلك العالقة في حقول المجردات بشكل يقل التضاد في حقول أجزاء الجسم، ويمكن إيج

أوسع وأكثر، ثم إن التضاد يمكن تطبيقه بين حقول مختلفة، وليس فقط داخل الحقل الفرعي 
وبذلك يصبح المعجم شبكة  ،الواحد، كالصفات مثال، أو المشاعر واألحاسيس، أو األماكن

بط دالليًا، ال سيما وإن متينة من العالقات الداللية، تعكس صورة حية لمعجم موضوعي مترا
 .تم تطبيق نظريات داللية أخرى بشكل أدق وأوسع

وهو تضمن معنى جزئي محدد ضمن معنى عام، وهو من العالقات الداللية التي  :االشتمال: ثالثًا
يمكن مالحظتها وتطبيقها في بعض الحقول الداللية، وخاصة تلك العالقة التي تربط بين 

ا من الثاني الذي يكون أعم منه، وقد أوضح أحمد مختار عمر مصطلحين يتضمن األول شيئ
ويختلف االشتمال عن الترادف في أنه تضمن من طرف واحد، : "الفرق بينه وبين الترادف

أعلى في التقسيم التصنيفي أو ) ب(، حينما يكون )ب(مشتمًال على ) أ(فيكون 
  .)75("التفريعي

اإلنسان تقل إمكانية تطبيق تلك العالقة في  لكن ال بد من اإلشارة إلى أنه في حقل جسم
الحقول الفرعية؛ ذلك أنها تعتبر جميعها أجزاء فالظفر جزء من األصبع واألصبع جزء من اليد 

  .واليد جزء من الجسم، وكذلك البؤبؤ والعين والرأس أجزاء بالنسبة للجسم

ن، وكذلك يمكن ويمكن مالحظة تلك العالقة من خالل ربط الجسم بأنه نوع من اإلنسا
  .مالحظة االشتمال من خالل ربط اإلنسان بأنه نوع من الحيوان أو الموجودات الحية

وهي من العالقات الداللية التي يمكن مالحظتها في الحقول الداللية : عالقة الجزء بالكل: رابعًا
وتشير هذه العالقة إلى تسلسل متصل وعالقة بكثرة، وخاصة في حقول جسم اإلنسان، 

صغر باألكبر عندما يكون األصغر جزًءا من األكبر، تمامًا كما تكون عجلة السيارة جزًءا األ
  :ويمكن رسم هذه العالقة في حقول جسم اإلنسان اآلتية. منها، ومقبض الباب جزًءا منه

، )78(، وبخص العين ولخصها)77(، وبؤبؤ العين)76(مؤخر العين: "فاألعضاء: حقل عين اإلنسان -
، وحنو )83(، وأسكفة العين)82(وشؤونها )81(ومساربها )80(، وغروب العين)79(وأشفار العين

" )85(العين: رماه بالبصاصة: "ترتبط هذه جميعها بالعين الناظرة في قوله مثال" )84(العين
  .بعالقة الجزء بالكل؛ فهي أجزاء رئيسية في العين ال تستغني العين عن أي منها

اللسان، واألسنان، والحنك : ء الفم الرئيسية مثلويشتمل حقل الفم على أجزا: حقل الفم -
ويمكن تطبيق عالقة الجزء بالكل باعتبار األجزاء اآلتية من مكونات الفم يقول . واللثة والشفة
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، )87(شجر الفم: "واألجزاء هي ،")86(شق فمي: وما دخل شرق فمي شيء: "عن الفم
، )90(الزقة بأسناخ األسنان: ةولثة منشمر: ، واللثة في قوله)89(، والشفتان)88(والشدقان

، فالن يخرق األعراض )91(لسانه :والمتكلم بمذوده: والمذود، والمسرد في قوله على الترتيب
حتى . )93(األسنان :عوده ال تحيك فيه العواجم: ، والعواجم في قوله")92(بلسانه: بمسرده

 :جزء بالكل ومنهااألسنان لها أجزاء فترتبط األجزاء اآلتية باألسنان وبالفم بعالقة ال
ضرسه : "، واألضراس)94("ما تقدم من أسنانه :افتر عن ضاحكته وضواحكه: "الضواحك
، )97("الثنايا: هو طالع المثاقب: "، والثنايا)96("أكلت طواحنك: "، والطواحن)95("وضرسه

. )99("بأنيابه  :عضه الفحل بزجاجه: "، واألنياب)98("أضراسه :وطحنه بأرحائه: "واألضراس
تقدم يمكن ربط الجزء بالكل في باقي الحقول المعجمية، وبذلك يصبح المعجم شبكة وكما 

 متماسكة من الروابط والعالقات المتينة التي تقرب المعاني المتقاربة دالليا من القارئ فتوسع
معجمه، وتثري ملكته اللغوية، من خالل التعرف على محتوى المعجم، وأماكن القصور إن 

 . وجدت

ويقصد بالمشترك اتفاق كلمتين أو أكثر في اللفظ اتفاقا تامًا، : لمشترك اللفظيا: خامسا
واختالفها في المعنى، أي أن الكلمة تحتمل معنيين أو أكثر، وهذه العالقة موجودة في 

معاني مختلفة للكلمة ) الجذر(المعاجم بكثرة وذلك عندما يندرج تحت المدخل المعجمي 
داللية فيذهب الباحث إلى أنه يقل وجود تلك العالقة في الحقول أما في الحقول ال. الواحدة

الداللية الفرعية؛ فكيف سيجتمع معنيان مختلفان لكل منهما داللة بعيدة عن األخرى في حقل 
  ! داللي فرعي أساسه اجتماع كلمات متقاربة في المعنى؟

في الربط بين الحقول  وعلى الرغم من القول السابق إال أنه يمكن أن يسهم المشترك اللفظي
المختلفة، وليس داخل الحقل الواحد، فالمشترك يسهم في التوليد اللغوي، وفي إنتاج دالالت 

: على عضوين في جسم االنسان األول" أنثيين"داللة كلمة : جديدة في حقول مختلفة، ومثال ذلك
/ الخصيتان: أنثييه نزع أنثييه ثم ضربه تحت: "يقول الزمخشري. الخصيتين: األذنين، والثاني

، وبذلك يكون المشترك قد ولد داللة مختلفة في حقلين فرعيين من حقول جسم )100("أذناه
" األطراف"وكلمة . اإلنسان، وال بد من اإلشارة إلى أن للسياق دورا مهمًا للتمييز بين المعنيين

وهي : األطراف وجارية حسنة: "قصد بها الزمخشري أصابع مرة، والرجلين في مرة أخرى، يقول
ومن األمثلة المشابهة داللة كلمة شعب . )102("رجليه: وما يدري أي طرفيه أطول"، )101("أصابعها

: قبض عليه بشعب يده: "مرة على أصابع اليد، ومرة على الرجلين، يقول الزمخشري: على معنيين
 . )104("بين رجليها: وقعد بين شعبتيها: "، ويقول)103("أصابعه
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هتم الزمخشري في معجمه أساس البالغة بالمعاني المجازية التي قام بفصلها ا: المجاز: سادسا
عن المعاني الحقيقية لأللفاظ؛ ليبين الغاية األسمى من تأليفه للمعجم وهي أنه أراد ان يجمع 

والمجاز من اآلليات التي ساعدت . األقوال البليغة األكثر رقيا والتي تعبر عن ثراء اللغة
يد المعاني لأللفاظ، ألنه عبارة عن استعمال اللفظة في غير ما وضعت له بشكل أساس في تول

مع قرينة تمنع إيراد المعنى األصلي، فهو عالقة قائمة بين المعنى الحقيقي والمعنى اآلخر، 
على سبيل المشابهة، أو االستعارة، أو الكناية، وقد فصل الزمخشري المعاني المجازية 

 ،"ومن المجاز: "قيقية في معظم الجذور مبتدئا بكلمات مثلفأوردها تالية للمعاني الح
، لكنه لم يلتزم بتلك الكلمات في "ومن المستعار"و ،"ومن الكناية"، و"ومن مجاز المجاز"و

هو االغلب واألكثر تكرارا، وقد يتضمن " ومن المجاز: "مواضعها المناسبة جميعا؛ فقوله
ومع ذلك فإنه . نواعها، أو الكناية، أو التشبيهذلك القول جمًال تحتوي على االستعارة بأ

ومن المعاني . يحسب له السبق في فصل تلك المعاني، فكان ذلك حافزا للباحثين في دراستها
  :معنى 257معنى من أصل  102المجازية في حقل جسم االنسان والتي بلغت 

ة عبر عن اليدين ، في هذه الجمل")105(يداه :وفالن يمد للبرية رافداه: "يقول الزمخشري -
وبذلك يكون قد عبر . يمد: بالنهرين الرافدين داللة على العطاء والكرم بداللة لفظية وهي

فالن يخرق األعراض : "وفي العبارتين. عن اليد أي أنه ذكر المشبه به وحذف المشبه

المسرد، : ، شبه اللسان بأداتين)107("بين فكيه سيف صارم"، )106("بلسانه :بمسرده
حذف المشبه به ولم يصرح به، ولكنه ذكر شيئا من لوازمه يدل عليه، فاللسان والسيف، و

يصيب األعراض بالكالم فيؤذي مشاعر اآلخرين كما يفعل المزرد بثقب ما فيه، وكذلك قوة 
 .هنا يتضح توليد معان جديدة من المجاز. اللسان في إحقاق الحق كالسيف الصارم

فقد شبه األذن . )108("محارتها وصدفتها: الكالممأل حوض أذنه بكثرة : "وفي العبارة -
والذي منع إيراد الحقيقي للحوض هو كلمة أذنه . بالحوض الذي يمأل وشبه الكالم بالماء

وكثرة الكالم، فمأل الحوض معنى معروف، ولكن عندما قال أذنه وكثرة الكالم عرف القارئ أن 
 المقصود ليس الحوض الحقيقي الذي يمأل بالماء

، فقد )109("أضراسه  :وطحنه بأرحائه: "مالحظة االستعارة التصريحية في العباراتويمكن  -

: لطمن بالعناب التفاح"، )110("بأنيابه :وعضه الفحل بزجاجه: "عبارة، وحذف المشبه
استعار العناب وهو نبات أحمر وقصد به األصابع، واستعار التفاح . )111("بالبنان الخدود

 ".لطمن: "وقصد به الخدود، بداللة كام
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ال يريد القبض الحقيقي على اليد وغنما الدعم  )112("شد على سواعدكم" :وفي عبارة -

 .)113("وهما إصبعاه اللتان يقبض بهما: ولطمه الجارح بمطعمتيه: "وعبارة. والمؤازرة

قوائمها وجعلها   :أزالمهابكرت نزل عن الثرى  ...حتى إذا حسر الظالم وأسفرت: "وعبارة
 .)114("بتهاأزالمًا لقوتها وصال

علقت القرط في : "ومن الجمل المجازية في معجمه الواردة ضمن حقول جسم االنسان -

. ومخطمه خطمهضرب الرجل على "و. )115("استعيرت لتلك اللحمة للينها: شحمة أذنها

ولسان "، )117("عارضه استعير من مسحل اللجام: وشاب مسحله"، و)116("استعارة: وعّفره

  .لها عبارات بالغية تم فصلها عن المعاني الحقيقيةك. )118("جعل كالمبرد: مسحل

  الخاتمة

استثمرت الدراسة معطيات واحدة من النظريات الداللية الحديثة، وهي نظرية الحقول 
الداللية التي تقوم على فكرة تجميع األلفاظ والمعاني المتقاربة ضمن حقول داللية، يتم بعدها 

داللية داخل الحقل الفرعي الواحد، أو الحقول المتجاورة البحث في إمكانية وجود عالقات وروابط 
  :ضمن حقل داللي عام، وقد خلصت الدراسة إلى ما يأتي

معجم أساس البالغة معجم تراثي ثري جدير باالهتمام ويصلح لتطبيق نظريات داللية حديثة،  -
ل، وجمع جمع فيه الزمخشري العبارات األكثر فصاحة وبالغة، رغبة منه في تأسيس فن القو

 .العبارات البليغة إلبراز فصاحة العرب الممتدة من القرآن الكريم

ترتيب مواد معجمه، ومدى نجاحه في الفصل  الكشف عن أبرز مالمح منهج الزمخشري في -
بين المعاني الحقيقية والمعاني المجازية، والكشف أيضا عن وجود اضطراب في عرض 

ل الجذور، وفي الفصل بين أنواع الجذور، والفصل وفي ترتيب المواد داخ. المواد المعجمية
 .بين الحقيقة والمجاز

بيان عدد الحقول الفرعية للمحسوسات، وأنواعها، والتي بلغت تسعة حقول، مرتبة ترتيبا  -
وذكر أسماء الحقول التي تندرج تحتها، والمجموعة من الجزء األول للمعجم، . هجائيا

   .وتمييز ما جاء منها عن طريق المجاز

 .بيان عدد المعاني الحقيقية في حقول جسم اإلنسان والتي بلغت مئة وسبعة وخمسين معنى -

للمجاز دور كبير في توليد الداللة، جنبا إلى جنب مع آليات التوليد األخرى، وهو من عبقرية  -
اللغة التي تحتاج إلى فهم ووعي إلدراكها في التراكيب، وقد عملت الدراسة على بيان عدد 

 .ني المجازية في حقول جسم اإلنسان والتي بلغت مئة معنىالمعا
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الكشف عن آليات التوليد الداللية في الحقول الخاضعة للدراسة، ودورها في إقامة عالقات  -
الترادف : "واآلليات مثل. وثيقة بين أجزاء الحقول الداللية، وفي توليد المعاني الجديدة

 ".، والمشترك اللفظي، والمجازوالتضاد، واالشتمال، وعالقة الجزء بالكل
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 صور مفرتقة في ذات واحدة: مبارك بن سيف آل ثاني
  

  *يوسف أبو العدوس

  

   م19/12/2021: تاريخ القبول  م3/10/2021:  ستالمتاريخ اال

  

  ملخص

يحاول هذا البحث سبر أغوار شعر مبارك بن سيف آل ثاني، وقراءته قراءة نقدية متأنية من خالل 
  ".ليال صيفية وقصائد أخرى"، و"دة الخليجأنشو"، و"الليل والضفاف: "ثالثة دواوين هي

 اعر الذي نقوم بدراسة شعره هو شاعر قطري المولد، خليجي الهوى، عربي االنتماء، ثوريالش إن
 النزعة، إنساني النظرة، إّنه شاعر استطاع من خالل زاوية الرؤية التي ارتآها لنفسه أن ينطلق من الهم

  ...اعي القومي، ثم إلى الهم اإلنسانيالفردي الخاص، إلى الهم الجم

وسأحاول في هذا البحث أن استغل إمكانات التحليل والنقد باختالف مدارسه وانتماءاته، فإذا وافق 
منها ما أراه مناسبًا لخدمة التحليل والتقييم أخذت به، وإّال فإّنني سأطرحه جانبًا وأبحث عن الصواب في 

علينا، ويوجهنا في كيفية استغالل ما هو خارج النص، هو النص ذاته،  مكان آخر، علمًا بأن الذي يفرض
وإّال وقعنا في عملية إسقاط ما في أذهاننا سلفًا، وإجبار النص على قول ما ليس فيه، وإنما قول ما في 

ملية أذهاننا وإثباته؛ فعملية التحليل النقدي للشعر، تعمل على كشف جوانبه الغامضة والمبهمة من خالل ع
  . التفسير التي يلجأ إليها التحليل والنقد

ومن هذا المنطلق حللت في البحث ثالث دوائر من دوائر العملية اإلبداعية عند مبارك ابن سيف، 
  :وهي

  .دائرة البعد الذاتي: الدائرة األولى

  .دائرة البعد القومي والثوري: الدائرة الثانية

  .دائرة البعد اإلنساني: الدائرة الثالثة

  .مبارك بن سيف، الشعر القطري، العملية اإلبداعية، الشعر الخليجي: الكلمات المفتاحية
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Mubarak Bin Sayf Al Thani: Diversified Images of One Entity  
 
Yousef Abu Addous, President of Jerash University - Jordan. 

 

Abstract 
This study means to provide a careful critical analysis of three collections of poetry 

by Mubarak Bin Sayf Al Thani, namely "Night and Banks," "The Ode of the Gulf," 
"Summer Nights and Other Poems." 

The poet subject of this study is Qatari by birth, with Gulf passion, Arab belonging, 
revolutionary tendency, and human outlook. From the vantage point he chooses for 
himself, he sets out from private concern on to national concerns and beyond to human 
concerns.  

In this research, the researcher will use an eclectic approach, in which he will 
exploit all possible critical traditions that enable him to analyze the poems in question. 
Whatever suits the text is retained, other approaches are put aside. Analysis in this study 
is finally dictated by the text. The study tries to clear textual equivocations from within 
the text. But definitely, the study is careful not to read ideas or themes into the text.  

Based on this, the study recognizes three spheres of the poetic creativity of 
Mubarak Bin Sayf; the inner personal sphere, the national and revolutionary sphere, and 
the human sphere. The poet's insight proposes that to be worthy, the creative process 
should pass through these spheres. 
Keywords: Mubarak Bin Sayf, Qatari poetry, Creative process, Gulf poetry. 

  

  :المقدمة

وموقعه، وموقفه، وزاويته، وتجمعت له المواد  لقد وفق مبارك بن سيف في اختيار منطلقه،
التي يريد أن يشكلها في قصائده، وأدرك برؤيته الثاقبة أن العملية اإلبداعية ال تكتمل على أحسن 

  :وجه إال إذا مرت بأربعة أبعاد في أربع دوائر هي

  .دائرة البعد الذاتي: الدائرة األولى

  .دائرة البعد االجتماعي: الدائرة الثانية

  .دائرة البعد القومي: الدائرة الثالثة

  .دائرة البعد اإلنساني: الدائرة الرابعة



 صور مفترقة في ذات واحدة: مبارك بن سيف آل ثاني   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 245

الدائرة األولى والثالثة والرابعة، أما الدائرة الثانية : وفي هذا البحث درست ثالث دوائر هي
  .فقد أفردتها ببحث خاص

العملية طعمها  وكانت التجربة الذاتية مثيرة لشاعرنا بحيث دفعته للتعبير عنها، فاكتسبت
الذاتي، ولونها الذاتي، ومالمحها الذاتية بكّل الجيشان العاطفي، وهذه العملية الفنية أخذت تدور 
في حركة دائرية سائرة إلى األمام، تنمو وتتحرك، لتنفذ إلى الدائرة الثانية، دائرة البعد االجتماعي 

مل هموم الجماعة التي ينتمي الذي حول التجربة الذاتية من حدث خاص محدود إلى قضية تح
ولم تقف هذه الحركة الدائرية عند هذا الحد بل إن القضية أخذت تكبر عند . إليها شاعرنا

شاعرنا وتتعمق، وتحمل همومه وهموم الجماعة على حد سواء إلى أن استطاعت أن تنفذ إلى 
وعندما أدرك أن هذه .. .الدائرة الثالثة، إلى البعد القومي، لتحمل تجربته هموم أمته وشعبه

المتعطشة لالندماج بقضايا الوطن، " األنا"الدوائر بحاجة إلى دائرة رابعة أخذ يمد في بعد 
واألمة، إلى التوسع ومن ثم النفاذ إلى الدائرة الرابعة، دائرة البعد اإلنساني، مدركًا أن هناك همومًا 

  .)1(وآماًال إنسانية مشتركة بين جميع الناس

دوائر متداخلة، إذ يالحظ أن العمليات العقلية في العملية اإلبداعية هي عمليات وهذه ال
متداخلة متفاعلة، وأن تقسيمها هو لغرض التبسيط والدراسة، وهذه الدوائر تشبه المراحل األربع 

  :وهي "G. Wallac"التي تحدث عنها جراهـام داالس  -في تداخلها–لعملية اإلبداع الشعري 

  .ؤ واإلعدادمرحلة التهي -1

  .مرحلة االختمار -2

  .مرحلة اإللهام -3

  .)2(مرحلة التحقيق -4

فهذه المراحل رغم تقسيمها بهذا الشكل إال أنها متداخلة ومترابطة، وال يمكن فصلها عن 
  .بعضها بشكل دقيق وحاسم

ومن هذا المنطلق فإن قصيدة ما عند مبارك بن سيف يمكن أن تصنف في الدائرة األولى، 
قصيدة قد تحمل في طياتها أبعادًا متعددة، فتالحم الموقف والموقع والوعي إال أن هذه ال

واالنتماء والفكر المتيقظ عند شاعرنا، أدى إلى انبجاس زاوية رؤية خاصة به، هذه الزاوية جعلته 
يعالج القضايا بحس واع ومتيقظ، مركزًا في المقام األول على قضايا الوطن واألمة واإلنسان، حّتى 

  .ن كانت القصيدة ذاتية، فهي تحمل في طياتها هموم اإلنسان أينما كانوإ
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  :دائرة البعد الذاتي

لحظات غروب "، و)3("حلم شرقي األلوان: "في هذه الدائرة تقع قصائد كثيرة، منها
الزهر من "، و)7("أغنية الربيع"، و)6("رفقة الصبا"، و)5("تأمالت في ليلة صيفية"، و)4("سعيدة
البين "، و)11("ذكريات الطفولة"، و)10("ذكريات في ليلة شتوية"، و)9("عودة إبريل"، و)8("يرسائل

  .، وغيرها)15("الليل والضفاف"، و)14("نوارة يا عالمي الصغير"، و)13("ّنوارة"، و)12("واألقدار

ويالحظ أن القصائد التي تقع ضمن هذه الدائرة هي قصائد الغزل والحنين، فقد اتسم الغزل 
شاعرنا بالعفة، والرومانسية، واالبتعاد عن األوصاف الحسية التي تصف مفاتن المحبوبة، بل  عند

وقد زاوج في غزله بين المرأة والطبيعة الزاهية . يمكن القول إن الغزل عنده أخذ الطابع العذري
واالبتعاد  بكّل صورها الساكنة والمتحركة؛ فاالقتراب من محبوبته الحلم يجلب له المسرة والبهجة،

حيث هكذا –عنها يصيبه باأللم واإلحباط، وقربه منها يحول الليل نورًا ساطعًا، وبعده الدائم عنها 
وفتاته كالبحر الذي يمنح ... جعل ضوء النهار غمامة مليئة بالبؤس والشقاء -حكمت عليه األقدار

المدلهمة، وهو دائم  الدهشة، ويوحي بالغموض، ويغري بالمغامرة، وكالقمر الذي ينير لياليه
التذكر لهذه المحبوبة التي ملكت عليه خياله ووجدانه، فيراها ويرى طيفها في شذا األزهار التي 
تحتضن ذلك الطيف، ويراها من خالل اهتزاز سعف النخيل الذي يهتز مع النسيم العليل، ويراها 

صواتها وحركاتها لتكمل من خالل الطيور الجميلة التي تبتهج بمناظر الطبيعة فتشربها من أ
  :م1973التي قالها في القاهرة سنة " البين واألقدار"يقول في قصيدته . البهجة

  لوال عيون البين واألقداِر
  

  لهويُتها بالسر واإلجهاِر  
  

  جّنتي - يا حبيبُة–وجعلُت قربِك 
  

  ناري - يا حبيبُة–وجعلُت بعدِك   
  

  البين فاض بدمع عيني ثرًة
  

  صبابة مزقت أستاريإن ال  
  

  أبحرُت في بحر العيون وإّنني
  

  ما كنُت أعرف لوعَة اإلبحاِر  
  

  هذا شراعي قد تمزق وانتهى
  

  وجريُت ألهُث في َثرى أقداري  
  

  ضوُء النهاِر إذا بعدت َغمامٌة
  

  والليُل ُقربِك باهر األنواِر  
  

  د طواه َنهاري؟أم أن ليلي ق    هل أن ليلي قد طَوى شمس الضحى؟
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  إن غاب طيُفِك لحظًة عن خاطري

  
  ألفيُت طيفِك في شذا األزهاِر  

  
  حّتى إذا ما جاَء ليلي والدجى

  
  قبلُت ثغرك في سنى األقماِر  

  
  ويرف قلبي كّلما همسْت لها

  
  سعف النخيل وناعم األطياِر  

  
إّني أراِك بكّل شيٍء ناضر  

  
  ساري في كّل زاويٍة خياُلِك  

  
  وَلكم سألُت خيالها مترددًا

  
  أين الِفرار وأين أين قراري؟  

  
 وقد ساعد في جمال هذه األبيات مجموعة األشكال البالغية التي بنى الشاعر عليها النص

، والمقابلة "قراري –الِفرار "، والجناس بين "الليل –اإلجهار والنهار  –السر "الطباق بين : مثل
الثاني، والسادس، ورد العجز على الصدر في البيت الرابع، واالستعارات النابضة بالحياة  في البيتين

عيون البين واألقدار، الصبابة مزقت أستاري، بحر العيون، ثرى أقداري، همس سعف : مثل
يا : واالستفهام البالغي في البيتين السابع والثاني عشر، وتكرار ألفاظ... النخيل، سألت خيالها

  .يا حبيبة: ة، أبحرت ومشتقاتها، النهار، الليل، الطيف، أين، والنداء فيحبيب

 وفي قصيدة أخرى يواري الشاعر اسم محبوبته متخذًا اسمًا مستعارًا لها، وهنا يأخذ الحب
عند مبارك طابع الذاتية كما هو الحال عند الرومانسيين، إذ يؤكد الهوة التي تفصل بين عالمي 

ينسلخ حبه عن الواقع، ويصبح وهما يعذبه، ولعل سبب ذلك يعود إلى قوة الخيال والواقع، ف
فالرومانسي ال يستطيع أن ينظر إلى الحياة إال . الخيال التي تسيطر على عاطفة الحب وتسكرها

: "Irving Babbitt"بعين خياله وأحالمه، ويعشق عاطفة الحب لذاتها، وهو كما قال إيرفنج بابت 
، )16("يرغب في االستسالم إلى لذة الحب، إال أنه ال يرغب في تخطي ذاته مع أن الرومانسي"

، فنوارة بالنسبة للشاعر هي أحلى "نوارة"وهكذا كان شاعرنا في هذه القصيدة التي عنوانها 
األسماء وأفضلها، وهي كالنجم المتاللئ في السماء، وكورد النرجس الجميل، وهي األمل، وطيف 

ر، بل إنها أزكى من أوراق الحّناء، وبسببها عشق الشاعر الشمس والحرية الرجاء، وهي العط
ثم يواري الشاعر نفسه فال يصرح بهواه وحاجته له، فيستعير للبوح بلواعجه أشواق ... والحياة

ويستعير بدًال من التصريح عن حنينه هو، ... الصحاري العطشى للمطر وإن لم يكن فلقطرات منه
  :يقول... )17(ألفياءبحنين الطير إلى ا
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  ُنوارُة يا أحلى األسماْء

  يا نجمًا ضاء بغير فضاْء

  يا ورد النرجس يا أمال

  يا طيف رجاء

  هل من عجٍب

  إن حن الطير إلى األفياء؟

  أو حّنت صحراٌء عطشى

  تتساءل عن قطرات الماْء

  قولي وأجيبي نوارْة

  يا حبي يا أحلى األسماْء

  الشمس لم أعلم أّني فيك عشقُت

  حّتى شاهدُتك في الّظلماْء

  إني أحببتِك يا عطرا

  أزكى من أوراق الحّناْء

  إّني أبحرُت بال رؤيا

  ُكوني نورًا وسناْء

إّني أبحرُت ببحر الشوق  

  فترفق يا بحر األنواْء

وقد استخدم الشاعر في هذه القصيدة عناصر التقابل والتضاد الذي يكثر في الطبيعة، وال 
النجم "ف إال بوجود الطرف اآلخر، أو ال يبين ويظهر حسنه إال بفقده أو وجود نقيضه يكتمل طر

العطر "و" الظلماء–الشمس "، و"الماء –الصحراء العطشى "و" األفياء –الطير "و" الفضاء –
يضاف إلى ذلك أنه استخدم بعض األشكال البالغية التي ". النور –بال رؤيا "و" أوراق الحناء –

يا نجمًا، يا ورد : ومن أمثلته: النداء: نى، وتزيد في جمال أبيات القصيدة نحوتخدم المع
: النرجس، يا أمًال، يا طيف رجاء، يا حبي، يا أحلى األسماء، يا بحر األنواء، والتكرار، إذ كرر

  "... نوارة"و" إّني"لفظة بحر ومشتقاتها، و

يا نجمًا، يا ورد النرجس، يا : فت مثلكذلك استخدم االستعارة التفاعلية واإلضافية بشكل ال
أمًال، يا طيف رجاء، حن الطير، حنت صحراء عطشى، عشقت الشمس، يا عطرًا، بحر الشوق، 
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وكّل ذلك يدّل على امتالك الشاعر ناصية اللغة، وقدرته على إبداع صور جديدة ... بحر األنواء
يقاع والقافية التي اعتمدها الشاعر في تتالءم والمعاني التي يتحدث عنها، وقد ساعد على ذلك اإل

  .القصيدة، بحيث كانت صدى لما يجول في نفسه

وتتداخل الصور عند الشاعر بين حلم رومانسي نجد مثله عند الرومانسيين الذين يهربون 
إلى الطبيعة ليتخذوها ملجأ ومالذًا من عذابات الواقع أحيانًا، ويهربون إلى المرأة لتكون ملجأهم 

أحيانًا أخرى، فمحبوبة شاعرنا ليست امرأة مادية محددة، إنها ذات البنفسج والورود، النفسي 
وذات القالئد والحجال، وهي أثيرية ورائعة الجمال حتى إن الزهور أصبحت تهوى عينيها 
األخاذتين، وشفاهها الباسمة، وجفونها الناعسة، فاستمدت الزهور جمالها من هذه المحبوبة، 

روح الربيع، وهي النجوم الساحرات، وهي كل ما في الكون، وهي ابتسامة  وفوق ذلك فهي
وكأن محبوبة الشاعر تمثل البراءة الرومانسية التي يفتقدها الشاعر الرومانسي، بل ... األطفال

، "الفردوس المفقود"إنها صورة واهمة لعالم مثالي يبحث عنه الشاعر كما بحث قبله ميلتون عن 
يقول مبارك في . )18("صلوات في هيكل الحب"، والشابي في "د المحجوبةالبال"وجبران في 

  ":ّنوراة يا عالمي الصغير"قصيدته 

  أو تعلمين حبيبتي

  ذات البنفسج والورود؟

  ...فلقد تجاوزُت األماني

  وانطلقُت من القيود

  ما عدُت نجمًا تائهًا

  فلقد عبرت متاهتي

  ..أبدًا

  إلى حيث الخلود

  دعيناي تمسك بالوعو

  أو تعلمين حبيبتي

  ذات القالئد والحجال؟

  فلكم سمعت إذا نأيت

  عن المرابع هاتفًا

  لك في الخيال

فتكاد عيني أن تراك  
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  أم ترى... فأقول يا قلبي تمهل

ارٌة ملكت هواكنو  

  محال... وأفيق والدنيا تعاتبني

  أنى للحقيقة أن تجيَء من الخيال؟: وتقول

  وأظّل أسأل بسمَة الفجر الوصال

  إن الحقيقة زهرٌة ُتروى على أرض الخيال

* * *  

  أوتعلمين حبيبتي

أني عشقت الزهر..  

  حيث الزهر منه خصالك

  ..وألجل عينيك حبيبُة

  والشفاه الباسمات

  ..وألجل عينيك حبيبُة

  والجفون الناعسات

  أملت في األزهار ألقاك هناك

  وسعدت إذ كنِت هناك

  مهًال ترّفق في هواك: يا زهرها

  وأنِت كّل ما في الكون أنِت أنت،

  أنِت الربيع وبسمة األطفال أنِت

  أنِت النجوم الساحرات

  والقلب يكفيه بهاؤك يا حبيبة

  عن بهاء األخريات

في " الحب الوطن"ولعل ظاهرة الحب تكتمل عناصرها عند شاعرنا عندما يتوحد الطرفان 
ون حواره مع المحبوبة مجسدًا واحد ليصبح الحديث عن المحبوبة هو الحديث عن الوطن، ويك

بحب عاشق لمعشوقته، وتخلق لغة الحب لغة الوطن حين تنبع الثانية من األولى، وحين تكتسي 
فإذا ابتعد عن الوطن فحنينه إليه اليعدله حنين، ألنه أبقى ... بنعومتها األدائية وقاموسها اللغوي
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في قصائده الغزلية قد اندغم مع المحبوبة يضاف إلى ذلك أن الشاعر .. هناك قلبه، وحياته، وآماله
فصار االثنان في واحد، ومن هذا المنطلق وصفها أوصافًا هي أوصاف الوطن، وشبهها بالزهور، 
والنخيل، والبحر، والمها، والشمس، والقمر، والنجم، وبالدر، واألقحوان، ومن ثم أصبحت 

، وهي األمل، والحياة، وكّل ما في المحبوبة عند الشاعر هي الوطن الذي يعشقه، ويحن إليه
الليل "شيئًا واحدًا، يقول في قصيدته " الشاعر، المحبوبة، الوطن"الوجود، ومن ثم أصبح الثالثة 

  ":والضفاف

  ...يا ضفاف الشطِّ

  هل أشكو لما بي من حنين؟

  أم أداري ما بقلبي من جوى؟

لها أّال تبين مس الجفنه ودموع  

  ًال لهاقد دفنُت اآله إجال

فينأقساها الد وكذا اآلالم  

  ..كم مضغُت الحب آالمًا

وفي القلب ِعتاب  

  كم تراءى لي أنا العطشان ماٌء

رابفإذا الماُء س  

* * *  

البهيم في الّليل يا ضنينًا قد أتاني الطيف  

  فأجيبي يا ُنخيالٍت نأْت

  هل سمعِت رجع آهاِت الكليم؟

  لْفحهيا هجيرًا كنُت أشكو 

  أين ِمّني حلو ذياك الّنسيم؟

  يا ُنجمياِت الدجى ردي الجوابا

  لي فؤاد كّلما طافْت به الّذكرى أثابا

  يستلذُّ البعد والحرمان فيه والعذابا

  لم يعد لي يا فؤادي

  غير ِذكراها مثابا



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  أبو العدوس

  252

  كّلما قلُت تالشْت

  كشف القلب عن الجرح الّنقابا

* * *  

  ..تاهاتيهل ُتراني في م

  أضعُت اليوم دربي؟

  يسحق الليُل أماني وقلبي

  وإذا الحْت تباشير اللقاْء

  دارت الدنيا بأحالمي وحبي

* * *  

  يا لعمر قد مضى يحصي الليالي

  الِهثًا خلف سراٍب من خيالي

  تيهًا واختياًال.. وأرى األيام في عينيِه

  ..أُترى مرفئي المأموُل

  صعب المنال؟قد ضاع بأفقي وغدا 

  أُتراه الحب يا ساحرتي

  يصنع األحالم من تلك الخصال؟

سافرُت في تلك العيون فلكم  

  ولكم تاه مع الوهم خيالي

  فتعلم كيف يا قلباه نسلو

صالكّل آمال الو  

  ..وانطلق في األرض جواًال

  لربات الجمال.. ومواًال

  :هذه الدائرة، يمكن اإلشارة إلى الملحوظات اآلتيةومن خالل هذه القصائد التي تقع في 

  ه وحنينه إلى المحبوبة، وإلى الوطن بالصدق الفني، والصدقلقد امتاز شعر مبارك في حب
النفسي، والصفاء واإلشراق األسلوبي، ومثل هذا الصفاء واإلشراق في التعبير ال يتأتى 

إن ... فيه متمكنًا منهم أصيًال فيهم للشعراء دائمًا إال حين يكون موضوعهم الذي يجولون
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الفكرة الفجة والشعور السطحي الطارئ كفيل أن يكشف عن نفسه في صورة التعبير، إذ تأتي 
أما حين تكون المشاعر متمكنة تنبع من األعماق، وحين ... صورة التعبير كذلك فجة سطحية

، فإن األساليب التي تكتسي تكون المعاني متمثلة عميقة الجذور عاشها الشاعر وامتزج بها
بها هذه المعاني والمشاعر ال يمكن إال أن تكون األساليب الصافية المصقولة، وال يمكن إال 

 .)19(أن تكون متطابقة في عمقها وأصالتها مع األشياء التي تعرضها أو تعبر عنها

  عند مبارك بالحزن الحائر، وعمق اإلحساس بالغربة، وكأن الشاعر ال يعزف يمتزج الحب
لحنه لمحبوب معين، واضح القسمات والمعالم، ولكن الحب عنده، وعند الرومانسيين، رمز 
لألمل الذي يبحث عنه وال يراه، ومن ثم تصبح أبياته وقصائده دورانًا حول الرمز، وامتدادًا 
لظالله، وهو ما يزال يستخدم قاموس المعذبين، وقاموس شعراء الحب العذري الذي يتصف 
بالحرارة الملتهبة، والديمومة الدائمة، والعّفة المحصنة، فهو يجمع هذه الصفات في نفس 
واحدة، ثم يدعها تئن وتشكو، وتتضرع وتتلوى، وليس الغزل عنده إال اعتصارًا لهذا 

وهو كالروماسيين ال تتراءى له المرأة في أوصافها وأعطافها، وحين . التضرع، وهذا األنين
تجسيدها وتمثيلها، فإنه يجمع لها أشتاتًا من الطبيعة، يضفي عليها من يرغب شاعرنا في 

روحانيته وأثيريته، وال تتبلق فيها الشهوة قط، فالحب نوع من التقديس للعواطف، ومن هنا 
ومن الغريب أن مبارك ... نلمح في غزله القداسة، والمرأة هي رمز األمل، والحياة، والوطن

الحرمان، ألن المحزن يستجلب العطف، وهو بحاجة إلى هذا يستعذب األلم في البعد و
 .)20(العطف، وبحاجة إلى أن يحس بالناس تلتف حوله، وتلتف إليه في وحدته

  وقد تتخطى المرأة ذاتها بالنسبة إلى مبارك بن سيف كما هو الحال عند الرومانسيين وتقوم
ألسى وتتحجب وتنتابها الحسرات، في الوعيه مقام الحقيقة، وهي حين تنأى تتلفع الحقيقة با

وحين تقبل تتآلف الحقيقة وتسفر وتخلع عن ذاتها أقنعتها، فالحب هو صنو الشعر، وال شعر 
من دون الحب؛ ألن الحب يعيد اإلنسان إلى حالة التآلف األولى مع الذات، وهو الذي يمنع 

مقدسًا، بمعنى أن فيه الكره وجفاف الفراق، ووحشة الوجود، ولهذا كان الحب الرومانسي 
 .)21(حالة من التهجد والتعبد

  إن للطبيعة مقام الصدارة في شعر مبارك كما في شعر غالبية الرومانسيين، رأى شاعرنا
الطبيعة وكأنها مرآة السماء التي تعكس الخير، وهي تبلسم الجراح، وتعزي التعساء، رأى 

ال شيء : "تمثًال قول إيليا أبي ماضيفيها حبه وأمله، وكأنه عندما خاطب الطبيعة كان م
يجلب الغبطة والحبور إلى النفس المضنوكة مثل االستغراق في هوى الطبيعة والدخول إلى 

فكم غسل النظر إلى الماء المتماوج الشادي من هموم، وكم من نظرة إلى القمر ... هيكلها
فاألمل ...". ا في حبسفي ليلة صافية دفعت إلى العال روحًا كانت من متاعب الحياة كأنه

الحلو الذي يزخر به الروض، ونهر الشعر المتدفق بين الزهور، كلها صور تمثلت في نصه 
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ومن قبل مبارك كان . الشعري، فالروض الذي يصفه مليء بالحركة، والصور زاهرة باألمل
الرومانسيون ينشدون السلوان في الطبيعة، ويبثونها حزنهم، ويناظرون بين مشاعرهم 

مناظرها، فيخاطبون األشجار والنجوم والورود والصخور وأمواج البحار، ومن هذا المنطلق و
أيها الزمن، أوقف طيرانك، وأنِت أيتها اللحظات المؤاتية، أوقفي مسارك، : "صاح المرتين

وإن ضاق الرومانسي بمناظر الطبيعة "... ودعينا نغنم أروع اللذائذ ألروع أيام حياتنا
فإنما استجاب لمناظرها الحزينة؛ ألن لها ... ها ال تعبأ بحزنه، وكأنها تسخر منهالجميلة، ألن

 .)22(صالت بخواطره ومصيره
  ،وقصة مبارك مع الليل والظالم قصة طويلة، فكثير من قصائده في الديوان يذكر فيها الليل

حسسون غول والرومانسيون يحبون الليل، فيه يتوحدون ويت... حينًا يصاحبه، وحينًا يغالبه
العالم وانتفاء الصالت البشرية، وجثوم الفرد أمام قدره الخاص به، والليل يصفو ويعتكر مثل 
نفس الشاعر، يصفو ويعبر فيه النسيم، فكأنه بستان مزهر، وقد يعتم وتتراكم عليه السحب، 

اإلشراق والليل يوحي باالنطالق والتحرر، فيرتفع ستار األسرار عن النفس ب... ويعروه القتام
الروحي واألحالم، فنفس الرومانسي في الليل تحتوي على كّل شيء، ويحتويها كل شيء، 

لو أحاط بنا جميعًا نهار يغشاه ظالم الليل، أو ليل : ""Schelling"ومن هنا قال شلنج 
أو من أجل هذا تثير . يسري به ضوء النهار لتحققت بذلك الغاية المثلى من جميع األماني

الليالي المضاءة بنور القمر هزة عجيبة كل العجب، وتلقي في روعنا شعورًا رائعًا في نفوسنا 
فالرومانسي يألف الظالم، ألنه يتوحد فيه، ويسلس ". بأن وراء هذه الحياة حياة أخرى

للشعر وللنجوى على الماضي، ومراودة األحالم التي يسفح بها الواقع، واألحالم تتحول إلى 
 .)23(الشاعر يصحو منها وقد تالشت أمانيهأوهام تتجسد، ولكن 

  لقد مزج الشاعر بحذق وذكاء بين أشواقه وبين مظاهر الطبيعة، وارتفع إلى مستوى الرؤية
الفنية التي تركز وتحور وتجمع في عدسة استبصار حقيقي للموضوعات التي أثارها في هذه 

تفهامات المتتالية، والنداءات القصائد، وهنا لجأ إلى تكتيكات مختلفة، فاستعمل مجموعة االس
المتتابعة، واالستفهام والنداء يشدان االنتباه، ويثيران العواطف، ويحفزان على التفكير 
ومشاركة الشاعر في تجربته، وبخاصة أن شاعرنا قد استعمل هذين التكتيكين ورماهما بدقة 

ئفه المختلفة، واعتمد كذلك استعمل تكتيك التكرار بمعانيه ووظا... نحو الهدف الذي يريده
على الصور البالغية بأنواعها، ونجح كذلك في استعمال أسلوب التقرير والخطاب، الذي أكد 

 .)24(المعاني، وآزر الصور البالغية، والرموز التي نثرها في قصائده
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  : دائرة البعد القومي

بناء أمته انطلق مبارك بن سيف في هذه الدائرة ليناضل من أجل شعبه وأمته، ويرسم أل
معالم الطريق التي ستؤدي بهم إلى الّنصر، مترجمًا ذلك أعماًال إبداعية، كناظم حكمت، وبابلو 
نيرودا، وبيكاسو، وفريدريك شوبان، وجورج بيزيه، ومحمود درويش، وسميح القاسم، وتوفيق 

  .زياد، وهارون هاشم رشيد، وعبد الرحيم محمود وغيرهم

وحدة دول الخليج العربي : ا الكثير من القضايا المهمة مثلوفي هذه الدائرة عالج شاعرن
التي هي نواة الوحدة العربية، والنضال الفلسطيني والعربي في سبيل دحر االحتالل، ورسم صورة 

وباختصار يمكن القول إن شاعرنا في هذه الدائرة شاعر ... رائعة للشهداء، واألسرى والمجاهدين
هو ابن العقل والفكر، فهو دعوة الكلمات إلى "قول أحد النقاد ملتزم، والشعر الملتزم كما ي

األيادي لتحول األشياء وتولد من األرض حقوًال خضراء تستقبل األجيال األخرى بصدر أكثر 
حنانًا وحبًا، والمناضل هو كالطاحونة يعصر زيت وجوده ليضيء مصباح الحياة في بيوت الفالحين 

  .)25(..."القارات العتيقة لتتصل بالتاريخ عبر زمن عملي معاشوالعمال، في بيوت تجاوزت أرض 

الفنون ذاتها مهما كانت مقاصد الفنانين هي بالضرورة تقويم للوجود، "ويرى ريتشارد أن 
فالفنان مهتم ... إن الشعر نقد للحياة، فإنه عبر عن حقيقة جلية: وحينما قال ماثيو آرنولد

ة باالحتفاظ بوصفها في صورة ثابتة، وهو أيضًا أكثر قدرة بتسجيل التجارب التي تبدو له جدير
فالشعراء وحدهم وليس الوعاظ هم الذين ... من غيره على المرور بتجارب قيمة جديرة بالتسجيل

ومعنى األخالق في الشعر . )26("مرارًا "Shelley"يضعون أسس األخالق التي نادى بها شيللي 
مل الشعر من عالم ضيق إلى عالم إنساني، فليس الشعر وفق ما يرى هو التسامي بالحياة، وح

  .مجرد شجرة مجردة واقفة في مكان خيالي بل إنه بحق مرتبط باإلنسان وحياته

ويمكن القول إن مبارك بن سيف يمثل نموذجًا لألدب التقدمي، إذ إن هذا النوع من األدب ال 
  :بد أن تتوافر فيه عدة شروط منها

  .ماهيرعالقته المتجذرة بالج -1

  .صدق التجربة وعمقها -2

امتالك األديب النظرية، أي امتالك القدرة على استكشاف أبعاد الواقع في حركة تطوره  -3
  .)27(وصيرورته، والقدرة على التأثير في حركته تلك

ومن هذا المنطلق، فقد كان شاعرنا متحمسًا لقضايا مجتمعه، ووطنه، والقضايا اإلنسانية 
  .صويرالكبرى، فصورها أحسن ت
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، )29("إطاللة الفجر"، و)28("أجراس القدس: "ومن القصائد التي تقع في هذه الدائرة
، )32("مذكرات شاعر من العالم الثالث"، و)31("فلسطين موطن األديان"، و)30("أمجاد رمضان"و
أنشودة "، و)35("قراءة في كتاب قديم"، و)34("إلى شهيدة من الجنوب"، و)33("رسالة من شهيد"و

  .وغيرها" أنشودة الخليج"، و)37("المالئكة فوق أرض اإلسراء"، و)36("وادي النيل

يتقمص مبارك شخصية األسير الذي أسر وهو يدافع عن " أجراس القدس"ففي قصيدة 
وطنه، وعن األمة جمعاء، هذا األسير، الذي ما زال متشبثًا بالقدس، رمز الصمود واألمل، ورمز 

العربية واإلسالمية، ورمز األمة جميعًا، إنه يرقبها، ويتطلع  المقدسات اإلسالمية، بل ورمز األرض
للقياها وتحريرها يومًا ما على الرغم من وجوده في زنزانة انفرادية موحشة، وعلى الرغم من 
مرضه، ونحول جسمه في تلك الزنزانة، فإرادته قوية، وعزمه ال يمكن شكمه، حّتى لو مارس عليه 

  :العذاب الجسدي والنفسي العدو الصهيوني جميع ألوان

  أنا في قعر ِزنزانْة

  ُأصيُخ السمع لألجراس في القدس

لإلنسان الحب تزف  

اإلنسان موِلد وترُقب  

  ..ورقمي جاوز التسعين

  بعد األلف والميْة

  ...ُتغطي جسمي المسلوَل

روالمحروق بالجم  

  بقايا بدلة صفراء كاكية

  كلون الموت والغدِر

ويتكرر مخاطبًا العدو الصهيوني بلغة قوية مقاتلة، وكأنها " األنا"يبرز ضمير  وبعد ذلك
تتفجر مع القنابل والرصاص، لتصبح ذات طاقة تعبيرية، وشحنات عاطفية، تطمح لصهر الموقف 

األسير التي تخاطب الصهاينة هي األنا  - الشاعر–اإليديولوجي في الموقف الحربي، وكأن األنا 
  ...األمة

عرنا الذي يمّثل دور األسير المناضل صامد صمود المسجد األقصى، على الرغم من فشا
سرقة عدوه قوت يومه، وتعذيبه، ومحاولة إبادته هو ورفاقه وأهله إبادة جماعية، فكّل وسائل 
التعذيب التي يمارسها العدو ضد الشعب بعامة واألسرى بخاصة، من قتل، وتعذيب، وتقليع 

ة وصمودًا وشموخًا، وال غرو في ذلك، فهو ابن األرض، فاألرض بجميع أظافر، ستزيده قو
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أشجارها وزهورها وحتى شوكها تحنو عليه، وتخشى عليه غادرات الزمان، وتفديه بكل ما 
  :تستطيع، فهي أمه، وحبيبته، وحياته

  أنا يا زارع الصلبان في أرضي

  وسارق قوِت أوالدي

  ونابش قبر أجدادي لُتفنيني

  اق بقاء المسجد األقصى على أرضيأنا ب

  يعّذبني -أبدًا–فأما سوُطك القاسي فلن 

مرالح الجروح موال وش...  

  يرهبني

  وال سحلي وال قْتلي

  وال تقليع أظفاري سيؤلمني

  -جالدي–فهل ُخبرت 

  بأن األرض تعرُفني؟

  ُغصون التين والزيتون تعرُفني

  وحّتى شوكها يحنو على قدمي

األرض عن عينيك يضم...  

  يْخفيني

األسير مع األرض، فيصبح هو واألرض شيئًا واحدًا، ليخبر -وفي مقطع ثالث يندغم الشاعر
عدوه، بأنه مهمًا ذاق من ألوان التعذيب، ومهما عاث العدو في األرض فسادًا، فإنه باق كبقاء 

صف والبراكين، وهو سيبقى األرض، هذه األرض التي ال يمكن أن تزول مهما اشتدت عليها العوا
مؤمنًا بالله، والحق واإليمان، وما جاء في القرآن الكريم، وهو كذلك يؤمن بعدالة قضيته، وبأمجاد 
أمته، وأبناء هذه األمة الذين سيهبون في يوم من األيام لدحر هذا العدو، وسيكون كل واحد من 

نتصار، وهكذا، فإن دعوة الشاعر إلى أفراد هذه األمة مشروع شهادة لنيل الحرية واألمل واال
النضال والجهاد تنبع من داخل نفسه أوًال، ومن حّث أبناء أمته ثانيًا، ليكون الوصول إلى الصيغة 
األمنية غير مستحيل، وهذه الصيغة األمنية هي طرد المعتدي، وتخليص األرض، وتحقيق الحرية 

  :والكرامة
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  -جالدي–وهل ُخبرت 

  ألرض؟بأنِّي مثل هذي ا

  وأن األرض ال تْفنى

  -جالدي–إليك أقوُل 

  جعلَت مدينتي الشماء معتقًال

ومن بيارة الزيتون لي محجر  

  ..وحتى من بيوت الله حاناٍت

فلم أكُفر  

أنا من أمٍة رضعْت لهيب الشمس...  

  في المهِد 

وصاغْت من صخور األرض...  

  آياٍت من المجِد

  ِلتبني للعال بيتًا

  الوعِد وُترسي صادق

  ..بنوِر الحق واإليمان والقرآن

  مهديْة

  أنا من ُأمٍة بالدم مرويْة

  سَقيناها ونسقيها

  لُتطعمنا ثمار الموِت حريْة

  ؟-جالدي–فهل ُخبرَت 

  وهل تعلم؟

ونلحظ سيرورة الوطنية تسير في كثير من شرايين شعر مبارك، فهاهو يرسم في قصيدته 
ة مثلى للصمود ومقاومة االحتالل ضمن حديثه عن الحنين إلى صور" موطن األديان.. فلسطين"

فلسطين ومدنها والشوق إليها، والحلم بالعودة إلى الوطن الذي ضاع، بعد أن احتله األعداء 
ودّنسوه، وفي هذه القصيدة يتداخل الزمن، إذ يختلط الماضي بالحاضر وبالمستقبل، وتزول 

د رمزًا للغدر والخيانة، وحاضر يسودون فيه، ومستقبل الحواجز بينها، بين ماض كان فيه اليهو
بين ماض كان فيه الفلسطيني سيدًا في أرضه، ... سيهزمون، ويندحرون عن األرض التي احتلوها
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إال أن العدو جاء وهجره عنها رغمًا عنه، وحاضر تحول فيه الطفل الذي هجر صغيرًا إلى مجاهد 
ويستغل . ه الغلبة للبطل، واألسير، وصاحب القضية واألرضال يهاب الردى، ومستقبل ستكون في

مبارك هذه الصور للدعوة إلى الكفاح والنضال والمقاومة، فكان أكثر نجاحًا، وأكثر توفيقًا من 
بعض الشعراء الفلسطينيين والعرب المتشائمين الذين لجؤوا إلى السجان ليشد قيدهم كما هو 

يرسم للمناضلين  - كمبارك-فالشاعر الملتزم . )38(ًالالحال عند الشاعر راضي صدوق مث
والمجاهدين في قصائده طريقًا تضيء كلماته على جانبيها تباشير الّنصر، وتفجر معانيه في 
منعطفاتها قنابل الغضب، ورصاص الثأر، وترسم في نهاية هذا الطريق صورة لعرس الشهيد 

ندقية التي يحملها الفدائي للدفاع عن أرضه، والشهيدة، ومن ثم تكون هذه القصيدة موازية للب
  .وإلصبع الديناميت الذي يحمله المجاهد لتفجيره بين األعداء

يتقمص الشاعر في بداية القصيدة صورة طفل فلسطيني أجبره اليهود تحت التهديد 
حظة والتعذيب والنيران أن يترك وطنه، إال أن هذا الطفل كان مشروع قنبلة موقوتة ستنفجر في الل

المالئمة، فمهما طالت معاناة هذا الطفل في المنفى، ومهما طال زمانه، فإن هذا الزمن، وهذا 
الحق الذي يغلي في صدره على األعداء، وهذا التصميم العنيد الذي لن يثنيه أي شيء، سيكون 

يحلم بأن يكون  كفيًال بتحقيق أمنياته وأمانيه، تلك األماني التي ما زادها البعد إال إصرارًا، فالطفل
  :فدائيًا، ومجاهدًا، ومناضًال ضد هؤالء األعداء

  عبرْت سنين التِّيِه واإلبعاِد
  

  وسعير قلبي تحَت ظّل رماِد  
  

  غادرُتها طفًال أكابد حسرًة
  

  ترمي بجمر النار في األكباِد  
  

  فإنَّني - فلسطين اُألباِة–عذرًا 
  

  ذاك العنيد، فأين يوم معادي؟  
  

  هد أقراني ومهد طفولتييا م
  

  بعادي - يا وطني الحبيب–قد طاَل   
  

  هل يطلق المسجون من أصفاِده
  

  بالحق يطلق، أم ُترى بزناِد؟  
  

  بجهاِدنا سنعود َنحمُل رايًة
  

  فالنصر ال يأتي بغير جهاِد  
  

سطينية، إن اهتمام مبارك بن سيف بالقضية الفلسطينية كان له ما يبرره، فالقضية الفل
هي القضية المحورية التي تدور في فلكها هموم العرب األخرى، وفلسطين ... وفلسطين، والقدس

تعني لشاعرنا وجهه اآلخر، الذي يراد تشويهه، وتحطيمه، وتغيير مالمحه، تعني التاريخ الذي 
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المنطلق  يراد نهبه وتزييفه، وضياع فلسطين يعني ضياع الهوية، وضياع الوحدة العربية، ومن هذا
فإن مبارك يمّثل نفس كّل مجاهد، وكّل مقاوم، وكّل عربي، وكل مسلم، فالهم واحد، والّنصر 
واحد، مهما فرق االستعمار بين الشعوب في الحدود الجغرافية المصطنعة، وهنا يرفض مبارك 

، "يعادأرض الم"دعاوي اليهود الباطلة التي تتذرع بها الصهيونية العالمية، بأن فلسطين هي 
  :متجاهلين التاريخ، والمنطق، ملتجئين إلى التزييف واألكاذيب

ميعاٍد لهم زعموا بأّنِك أرض  
  

  اسألوا التاريخ في اآلباِد: قلت  
  

  ملكناها، وتلك ُخرافٌة: زعموا
  

  من ذا ِسواهم قال بالميعاِد؟  
  

كّل فلسطيني، هذا ويعود مبارك مرة أخرى لسرد قصته طفًال شرده االحتالل، بل لسرد قصة 
الطفل التي كبرت المأساة معه يومًا بعد يوم، وهيمنت عليه أفكار الظلم والقهر التي يمارسها 
االحتالل ضد شعبه الذي يتمتع بإرادة قوية، وعزيمة كبيرة، وكما كان هذا الطفل يحمل هذه 

رض القادرة على التعبير األفكار، فإن األرض تشاركه هذه اآلالم، وتفور ثورة على األعداء، إنها األ
عالقاته الجديدة،  -رمز الجهاد والنضال–عن نفسها، إنها جسد، وداخل هذا الجسد يقيم الطفل 

 العربي الجماعي، إن هذا الطفل الذي استد ويرسم صورته وأوجاعه، ونقمته التي تمثل الهم
لكل فرد فيها، فهو مصمم ساعده، وقويت شكيمته تحول إلى فدائي يتكلم باسم أمته، بل هو رمز 

على النضال والجهاد حتى آخر قطرة من دمه، فإن لم يتمكن من تحقيق النصر، فإن أبناء أمته 
وكأن . ستتخذه، وتتخذ من رفاقه الفدائيين أنموذجًا يحتذى، إلكمال المشوار، واسترداد القدس

ث في مدينة القدس صورة ذكر الشاعر القدس في هذا السياق، وفي باقي أشعاره يدرك أن ما يحد
لما يحدث في فلسطين كلها؛ ألنها عاصمتها، ومن أكبر مدنها، وهي أولى القبلتين، وثالث الحرمين 
الشريفين، فمدينة القدس مرآة للحياة العامة، ففيها تقع األحداث الحاسمة والمؤثرة، وعلى 

  : ، يقول)39(صفحتها تنعكس أول ما تنعكس األحداث الخارجية

  طفًال والعذاب يلّفنيوخرجُت 
  

  وتركُتها مغدورة األمجاِد  
  

  وتركُتها ثكلى تلملم جرحها
  

  وحملُت جرحًا داميًا بفؤادي  
  

  وتركُتها طفًال تشرد قومه
  

  ُقتلوا بغدِر خناجر األحقاِد  
  

  ال يملكون سوى السواعِد والردى
  

  والموُت تحت سنابِك األوغاِد  
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  ًالكنني ها قد رجعُت مجاهد
  

  ها قد رجعت وبعد طول بعاِد  
  

  بسواعٍد جبارٍة وعزيمٍة
  

  والعين كالصقر الجسوِر بواِد  
  

سنيان لنا ولست بجاهلالح  
  

  لبيك، تلك مشيئتي ومرادي  
  

للقدس الحبيِب صفاءه سنعيد  
  

  لتضيء بعد ِحدادها أعيادي  
  

يا موطن األديان إني عائد  
  

  رواِدهذا طريقي، من دم ال  
  

  لن نستكين، ولن نهادن غازيًا
  

  من كلِّ حدٍب جاَء باألسباِد  
  

ويطرح الشاعر بعد ذلك محاجة تعتمد على المنطق والتاريخ والدين، إذ يرى أن هؤالء 
اليهود المحتلين هم نفسهم الذين تمردوا على تعاليم الله تعالى، فحّلت عليهم لعنة السماء ضياعًا 

لذين عاثوا في األرض فسادًا على الرغم من أن األنبياء حاولوا هدايتهم وتصحيح وشتاتًا، وهم ا
ومثل هؤالء القوم ال يمكن مهادنتهم، وال يمكن إبرام سالم معهم، إذ إن فلسطين لن . أفكارهم

تعود إلى أهلها ولألمة إال بالجهاد والكفاح، وسيكون مصير المحتّل الظالم كمصير قوم عاد وثمود 
  :، ألنه عاث في األرض فسادًا، وشرد أهل األرض ظلمًا وبهتانًا، وطغى وتجبروفرعون

  قد عاث في أرضي فسادًا طاغيًا
  

  حتى استباح مراقد األجداِد  
  

  محض خديعٍة: السالم، فقلت: قالوا
  

  ليس السالم وإنما استبعادي  
  

  إن كان مكرهم تجاوز في المدى
  

  لواديفبغوا وموسى بينهم في ا  
  

  شعب هداه الله فاغتال الهدى
  

  ورماه باإلنكاِر واإللحاِد  
  

  فهم الطغاُة الهالكون كعاد بْل
  

  كثمود بْل ِفرعون ذي األوتاِد  
  

وفي نهاية القصيدة يتغّنى الشاعر بالشهادة، طالبًا من أمه أن تتوشح بالورود والزهور بدًال 
وطرد المحتل يحتاج له وألمثاله من المجاهدين، الذين  من لبس ثياب الحداد، فالدفاع عن الوطن،
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يجودون بالدماء واألهل واألوالد، قدوتهم، ومثالهم رجال أشاوس، سّطروا البطوالت واألمجاد 
  :لألمة أمثال خالد بن الوليد، وطارق بن زياد

أشاوس من الرجال وطني، فداك  
  

  كابن الوليد وطارق بن زياِد  
  

  لجهاد بضاعٌةوالنصر في سوق ا
  

  بدم الشهادة تشترى كالزاِد  
  

هالكريم وعز ومن ابتغى نصر  
  

  بذَل الدماَء وجاد باألوالِد  
  

  والنصر ال يأتي رخيصًا، إّنما
  

  بدم سُتكتب قصُة األمجاِد  
  

  أماه، إن قالوا ُقتلت، فهّللي
  

  وتوشحي بالزهر ال بسواِد  
  

والنفس القومي، والمونولوج قد أكسبت القضية التي يتحدث وهنا نرى أن الحياة والحركة 
عنها الشاعر في قصيدته، أهمية خاصة، وبعثت فيها القدس وفلسطين إشراقة الشعر، وأصالة 
اإلبداع، فبز الشاعر فيها كبار الشعراء الذين تطرقوا إلى هذه القضية، وال غرو في ذلك، فشاعرنا 

إليه منقادة، وهو فوق كّل ذلك شاعر ملتزم بقضايا الوطن،  يملك ناصية اللغة، وتأتي القوافي
يعمل على بناء مواقف تقدمية مادية "فالشعر الملتزم . )40(وقضايا اإلنسانية جمعاء قوًال وفعًال

وفكرية وجمالية جديدة، والشاعر الحقيقي هو مع المستقبل دائمًا، أي أنه تقدمي يخوض حروبًا 
ع من العبودية ضد االستغالل، وضد البيروقراطية، إن الشاعر الذي مستمرة ضد انغالقات المجتم

يرتبط بالمستقبل والحلم والحقيقة يتخذ موقفًا عسكريًا من أمراض عصره، فهو ال يدين فقط، 
وإّنما يكتب قصائده بدمه أيضًا عندما تقتضي الضرورة، وعندما يكتشف أن موته أكثر أهمية في 

  .)41("قةرحلته اإلنسانية نحو الحقي

–ولعل من عالمات الوعي الحقيقي عند شاعرنا أنه نظم هذه القصيدة على لسان الفدائي 
الشاعر، لينقل لنا ماذا يدور في ذهنه، وليجعلنا أكثر تفاعًال معه، إذ شّتان بين أن أتحدث عن 
 البطل، وبين أن يتحدث البطل عن نفسه، وذلك حين يتقمص الشاعر شخصيته، وتزداد قيمة هذا

الحديث روعة، كّلما استطاع الشاعر، أن يوغل في أعماق نفس البطل، فيعكس واقعه، ويؤثر في 
وقد استطاع الشاعر أن يشّخص في قصيدته حالتين لهذا البطل، مر بهما، حالة تمّثل . قارئه

  .)42(الطفولة المشردة، وحالة الجهاد

ة وطنية أو اجتماعية أو إنسانية، وأدرك شاعرنا في شعره الملتزم أن الشعر الذي يلتزم قضي
وال يعتني ببنائه الفني واللغوي ليس باألثر التقدمي، فاألديب الذي يؤمن ويشعر بأنه يحّقق في 
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أدبه فعًال نضاليًا فليكن ذلك بأدوات فنية راقية، وعليه أن ينهض بأعبائه اإليديولوجية والجمالية 
ين الذاتي والموضوعي، إذ إن االلتزام مقولة جمالية معًا، وليسع إلى أن يحّقق التوازن المنشود ب

ومن هنا كانت عناية شاعرنا فائقة بالصور، واأللفاظ، واألسلوب ليوازن بين الشكل . وإيديولوجية
والشاعر المتمّكن هو الذي يأسر السماء واألرض داخل قفص الشكل كما قال . والمضمون

. وال هو ذلك الينبوع الفياض–كما نحب أن نعتقد لوتشي، إنه ليس ذلك المخترع لألشكال الحرة 
بل على العكس، إنه صياد آسر يستخدم الشكل كشبكة يستعملها لغاية جادة جريئة، غاية ال تخلو 

. السماء واألرض –من مخاطرة هي أن يتصيد ويأسر التجربة جميعها، التجربة ككل ال يتجزأ 
أليس هو القالب ذو المعنى؟ القالب الذي تدرك  ولكن كيف يأسرها؟ حسنًا، ماهو الشكل في الفن؟

األحاسيس أنه ذو معنى مهما استطاع العقل أن يقول عنه؟ القالب الذي تتجاوب معه 
  ؟)43(العواطف

صورة موحية، تحمل " المالئكة فوق أرض اإلسراء"ويرسم مبارك بن سيف في قصيدته 
دي لمن احتلوا أرض اإلسراء، وتحمل كذلك األمل، واالنتصار وإن طال نبرات الثورة والتح

  .االحتالل

يبدأ الشاعر القصيدة بثورة عارمة، مبنية على صورة إيحائية، يجعل بؤرة هذه الصورة 
الثورية األرض التي تمور وتتحدى، وتقذف بحممها البركانية، وصرخاتها الثكلى في وجه المحتّل، 

  :وهذا الوطن هو الشاعر نفسه، الذي يغلي حقدًا على األعداء، يقولوكأن هذه األرض، 

  من غابة الديجور

  من حمم تفور

  أرضي تمور

  وتدفقت صرخاتها الثكلى

  ..لتبقيها على طرف اللسان

  عوالق األغصان آالف الصخور

ويتابع الشاعر في المشهد الثاني رسم صورة لهذه الثورة والغضب التي تموج بها نفسه، 
ندما يشّخص الحروف والكلمات ويجعلها بمثابة الحمم التي تلقيها األرض موشحة باآلالم ع

واألحزان على الوضع الراهن، لتذوب هذه الحروف والكلمات في حلقة، ليعيدها قصائد تكوي 
  :المحتل

  ..من قمة اآلالم

  ...من أرضي.. 
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وشمها األحزان حروف..  

  تلقيها الحمم

  وتذوب في حلقي

  الزمان بها إذا طال

  وجالست الرمم

وفي اللوحة الثالثة يتابع الشاعر رسم صوره الغاضبة معتمدًا على التشخيص واالستعارة 
والكناية، فالحبر يفور في قلمه، وآالف السطور تضج في العينين وتستنهض الشاعر الثائر، ليرمي 

يضيء الطريق لآلخرين،  بلهيب قصائده من أعماق نفسه التي تغلي ثورة وغضبًا، وتكون نبراسًا
وهنا يتمنى الشاعر من الله تعالى أن يسقي هذا المحتّل كؤوس المنية، المليئة بماء الثأر والغضب 

  :النازف من الشهداء الخالدين

  الحبر في قلمي يفور

  وتضج في العينين آالف السطور

  ...انظر

  ...فإن لهيبها المبعوَث

  من حمم الصدور.. 

  يومًا سيهتف نازفا

  رتاد آالف المعاقل والقبوري

  يا حق أمسك بالرقاب

  واسق الطغاة كؤوس موت من وريد

  ..اسق الطغاة كؤوس موٍت

  ماؤها ثأر تدّفق من شهيد 

ويبدأ األمل يلوح عند الشاعر، وتبدأ بشائر االنتصار في اللوحة الرابعة، من خالل صورة 
ياب الرماح، والنور ينبلج ماؤه من بين تشخيصية رائعة، فالظلمة تتبدد بالثورة، وتحت وخز أن

الجراح والمآسي، واالحتالل والظلم والظالم ينفق ويتالشى ويزول قبيل الفجر، محطمًا بأقدام 
الصباح، وبالثورة، وكأن الشاعر يرسم في هذه اللوحة صورة تفاؤلية للمستقبل، فمهما طال الزمان 

  :فإن االحتالل زائل ال محالة
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  ُءالظلمة العميا

  يصرح موجها

  من وخز أنياب الرماح

  والنور يقطر ماؤه

  من بين هاتيك الجراح

  والظلم ينُفق عند شط الفجر

  مدهوسًا بأقدام الصباح

وفي اللوحة األخيرة يتمرد الشاعر على البحر، ويتمرد البحر عليه، فيلقي بمجدافه جانبًا، 
ول الظالم واالحتالل، وتحّل الشمس والنور وكأنه يستعد للشهادة، وبهذا التمرد، وهذه الثورة يز

  :والفجر رموز األمل والحرية واالنتصار

  ويموج بي البحر العنيد

  يلقي بمجدافي بعيد

  وأرى بآفاق السماء

  طيرًا يوشحه الضياء 

  وحجارة عبقت بروح األنبياء

  حملت بشارات القدر

  وحجارة هطلت وألوان المطر

  لتقول يا أهل الدروب المظلمات

  افتحوا للفجر أبواب السحر هيا

  لتقول إن النور آٍت في األثر

  والشمس تخبر نورها

  ..ليقول إن الشمس في أثري

  تطّل مع القمر.. 

  الدر يومًا سوف ينبت في الرمال

  يسقى بزّخات الجمال

  ليعود ظال باهرًا
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  تهوي على أفيائه في الصيف

  أوراق المحال

  :وهذه القصيدة تطرح أكثر من قضية

ي أوًال تشير إلى وعي انتقادي، وآخر سياسي، وهي ثانيًا تحمل نبوءة شعرية تتركز حول فه
وضع الوطن الفلسطيني من خالل النظرة البصيرة في اإلطار العربي، والسياسة االستعمارية 

وهي ثالثًا تميل إلى استقطاب الرأي العام ليقف إلى . المتمثلة في الصهاينة الذين يحتلون الوطن
وهي رابعًا تشير إلى هذا الحرص البالغ الذي . القضية الفلسطينية عن طريق الشكوى واأللم جانب

  .يحمله الشاعر من أجل قومه ومستقبل بالده

هذا هو الشعر حين تمتزج : "ومن هنا يقول أحد النقاد معلقًا على أمثال هذا الشعر بقوله
فع للحركة الثورية، فهو يمثل التيار اإليجابي فيه التجربة النضالية، فيتفاعل به ويقوم بالدور الدا

في البرجوازية الشريفة، وهو تعبير عن طموح الطبقة المتوسطة التي خلفتها الظروف ما بين 
  .)44("الحربين في حبها لالستقالل، والتخلص من ضغط االستعمارين األوروبي والصهيوني

طوالت التي حققها العرب يتغنى الشاعر باألمجاد والب" أمجاد رمضان"وفي قصيدته 
والمسلمون في شهر رمضان قديمًا وحديثًا، ففيه حدثت معركة بدر التي انتصرت فيها قّلة من 

  :المسلمين على عدد كبير من المشركين

  في يوم بدٍر قد َتجمهر عصبٌة
  

  بملحٍد يَتعص في وجِه جيش  
  

  ظّنوا بأن المسلمين قالئٌل
  

  كذبوا فجيش اللِه نور رهبي  
  

روش الملحدين بديِنهموا عهد  
  

  أقوى والحقيقُة أغلب فالحق  
  

م استطاع الجيش المصري هزيمة اليهود في سيناء، واستطاع 1973وفي رمضان سنة 
الجيش السوري أن يسّطر أعظم البطوالت في الجوالن، وكّل ذلك بفضل رجال أشاوس نذروا 

صب أعينهم، فشتتوا األعداء شذر مذر، وجعلوا لهم نحيبًا أنفسهم للشهادة، وجعلوا الجهاد ن
  :وصراخًا كصراخ الثكالى

  حّتى إذا أِزف الجهاد تهافتْت
  

  هم ترجو المماَت وَتطلبأرواح  
  

  تلك الكتائب والطالئع سيب    ظهروا على أعدائهم فتشتَّتْت
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  فروا قطيعًا قد تطاير أمُنهم

  
  مذئب جزعًا ومرتبك المسالِك  

  
  هزموا بِسينا فارتمت أكبادهم

  
  ذبوَغدت فلوُلهمو خطى تتذب  

  
نحيبهم كان با الجوالنوعلى ر  

  
  عّذبالفؤاِد ي كنحيِب مقطوع  

  
  لله درهمو أعادوا للوغى

  
  نسبعهدًا لغير جدودهم ال ي  

  
حوَلهم والمالئك ظِفروا بنصر  

  
  ز جيشهم ويؤلبعزي جيش  

  
  جنان ربك للشهيد مثابٌةف

  
  المْطلب مطلوٍب يهون وألجل  

  
ويستغل الشاعر مناسبة هذه القصيدة ليدلي بحكمه ومواعظه، ورسمه الخطوط الكبرى 
المرشدة ألبناء العرب والمسلمين لتحقيق االنتصار على األعداء، مبينًا أن االنتصارات ال تأتي على 

، والعمل، واإليمان المطلق بالله، فلوال هذا اإليمان الذي طبق من ذهب، إنما تحتاج إلى الصبر
  :يعمر قلوب المجاهدين، لما تحّقق نصر من االنتصارات

  إيٍه بني ابن الوليِد تمهلوا
  

  نسبالكريمة ي للنفس فالنصر  
  

  ال تأملوا نصرًا بغير هدايٍة 
  

  ستجَلبى وال يهدفالنصر ال ي  
  

  ماقنالما رأينا الله في أع
  

  عدنا بمغفرة الذي هو معتب  
  

  ولذكر ربك في القلوب سكينُة
  

  كينة للمجاهد مطلبنور الس  
  

  رد الرحيم عن القلوب شعاعها
  

  بُغي بغيب ذكر القلوب إن  
  

بمصر، والحضارات التي تعاقبت عليها، " أنشودة وادي النيل"ويتغنى الشاعر في قصيدته 
ها، ومآذنها، وبالحكام القدامى الذين ساهموا في بناء الحضارة، ومن خالل وبنيلها، وأرضها، وشعب

ذلك ينفذ الشاعر إلى بيت القصيد، فهو عندما يتغنى بمصر وحضارتها، إنما يتغنى بمجده ومجد 
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جميع العرب، بل إنه يتغنى بصيغته األمنية وهي الوحدة العربية، فمهما بعدت المسافات بين 
  :إن مقومات الوحدة قائمة بينهماألقطار العربية، ف

  إيٍه يا مصر إن فيك جذوري
  

  األبوان قومن النيل شر  
  

  زائري مصر هل رأيتم فيها
  

  توأم الروح والندى واللسان؟  
  

  عربي الفؤاِد وضاح مجٍد
  

  من رآه فإنما قد رآني  
  

  فأنا عاشق لمصر جنينًا
  

  أقلوب تهيم قبل األوان؟  
  

  لله بيننا لسُت أنأىوحد ا
  

  عن ثراها وإن نأى المشرقان  
  

ويتوج الشاعر الملتزم بقضايا وطنه وقضايا أمته هذا االلتزام بدعوة قادة مجلس التعاون 
الخليجي بأن يكونوا على قدر المسؤولية التي يأملها الشعب منهم، هذا المجلس الذي يمثل نواة 

  :)45(ع، بل إنه نواة للوحدة العربية واإلسالميةللوحدة العربية، التي يحلم بها الجمي

  يا مجِلسًا فيه ارتوْت آماُلنا
  

  والعصر سبق، والزمان مضاُء  
  

بل الهدى فأمامكمسيروا على س  
  

  نور يضيء، وخلَفكم ظْلماُء  
  

  والّنور نور القلب إن فزتم به
  

  ضاءت به األرواح واألجواُء  
  

  يًايا مجلسًا فيه رأيت أمان
  

  الصدق فيه واضح وضاُء  
  

ترتجى ثمراته ها أنت بذر  
  

  فالواِرفات عطاؤها أفياُء  
  

  ها أنَت وادي الخصب ما دامْت بِه
  

  أيٍد ُتراعيه له أمناُء  
  

عها أنت بيت للصديق مشر  
  

  ها أنَت ِحصن دونه األعداُء  
  

زاءبِه ذكرُكم أبقى وفيه ج    وكذلك التاريُخ ليس بغافل  
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ما، فنحن مواكبسيروا بنا ُقد  

  
  لُكم من الشعِب الوفي والُء  

  
حيب هديتمط الريا قادة الش  

  
  مهما ترامْت بينكم آراء  

  
  كونوا المنائر للعال وِعماده

  
  فبوحدٍة تستملك العلياُء  

  
  هذا خليجكم يقول مناديًا

  
  يرجو الوفاق، فهل له أصداُء؟  

  
  األطماع ترَتقب الُخطى حاطْت به

  
  كسفينٍة حاَطْت بها األنواُء  

  
  فقد أدلهم الخطب حّتى حدقْت

  
  في ُكّل ركن أعين حمراُء  

  
 كقطر ويحن–إذا سما - يا خليج  

  
  سماُء) الرباِط(لو أن تضمه في   

  
  )ألطلس(العالي يِحن ) األخضر(و
  

  رغم البعاِد عيوُنهن لقاُء  
  

  ولقد رأيُت النخَل حولك هامسًا
  

  الخضراُء) تونس(تصغي لهمِسِه   
  

 ِه) وادي النيل(ويودلو ُتسقى ب  
  

  ألغير موسى ُتشَطر الدْأماُء؟  
  

  كريمًة - يا أرض العراق–وسلمِت 
  

  دماُء - يا أرض الحسين–وَفدْتِك   
  

وإّنما: إيران ،ما أنِت العدو  
  

  وإخاُءبين الجواِر محبٌة   
  

  قد وحد اإلسالم بين قلوبنا
  

  ولنا بتاريخ الهدى أفياُء  
  

  عزيزًة - يا أرض العراق–وسلمِت 
  

  سماُء - أرض الخالدين–حفظتِك   
  

  قابيُل أم هابيُل أم ماذا أرى؟
  

  فيضان دم زّفه األعداُء  
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  :دائرة البعد اإلنساني

سع ليشمل القضايا اإلنسانية، وما يهم يمتد حديث مبارك بن سيف في هذه الدائرة ويت
اإلنسان في كّل مكان، وال يعني فصل هذه الدائرة عن بقية الدوائر األخرى، أنها منفصلة عنها، 
فقد نجد الشاعر في الدائرة األولى يتحدث عن حب المحبوبة، وحب الوطن، وحب الطبيعة، ذلك 

رة الرابعة، ونجده في الدائرة الثانية يعبر عن حبه الحب الذي يعبر جميع الدوائر ليستقر في الدائ
لوطنه وللخليج، ويصف بحره وصحراءه، هذا الحب الذي يمّثل حب كل إنسان لوطنه، وهذا 

. الحديث عن معاناة الغواص، الذي يعبر عن معاناة كل إنسان هو في طبقة الغواص االجتماعية
داء والمناضلين، الذين يدافعون عن أوطانهم، لدحر وحديث مبارك في الدائرة الثالثة عن الشه

المحتّل، هو حديث عن كّل إنسان في األرض وقع عليه الظلم من المحتّل والمستعمر ويناضل من 
ومن هنا، يمكن القول إن الدوائر عند شاعرنا تتداخل وتندغم لتصبح في ذهنه . أجل تحرير بالده

طنه، الثائر على الظلم، المدافع عن حقوق اإلنسان قضية واحدة هي قضية اإلنسان العاشق لو
  .أينما وجد، فقضايا شاعرنا الذاتية ذابت في قضايا الوطن واألمة واإلنسان

أهدف إلى أشياء ) وأنا(الشاعر صاحب رسالة : "ويؤكد مبارك بن سيف هذه المقوالت بقوله
بارة البسيطة من معاني، لقد كتبت كثيرة أولها أن تسود األخالقيات السليمة بكل ما تعنيه هذه الع
إنما اإلنسان يخلق في المعاني : قصائد عن اإلنسان وتساءلت عنه وعن وجوده ومصيره وقلت

في " نياجرا"، فقصيدة )الشعري(الفكرة تجربة، واإلحساس هو الباعث األول للتدفق ... السامية
... مازجًا ال تستطيع فصلهماكان اإلحساس فيها والفكرة ممزوجين ت" الليل والضفاف"ديواني 

، وهم السكان األصليون "نياجرا"لقد شعرت بمأساة الهنود الحمر حين وقفت على شالالت 
شعرت بمأساتهم . ، وتعني صوت الرعد بلغة الهنود"نياجرا"للمكان، وهم الذين أطلقوا عليه 
فإن " الغرب المهّذب، "معًا، وكذلك قصيدة ) الشعور(و) الفكرة(ودمائهم التي سالت هناك، فكانت 

وأنا مع المضمون الممتزج ... الشكل أو الصورة العامة ليست هي المؤثر أو الباعث للقصيدة
الشعر عندي .. بنفسية الشاعر وتجربته وخبرته ومعلوماته وتركيبته الفكرية والنفسية الخاصة

حيح أنه يعبر عن اجتماعية، ص - في رأيي–وسيلة استخدمه للدعوة إلى عمل الخير، ووظيفته 
ذاتية الشاعر وأحاسيسه الفردية، ولكن ذلك كله نابع من معاناة نابعة من الجماعة، فالشاعر يحس 
بالناس ويعبر عنهم، والفرق هنا في قدرته على صياغة أحاسيسه، إنه أكثر الناس التقاطًا 

ذي يحاول أن لإلحساس، وعندي أن اإلنسان معنى وليس مجرد جسد، وأنا أخاطب اإلنسان ال
  .)46( "يكون إنسانًا ليختار الطريق الصحيح

، تتجلى المفارقة والسخرية في العنوان بشكل واضح، )47("!!الغرب المهّذب"ففي قصيدة 
هذه المفارقة التي تعد ظاهرة أسلوبية بارزة في الشعر، وتسهم في بنيته بشكل الفت، فتحول 
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ى ما تحجب واستتر من هذا الواقع، أو الوقوف على الواقعي المألوف إلى خيالي بغية الوقوف عل
ويتحول النص عبر المفارقة، ... ما انكسر منه رغبة في تصحيحه أو تجاوزه، أو إمعانًا في تعريته

مع واقع حقيقي معيش إلى واقع لغوي يفضح ويعري ويفخر ويتهكم، فيصير الواقعي كأنه أسطوري 
وري واقعًا، وعبر المفارقة يرتقي الشعر ليصبح إيحاًء طافحًا ال معقول، أو يصير الالمعقول األسط

  .)48(بالدالالت، ويتقاطع المعقول والالمعقول

يحاول شاعرنا في هذه القصيدة أن يقارن بين اإلنسان في الغرب واإلنسان في العالم العربي، 
ي رفاهية، أو قل اإلنسان المعّذب في كل أنحاء األرض، بين اإلنسان الغربي الذي يعيش ف

واإلنسان الفقير في بقية أنحاء العالم، بين اإلنسان الغربي الذي يأخذ خيرات البالد األخرى 
ويتمتع بها، وبين العامل المقموع الفقير الذي يعمل ليل نهار في المصانع وحقول النفط ليحصل 

ا بالد اآلخرين، على عيش الكفاف، وبين اإلنسان الغربي الذي يتمتع بهذه الخيرات التي تجود به
إنه يقارن بين الغنى والفقر، بين المستِغلِّ والمستَغل، بين المهيمن، والمهيمن عليه، بين السيد 

  ...والتابع

وكأن الشاعر يثور على هذا الوضع ويطالب بتغييره، إذ ال يجوز أن يبقى المظلوم مظلومًا، 
يدعيها الغرب المهّذب، والذي هو في الواقع والفقير الذي تنهب خيراته فقيرًا، باسم الحضارة التي 

  :غير مهّذب

المعذَّب في األرض ها اإلنسانأي  

  هل ُتراه الحب وّلى؟

  أم ُتراه القلب أجدب؟

  أم ُترى الدنيا ِزحاما؟

  والضمير اليوم أذنب؟

  كيف أرضاها حياْة؟

  وأٌخ في األرض منسي معّذب؟

* * *  

  لضجيجأِصخ السمع إلى ذاك ا

دواسمع الصوَت المعرب  

  :صارخًا في وجه أرضي

"انزف النفط وحاِذر  

في تلك المكائن النبض ردكي ي  
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  إنه دم الحضارْة

  "إنه الدفء وأضواُء المدائن

  وأناس في زوايا األرض جوعى

  كوريقاِت الخريف الّذابلْة

* * *  

بفي األرض تعج ها اإلنسانأي  

  قد قّل ضياؤه... رودوايكيف ال تعجب وب

  ...ومصابيح الّنيون

باليوم تشح  

يعيش في رفل إّنه الغربي  

  !!ال تسأْل ... كالبديهيات

هيبَقى غير ثم  

في زواريب العشش  

 في الَغرِب المهذِّب إنه اإلنسان!  

بفتعج ...في األرض ها اإلنسانأي...  

 بتعج!!  

وهي من أجمل الشالالت في العالم، ويوجد –شالالت نياجرا  ولما وقف مبارك بن سيف أمام
–قسم منها في الواليات المتحدة، ولكن القسم األكبر موجود في كندا، وهي تقع على نهر نياجرا 

لم تلفت انتباهه روعة هذه الشالالت في مدينة نياجرا في كندا، ولم تلفت انتباهه هذه المناظر 
ع روك هوس حيث يتوجه الزوار في مصاعد تهبط بهم إلى ممرات الخالبة، ولم يلتفت إلى موق

خاصة منحوتة في الصخر إلى أن يصلوا إلى موقع خلف الشالالت مباشرة ليشاهدوا المياه 
 )49("نياجرا"المتدفقة، ولم يلفت انتباهه كهف الرياح، أقول كل ذلك لم يلفت انتباهه في قصيدته 

الذي استرعى انتباهه، وأفسد عليه االستمتاع برحلته إلى  م، بل1974التي قالها في كندا سنة 
الذي يطلق " هيواثا"هذه الشّالالت الرائعة، ذلك الهدير المنطلق كصوت الرعود، إنه صوت 

البطل األسطوري عند الهنود " هيواثا"صيحات وزمجرات تطغى على كل صوت، إنها صيحات 
  .الوا يذكرونه بكل إكبار وفخر حتى اآلنالحمر، الذي سيطر على مخيلتهم قديمًا، وما ز
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وما يمثله عند قبائل " هيواثا"وكأن خيال شاعرنا أثناء وقوفه أمام هذه الشالالت استدعى 
 3500(وبنت حضارة خاصة بها قبل .. الهنود الحمر، هذه الشعوب التي سكنت في أمريكا وكندا

إلى بالدهم عشرات الماليين، إال  1492، وكان عددها عندما وصل كريستوفر كولومبس عام )م.ق
أن االستعمار األوروبي، ومن بعده األمريكان أخذوا في إبادة هذه الشعوب إبادة جماعية، 

تشبه محميات الحيوانات، ومنعها " محميات مستقلة"وتهجيرها إلى المناطق النائية، ووضعها في 
لها، وباختصار تمت إبادة  من ممارسة طقوسها، وكذلك حظر عليها الحديث باللغة األصلية

جماعية لهذه القبائل، فاندثرت هويتها، حتى إن عددها ال يتجاوز أربعة ماليين شخص في 
  ...الواليات المتحدة اآلن

كل هذه الحقائق، وكّل هذه المآسي راعت شاعرنا، فوقف راثيًا حضارة هذا الشعوب، 
و شروان وقد زعزعه الدهر التماسًا منه متعاطفًا معها، وكأنه البحتري يقف أمام إيوان كسرى أن

  ...لزعزعته ونكسه

إن الصورة المحزنة والبائسة التي رسمها الشاعر في هذه القصيدة للهنود الحمر، هي صورة 
تنسحب على كّل زمان ومكان، إنها صورة المحتّل الذي أبيد من المحتّل، صورة المواطن األصلي 

منذ البداية بنوايا االستعمار وأهدافه، صورة قبائل لم  الذي طمس االستعمار هويته؛ ألنه خدع
  ...فكان مآلها إلى التشتت، واالندثار... تتحد مع بعضها لمواجهة ذلك االستعمار

إن المتلقي يمكن أن يقرأ هذه القصيدة بصور مختلفة، فالقضية التي طرحت فيها قضية 
مز ومتى يستخدمه، وفوق كل ذلك فهو إنسانية، وشاعرنا ذو ثقافة واسعة يعرف كيف يستخدم الر

  :شاعر يعتز بوطنيته، وأمته، وعروبته، وإسالمه، ومن هنا يمكن طرح التساؤالت اآلتية

  هل الشاعر في هذه القصيدة يرثي لحال الهنود الحمر فقط؟

  هل الشاعر يهاجم االستعمار الذي نّكل في هذه القبائل وأبادها وطمس هويتها؟

مة العربية من التشرذم، ومن ثم يدعوها للوحدة، ألنها إذا بقيت على حالها هل الشاعر يحّذر األ
  سيصيبها ما أصاب الهنود الحمر؟

  هل الشاعر يحّذر الفلسطينيين من الهجرة من وطنهم؟

هل الشاعر يستنهض األمتين العربية واإلسالمية للدفاع عن فلسطين، ألنهم إن لم يفعلوا ذلك، فإن 
لدور الذي قام به األوروبيون واألمريكان من إبادة قبائل الهنود الحمر؟ اليهود يقومون با

وبخاصة أن اليهود يحاولون طمس الهوية الفلسطينية، ويهجرون الناس من أرضهم، 
ويأسرون اآلالف، ويحاولون تجميع الفلسطينيين في مخيمات تشبه المحميات التي أقامها 

  .واحد، والهدف واحدفاالستعمار ... االستعمار للهنود الحمر
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ومن هذا المنطلق، كان الشاعر في كل مناسبة يدعو للوحدة العربية، ويتغّنى بأمجاد 
المجاهدين واألبطال الذين يدافعون عن أرضهم، ويدعو إلى االلتزام بتعاليم اإلسالم، واتخاذ 

... وغيرهمانماذج من التاريخ اإلسالمي لتكون قدوة للجميع كخالد بن الوليد وطارق بن زياد 
  :وكأنه يريد أال تكون مصير شعوبنا كمصير قبائل الهنود الحمر، يقول

هدير ...هدير  

عودكأّنه صوُت الر  

  يجوب السماْء

  وتسبح أصداؤه في الفضاْء

  صيحته) هيواثا(ويطلق 

هلفي الس ُتحّلق...  

تعود ثم  

  وصيحاُت حمر الهنود.. نياجرا

المكان تجوب  

  الزمان فأنسى

مع الغاب أعيش  

عوبالش وتلك  

  أعايشها كل أفراِحها

  أعايشها كل أْتراِحها

  أعيش نهايتها المحزنْة

بعدني عن خيالي هديروي  

هدير ...هدير  

زمجرنياجرا ي  

كونق ذاك السمزي  

بصوٍت مرير ...مرير  

د تحدث عن قضية طالما ناقشها وضمن هذه الدائرة يمكننا اإلشارة إلى أن مبارك بن سيف ق
الفالسفة والشعراء والباحثون قديمًا وحديثًا، وهذه القضية هي قضية الدهر والزمن، فقد أشار 
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في بعض قصائده إلى هذه اإلشكالية التي أرقت الناس جميعًا، بل إّنه خصص قصيدة للحديث 
  .)50("مناجاة الدهر"عنها، وهي قصيدة 

استهالًال نحس فيه نبرة التشاؤم واليأس " مناجاة الدهر"يدته ويستهل مبارك بن سيف قص
واإلحباط، وذلك عندما يطلب من الدهر أن يعيد إليه األيام الخوالي، أيام الصفاء، والسعادة، 
والطفولة، لكن الشاعر يدرك أن هذا الدهر لن يعيد إليه شيئًا مما مضى، فالدهر هو جالب األسى، 

من هنا يستنكر الشاعر على نفسه هذه األماني التي يتمّناها على الدهر، والمآسي، والمصائب، و
ويدرك أن دعوته هذه، ونظرته إلى الدهر إنما هي دعوة شاعر جاهلي ذم الدهر وشكاه، ونسب 
إليه الحوادث المفجعة، وآمن به مؤثرًا وفاعًال سالبًا، حيث جعل اإلهالك سمة الدهر وعنوانًا له، 

لسير الحتمي نحو الموت، ويظن الموت هو النهاية األولى واألخيرة، فبه فناؤه، وأن الدهر هو ا
ولم يكن يؤمن بحياة أخرى، فنظر إلى المستقبل نظرة بالغة الحنق، فهذا المستقبل من الدهر 
يجرفه نحو الموت، وهذا الحنق على الدهر كان من الشاعر الجاهلي حبًا في البقاء، ورغبة عارمة 

  .)51(في الخلود

أقول بعد أن أدرك الشاعر أن مخاطبته الدهر بهذه الطريقة هي طريقة جاهلية استدرك منذ 
البداية بأنه يؤمن إيمانًا قاطعًا بأن األمر بيد الله، وأن ليس ألحد سواه تدبير الكون، وأن الدهر 

لله، مدبر الكون نفسه يمكن أن يتوقف إلرادته سبحانه وتعالى، وما الليل والنهار إال حركتان بيد ا
  :وسيده

  أيا دهر أرجع لي السنين الخواليا
  

  وأيام عمر كان ذا القلب خاليا  
  

  فوالله ما أنَت المجيب وال الذي
  

  يرد قضاًء إنه العمر جاريا  
  

  وهل يا ُترى تلك العهود تزورنا
  

  أم العمر يمضي وانتهين أمانيا؟  
  

يا جالب األسى فأين ليالي األمس  
  

  ويا جالبًا من كلِّ فج عواِديا؟  
  

  أأشكوك دهرًا يا رفيق مسيرتي
  

  وكيف يكون الدهر خصمًا وقاضيا؟  
  

وهنا يتساءل مبارك سؤال الرومانسي عن معنى الوجود، ومعنى الحياة، وعن هذه اآلالم 
ي تحّل عليه وعلى والمآسي التي ترافق اإلنسان في جميع مراحل حياته، وعن هذه الخيبة الت

اإلنسان في هذا الوجود، إذ إن اإلنسان يعيش وال يدري معنى الحياة، ويصير وال يقوده الصبر 
  :إلى اكتناه سرها
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  يقولون صبرًا إّنما الدهر منصف
  

  صبرُت وما أدري أحزت المراميا  
  

  وبالله إّني ما بهرُت لزينٍة
  

  وال غرني رْغد من العيش صافيا  
  

  لي ساعاُت صفو فإّنما وإن كان
  

  أسوق سويعات الصفاء قوافيا  
  

  فيا نائحًا فوق الغصون هنيهًة
  

  لعّلك تدري يا أخا الّطْلع ما بيا  
  

ظنَّه هرب الدنا خيفإّنا ِكَلي  
  

  نعيش وما ندري الحياَة وما هيا  
  

انيًا مشروعًا، وذلك حين وبعد ذلك يأخذ شاعرنا يطرح تساؤالت تثبت أن قلقه كان قلقًا إنس
يتساءل عن الدهر ومعناه، ولماذا يتدفق نهر الزمن بال كلل أو ملل، وما معنى تكرار الخلق 
والوجود إذا كان مصير هذا اإلنسان جثة هامدة بعد المعاناة والشقاء، فها هو يسأل الليل، 

لكن أحدًا ال ... الموتوالثريا، وسهيًال عما يدور في خلده من أسئلة حول الدهر، والحياة و
  :يشفي غليله بالجواب المقنع

  أيا ليُل ما الدهر المقيم وما الدنا؟
  

  سألُت وما أحرزُت ردًا شفانيا  
  

  سألُت الثُّريا والسهيل ولم أزْل
  

  ويأتي جواب ال يرد سؤاليا  
  

  رفيقي مّنا بالجواب فإن نأى
  

  عليكم جواب فابعثا علِّالنيا  
  

وفي نهاية القصيدة تأخذ حيرة شاعرنا تتبدد شيئًا فشيئًا، ويأخذ شّكه في التالشي، وتأخذ 
تساؤالته ال معنى لها، عندما يلتفت إلى سير الدهر وحركاته، ويدرك أنها آية من آيات الله في 

اقب، وفيه الكون، وأن اختالف الليل والنهار مشابهة إلحياء األرض بعد موتها، وكّله داللة على التع
  .)52(آية متكررة للقدرة على اإليجاد بعد اإلعدام بالبعث

فالدهر طاقة يمكن استغاللها وميدان لإليمان واالستذكار، وكل شيء في النهاية بيد الله 
تعالى، ومن ثم فإن شاعرنا يطمئن إلى نور الله، حيث يسمو على الوجود ذاته، إذ يربط الوجود 

ن الخالق العظيم إنما خلق كل هذا الكون، فال بد من وجود غاية لهذا بخالق هذا الوجود، وبما أ
الخلق، أال وهي عبادة الله تعالى، وبعد ذلك يصل الشاعر إلى نتيجة مؤداها أن التفاؤل هو 
الطريق الوحيد لكي ينتصر اإلنسان على العذاب بعد أن يعي حقيقة ما خلق الله، وبعد أن يسلك 
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فعندما يشرق نور الله تعالى في اآلفاق، يبعث في هذا اإلنسان الحائر ... هالطريق الصحيح إلى الل
المتخبط في ليل الحياة قدرة على اكتشاف عظمته التي خلقه الله عليها، وهذا يؤكد أن مبارك يعي 
تمامًا أن الدهر بوصفه مفهومًا رياضيًا فكليًا أصبح في اإلسالم مرتبطًا أشد االرتباط بتنظيم 

اإلنساني، وشّل حركة العبثية التي كانت سائدة قبل مجيء اإلسالم، وحركة التبرم بالحياة السلوك 
 والدهر الذي هو شريطها المتواصل، وقد تمثل هذا التنظيم في حث المسلمين على الجد
والمثابرة، واستغالل الليل والنهار والشعور بأهميتهما وفاعليتهما في التقريب إلى الله ونيل 

  .)53(رضاه

  أال أيها الدهر الخؤون لحيظًة
  

  فوالله ما كان الوجود مراديا  
  

  ولو لم يكن من صاحب العرش منحًة 
  

  لما سمعْت نفسي الغداَة جوابيا  
  

لئت كّفي كؤوس عالِقملقد م  
  

  وكان شرابي من يد الله صافيا  
  

  فواللِه ما كنُت الصدوف وإّنما
  

  يالياصروف الليالي عّلمتني الّل  
  

  أكاد أنادي أّنه الحين قد أتى
  

  ألعلم من طراق بابي ما بيا  
  

خافق ل إنما القلبتمه ولكن  
  

  وما زال ليلي بالنُّجيمات جاليا  
  

فء ضوؤهيبعُث الد قبل فجرسي  
  

  وتجلو تباشير الصباح الدياجيا  
  

ا اهتم بها الرومانسيون في إن الوحدة التي سيطرت على الشاعر في هذه القصيدة طالم
أشعارهم، وفي تلك الوحدة يلتقي الشاعر الموت، وهو هو اآلخر وجه آخر من لغز الحياة، حارت 
به العقول، وعراها عليه الشك، فحينًا يترجى الرومانسي الموت، وفي حين آخر يتخذ موقف هملت 

رومانسيون يثورون على نقض وقد كان ال. الذي بدا حينًا مرتعدًا من الحياة والموت جميعهما
ولذلك ثاروا على أسباب هذا . مصيرهم بالموت، وعلى اضطراب حياتهم في عالم يسوده الشر

الشر فيما وراء الحدود اإلنسانية، إذ لم يروا في الحياة سوى ألوان من العذاب خاتمته الموت، 
التمرد عقيدة راسخة بوجود ومن هنا انتهت الثورة اإلنسانية بتمرد ميتافيزيقي، ولكن وراء هذا 

إله، بل إن العقيدة في وجود إله متحكم في هذه المصائر هي أساس ذلك التمرد النظري الذي 
يحمل في نفسه توكيدًا للعقيدة في الخالق، ولكنها عقيدة حرة منبعها القلب، وال تلتزم حرفيًا اتباع 
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قابيل الذي ثار على حظه حين لم يفهم فهم في الساللة النظرية أوالد . دين من األديان السماوية
ولكن . فكانت الجريمة األولى نتيجة التمرد األول. لماذا لم يتقبل قربانه وقد تقبل قربان أخيه

ومن هذا . الرومانسيين يظلون في دائرة التمرد النظري الذي ال يتجاوز التجديف بعالم الغيب
ما المصير؟ إلى أي حد يعد اإلنسان : جابةالمنطلق وجهوا أسئلة إلى الظلمات ينتظرون منها اإل

جزءًا من العالم؟ وما الحياة؟ وماذا كان قبل؟ وماذا بعد؟ وما العالم؟ وما طبيعة ذلك الموجود 
  .)54(العجيب الذي يتحقق له في أغوار األزل الجمع الفريد بين الضرورة واإلرادة

القصيدة وفي غيرها من قصائده إن تفاؤلية مبارك في نهاية هذه : ولكن ال بد من القول
مؤشر إيجابي واضح في طريق حياته االجتماعية، يبتعد بها عن اليأس القاتل، والقنوط الذي يهدم 
النفوس والعقول، ذلك أن بوسع اإلنسان التعامل مع اآلخرين بروح متفتحة حية، وبقلب مستبشر، 

ي تفاؤله ال يفرق في خياليته، وال وبوسعه تحويل ظالم حياته إلى واحة للنور والسعادة، وهو ف
يذهب بعيدًا عن واقعه، لكنه يستمد نظرته التفاؤلية هذه من عالقاته الحياتية مع اإلنسان والكون، 
ومن خالل تجاربه، وتعامله الصادق مع الواقع، وإيمانه المطلق بالله سبحانه وتعالى، وبعدالة 

  .القضايا التي يتحدث عنها، أو يثور عليها

  :نهاية هذا البحث البد من اإلشارة إلى ملحوظتين وفي

لقد استطاع مبارك بن سيف أن يرصد في شعره جوانب من الحياة االجتماعية : الملحوظة األولى
واستطاع أن يرصد جوانب عديدة من البيئة الطبيعية هناك، حيث وّظف  ،المحلية في الخليج

غ في ذلك شأوًا بعيدًا، ولم يكتف برصد ذلك المكان والزمان بشكل دقيق لنقل ذلك كّله، وبل
كديكور ومكمالت لمعالم المكان والزمان، وإنما عمل على استيحاء جوانب البيئة الطبيعية 

وهو بذلك يدرك تمامًا أن . واالجتماعية، وإبراز داللتها السيكولوجية والروحية في قصائده
طبيعة الموقف الذي تقترحه من قضية الكثير من األعمال الخالدة ال يرجع سبب خلودها إلى 

اإلنسان، ولكن إلى ما تتمتع به من نكهة محلية وشخصية قومية أو إقليمية خاصة، فمثًال 
يرجع جانب كبير من سحر الروائع الروسية في القرن التاسع عشر إلى أنها كانت تنبض 

ا تعالج هذا الموضوع بالروح الروسية المحلية، محافظة على نكهتها الخاصة، وبدا كما لو أنه
أكثر من غيره، وينطبق هذا الكالم على تولستوي وغوغول ودوستويفسكي، ويمكن أن ينطبق 
على أعمال غابرييل غارثيا ماركيز التي احتفظت دائمًا بنكهة التوابل المحلية لتجربة اإلنسان 

  .)55(في مجتمع أمريكا الجنوبية

لمعيار األساسي للعمل الجيد هو إضاءة جوانب من يدرك مبارك بن سيف أن ا: الملحوظة الثانية
موقف اإلنسان في غمرة الصراع االجتماعي أو الفردي أو القومي أو اإليديولوجي أو 
المعرفي ضمن إطار التطلع المتحرق لتوسيع معرفة الذات واآلخرين، وترقية المقدرة على 
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شعاره أن يصل إلى هذا ومن هذا المنطلق حاول في أ... السيطرة على األشياء والكون
ولعل هذا المقياس متوفر موضوعيًا في جميع األعمال . المعيار، أو يحّقق جزءًا كبيرًا منه

أي أنه ال يوجد أي عمل ذي شهرة عالمية ... التي استطاعت أن تصل إلى المرتبة العالمية
الم الداخلي إال وحمل في ثناياه تفسيرًا للكون أو الوجود أو المصير أو المجتمع أو الع

رسالة "و" أوديب"وهذا القول ينطبق على سلسلة الروائع اإلنسانية ابتداء من . لإلنسان
" قصيدة إلى الريح الغربية"، و"الكوميديا اإللهية"، ومسرح شكسبير ومرورًا بـ"الغفران

لشلي، وأشعار ناظم حكمت، وبابلو نيرودا، وآراغون، وروايات جيمس جويس، وتولستوي، 
  .)56(همنغواي، ودوستويفسكي، وشلوخوف وآرنست

 

  الهوامش

نحو حركة نقد أدبي راسخة، دار الفارابي، بيروت، الدار : عبد الرحمن ياغي، في النقد النظري: انظر )1(
  .وما بعدها 67م، ص1984العربية للتوزيع والّنشر، عمان، 

 .84-80م، ص1981قاسم حسين صالح، اإلبداع في الفن، دار الرشيد للنشر، بغداد،  )2(

م، 2008مبارك بن سيف آل ثاني، األعمال الشعرية، المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث،  )3(
 .175-173ص

 .222-221المصدر نفسه، ص )4(

 .232-230المصدر نفسه، ص )5(

 .21-20المصدر نفسه، ص )6(

 .30-28المصدر نفسه، ص )7(

 .44-43المصدر نفسه، ص )8(

 .65-64المصدر نفسه، ص )9(

 .72- 71المصدر نفسه، ص  )10(

 .82- 77لمصدر نفسه، صا  )11(

 .42- 41المصدر نفسه، ص  )12(

 .57- 56المصدر نفسه، ص  )13(

 .225- 223المصدر نفسه، ص  )14(

 .19- 17المصدر نفسه، ص  )15(

أمية حمدان، الرمزية والرومانتيكية في الشعر اللبناني، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، العراق، دار   )16(
 .20م، ص1981الرشيد للنشر، 
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م، 1985سان في شعر مبارك بن سيف آل ثاني، دار الوثبة، دمشق، حسان عطوان، وجه اإلن  )17(
 .137-136ص

رجاء عيد، لغة الشعر، قراءة في الشعر العربي الحديث، منشأة المعارف، اإلسكندرية، : انظر  )18(
 .148م، ص1985

شكري فيصل، تطور الغزل بين الجاهلية واإلسالم من امرئ القيس إلى ابن أبي ربيعة، دار العلم   )19(
 .333م، ص1986ماليين، بيروت، لل

؛ إيليا الحاوي، إبراهيم ناجي شاعر الوجدان، دار الكتاب اللبناني، 288المرجع نفسه، ص: انظر  )20(
؛ ماهر حسن فهمي، تطور الشعر العربي الحديث بمنطقة الخليج، دار قطري 41م، ص1979بيروت، 

 .دهاوما بع 152، 62م، ص1981بن الفجاءة للنشر والتوزيع، الدوحة، 

 .16إبراهيم ناجي شاعر الوجدان، ص  )21(

؛ محمد حمود، إيليا أبو ماضي شاعر الغربة والحنين، دار الفكر اللبناني، 18المرجع نفسه، ص  )22(
-177م، ص1981؛ محمد غنيمي هالل، الرومانتيكية، دار العودة، بيروت، 85م، ص2003بيروت، 

 .62؛ تطور الشعر العربي الحديث بمنطقة الخليج، ص178

 .176-174؛ الرومانتيكية، ص57، 24إبراهيم ناجي شاعر الوجدان، ص  )23(

 .316م، ص1988رجاء عيد، فلسفة االلتزام في النقد األدبي، منشأة المعارف، اإلسكندرية،   )24(

 .293فلسفة االلتزام في النقد األدبي، ص: انظر  )25(

 .107ريتشاردز، مبادئ النقد األدبي، ترجمة مصطفى بدوي، مطبعة مصر، ص  )26(

 .118، ص)ت.د(حمد مندور، النقد والنقاد المعاصرون، مطبعة نهضة مصر، م  )27(

 .33-31األعمال الشعرية ص  )28(

 .59- 58المصدر نفسه، ص  )29(

 .76- 73المصدر نفسه، ص  )30(

 .86- 83المصدر نفسه، ص  )31(

 .186- 176المصدر نفسه، ص  )32(

 .199- 197المصدر نفسه، ص  )33(

 .201- 200المصدر نفسه، ص  )34(

 .215- 211المصدر نفسه، ص  )35(

 .220- 216صدر نفسه، صالم  )36(

 .238- 235المصدر نفسه، ص  )37(
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وما بعدها؛ عبد  7م، ص1966راضي صدوق، النار والطين، منشورات دار اآلداب، بيروت، : انظر  )38(
م، 1996الله الخباص، القدس في األدب العربي الحديث في فلسطين واألردن في القرن العشرين، 

 .وما بعدها 81ص

قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، دار العودة، : شعر العربي المعاصرعز الدين إسماعيل، ال: انظر  )39(
؛ إلياس خوري، عالم الدالالت في الشعر الفلسطيني، مجلة 348م، ص1981دار الثقافة، بيروت، 

 .380م، ص1975، 42-41شؤون فلسطينية، العددان، 

 .111-110وجه اإلنسان، ص: انظر  )40(

 .37ص م،1984عمان،  اعرًا ومناضًال،الرحيم محمود شعبد  محمود الشلبي،  )41(

م، 1987محمد إبراهيم حور، فلسطين في الشعر المعاصر بمنطقة الخليج العربي، دار القلم، دبي،   )42(
 .172ص

أرشيبالد مكليش، الشعر والتجربة، ترجمة سلمى الخضراء الجيوسي، دار اليقظة العربية للترجمة   )43(
؛ محمود أمين العالم، 16م، ص1993نيويورك،  –بيروت والنشر، مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر، 

 .76م، ص1970تأمالت في عالم نجيب محفوظ، القاهرة، 

عبد الرحمن ياغي، حياة األدب الفلسطيني الحديث من أول النهضة حتى النكبة، المكتب التجاري   )44(
 .90ضًال، ص؛ عبد الرحيم محمود شاعرًا ومنا273م، ص1968للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 

 .165-163األعمال الشعرية، ص  )45(

 .94-93وجه اإلنسان، ص  )46(

 .52-51األعمال الشعرية، ص  )47(

 .83ص م،2002وزارة الثقافة، عمان،  العنوان،سيمياء  بسام قطوس،  )48(

 .40-39األعمال الشعرية، ص  )49(

 .وما بعدها 142وجه اإلنسان، ص: وانظر. 54- 52المصدر نفسه، ص  )50(

الدهر في الشعر الجاهلي واإلسالمي، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، محمود الحلحولي، : انظر  )51(
 .م1990

 .18/65م، 1980البقاعي، نظم الدرر في اآليات والسور، حيدر آباد، الهند،   )52(

 .102الدهر في الشعر الجاهلي واإلسالمي، ص: انظر  )53(

 .38؛ إبراهيم ناجي شاعر الوجدان، ص154-152الرومانتيكية، ص  )54(

خطيب، حول األدب العربي وامتحان العالمية، المؤتمر الثاني للرابطة العالمية لألدب المقارن، حسام ال  )55(
 .5-4م، ص1986تموز ) 9-6(دمشق 

 . 5المرجع نفسه، ص  )56(
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 قائمة المصادر والمراجع

، دار العودة، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية: الشعر العربي المعاصرعز الدين،  ،إسماعيل
 .م1981، بيروت، دار الثقافة

 .م1980، حيدر آباد، الهند، نظم الدرر في اآليات والسورالبقاعي، 

 .م2008، المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث، األعمال الشعريةمبارك بن سيف،  ،آل ثاني

 .م1979، دار الكتاب اللبناني، بيروت، إبراهيم ناجي شاعر الوجدانإيليا،  ،الحاوي

، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، الدهر في الشعر الجاهلي واإلسالمي، محمود ،الحلحولي
 .م1990

، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، الرمزية والرومانتيكية في الشعر اللبنانيأمية،  ،حمدان
 .م1981العراق، دار الرشيد للنشر، 

 .م2003بناني، بيروت، ، دار الفكر اللإيليا أبو ماضي شاعر الغربة والحنينمحمد،  ،حمود

، دار القلم، دبي، فلسطين في الشعر المعاصر بمنطقة الخليج العربيمحمد إبراهيم،  ،حور
 .م1987

، القدس في األدب العربي الحديث في فلسطين واألردن في القرن العشرينعبد الله،  ،الخباص
 .م1996

ر الثاني للرابطة العالمية لألدب ، المؤتمحول األدب العربي وامتحان العالميةحسام،  ،الخطيب
 .م1986تموز ) 9-6(المقارن، دمشق 

، 42-41، العددان، مجلة شؤون فلسطينيةإلياس، عالم الدالالت في الشعر الفلسطيني،  ،خوري
 .م1975

 .، ترجمة مصطفى بدوي، مطبعة مصرمبادئ النقد األدبيريتشاردز، 

  .م1984، عمان، ضًالالرحيم محمود شاعرًا ومنامحمود، عبد  ،الشلبي

 .م1981، دار الرشيد للنشر، بغداد، اإلبداع في الفنقاسم حسين،  ،صالح

 .م1966، منشورات دار اآلداب، بيروت، النار والطينراضي،  ،صدوق
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 .م1970، القاهرة، تأمالت في عالم نجيب محفوظمحمود أمين،  ،العالم

 .م1985، دار الوثبة، دمشق، آل ثانيوجه اإلنسان في شعر مبارك بن سيف حسان،  ،عطوان

 .م1988، منشأة المعارف، اإلسكندرية، فلسفة االلتزام في النقد األدبيرجاء،  ،عيد

، منشأة المعارف، اإلسكندرية، لغة الشعر، قراءة في الشعر العربي الحديثرجاء،  ،عيد
 .م1985

قطري بن الفجاءة للنشر  ، دارتطور الشعر العربي الحديث بمنطقة الخليجماهر حسن،  ،فهمي
 .م1981والتوزيع، الدوحة، 

، دار الفارابي، بيروت، الدار العربية للتوزيع نحو حركة نقد أدبي راسخة: في النقد النظري
  .م1984والّنشر، عمان، 

، دار تطور الغزل بين الجاهلية واإلسالم من امرئ القيس إلى ابن أبي ربيعةشكري،  ،فيصل
 .م1986روت، العلم للماليين، بي

 .م2002، وزارة الثقافة، عمان، سيمياء العنوانبسام،  ،قطوس

، ترجمة سلمى الخضراء الجيوسي، دار اليقظة العربية الشعر والتجربةأرشيبالد،  ،مكليش
 .م1993نيويورك،  –للترجمة والنشر، مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر، بيروت 

  ).ت.د(مطبعة نهضة مصر،  ،النقد والنقاد المعاصرونمحمد،  ،مندور

 .م1981، دار العودة، بيروت، الرومانتيكيةمحمد غنيمي،  ،هالل

، المكتب حياة األدب الفلسطيني الحديث من أول النهضة حتى النكبةعبد الرحمن،  ،ياغي
  .م1968التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 

، دار الفارابي، بيروت، أدبي راسخة نحو حركة نقد: في النقد النظريعبد الرحمن،  ،ياغي
 .م1984الدار العربية للتوزيع والّنشر، عمان، 
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  بني جلد الذَّات وإدانة اآلخر  لهاني الراهب" رسمُت خّطًا في الرمال"رواية 
 قراءة في نموذج من الرواية السياسية

  
  **أحمد غالب الخرشـــةو *محمد علي الشوابكة

  

  26/10/2020 تاريخ القبول  11/8/2020 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص

يــ م هــذا البحــث قــراءًةقــدوفــي روايــة السري ًاخطَّــ رســمُت"اهــب هــاني الر ط ســّلقــراءة ُت ،"مــالفــي الر
 ،فط وتــأثيرهة الـنَّ شـكالي إاألولــى : الفـتٍ  لـى حـد  إالمعاصــر  رد العربـي وء علـى مسـألتين انشــغل بهمـا السـ    الضـ 

دانـة  إ قـد عـول الكاتـب علـى    و ،حديـد بـالغرب علـى وجـه التّ    انية اللقاء الحضاريوالّث ،ات من خاللهوجلد الذَّ
ًا أحيانًا ة المعاصرة، منطلقًاالحياة العربيمن استدراج الماضي، وصاب غضبه على الم مارسـات اإل جام ة نسـاني
عــن اســتيعاب مفــردات  وحاكمــًا مواطنــًا نســان العربــيقصــور اإل يــًاعرم ،اســتفزازي فط علــى نحــوفــي دول الــنَّ

وايـة المســالك  دين الرانيـة تـُـ وفـي المســألة الثَّ  ،ةمعرفيــ سـس وُأ كنولوجيـا الحديثـة ومــا يـرتبط بهــا مـن قــيم    الّت
ة ليســت بالقــادرة علــى الــدفاع عــن نفســها   ويــالت هشــق دْلــة وَخلــى تفتيــت المنطقــة العربيــ إة وســعيها الغربيــ

هاتين  ى تصويرلل عسجوي ،ة، ومصالح الغربيينلمصالحها الخاص بمقدار قدرتها على تغييب شعوبها خدمًة
  .ة والمباشرةقريريلى التَّإ يمتين الميُلالّث

  .الرواية، الراهب، جلد الذَّات، إدانة اآلخر: الكلمات المفتاحية
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The novel "Drew a Line in the Sand" for Hani Alrrahib between self-
flagellation and Condemnation of the Other  

Reading a Model in the Political Novel  
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Arts and Sciences, International University of Islamic Sciences, Jordan. 
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Abstract 
This study presents a reading in the novel “Drew a Line in the Sand”, written by the 

Syrian novelist Hani Al-Rrahib, a reading on two topics forming an outstanding theme in 
modern Arabic narration. The first deals with the impact of “Oil” in Arab life, focusing 
on the negative effects of Modernism. The second sheds light on the new imperialism 
which tries to divide the Arab world into weak and unstable states. It condemns Western 
behavior toward Arab nations regarding the benefit of Israel. All of this is introduced in 
a direct way. 
Keywords: The novel, Al-Rrahib, Self-flagellation, Condemn of the other. 

  

  المقدمة

إن النَّاظر في الخطاب الروائي العربي يجد أن الجدلية الّثنائية بين الشرق والغرب أو بين 
ألقت بظاللها على عدٍد كبير من الروائيين  -كما تسميها بعض الدراسات النَّقدية  –األنا واآلخر 

ًة يقصدها هؤالء الروائيون بغيَة الكشف عن قبولهم لآلخر واإلعجاب العرب، وشكَّلت ثيمًة محوري
به، أو رفضه رفضًا تامًا وإدانة سياساته، أو الوقوف منه موقفًا توفيقيًا، ومن المؤكَّد أن ظهور 
النَّفط في الخليج العربي كان له دور واضح في تحديد طبيعة هذه العالقة، وهذا ما يلمسه القارئ 

لهاني الراهب التي اّتخذت من النَّفط محورًا رئيسًا لتصوير " ي الرمالرسمُت خطًَّا ف"رواية  في
الواقع السياسي واالجتماعي في العالم العربي، وإصرار الغرب على الّتدّخل في شؤون العرب 

فالروائي يحتاج، ضمن ما يحتاج إليه من " الداخلية بذريعة حمايتهم من أي خطر يهددهم،
  .)1("ات السرد إلى أن يختار الزاوية التي يتخذها لسرد األحداث وحكيهامقوم

وعلى الرغم من أن هذه الرواية تتسم بسماٍت تجعلها ميدانًا خصبًا لكثير من الدراسات؛ 
رديوإفادتها من الّتراث الس ،عد الفانتازيوالب ،والحداثي ،رديالستيعابها تقنيات التَّجريب الس 
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، فضًال عن اكتظاظها بالمفردات السياسية، والّتاريخية، "ألف ليلة وليلة"، و"المقامات"العربي كـ
بأي  - في حدود اطالعنا  –والدينية، واالجتماعية، واألساليب اللغوية والبنائية، إال أنَّها لم تحَظ 

من مكونات (ق مغربي، ودياال دندة موسومة بــ دراسٍة متكاملٍة جادٍة باستثناء دراسٍة موجزٍة لفارو
الراوي، والمروي، : للروائي هاني الراهب" رسمُت خطًَّا في الرمال"الخطاب الروائي في رواية 

، ومن هنا جاء هذا البحُث ليلقي الضوء على مفاصَل بارزٍة في هذه الرواية تتعّلق )والمروي له
ة بالمحاور المركزية التي انبنت عليها كالعالقة مع الغرب، والنَّفط وتأثيره في الحياة العربي

ترتبط بسياق الرواية العربية المعاصرة " رسمُت خطًَّا في الرمال"المعاصرة، فرواية هاني الراهب 
النَّفط في  بغير رابٍط، وتعالج موضوعًا أثيرًا ومحوريًا في فصولها العشرة التي اّتخذت من ظهور

 ،العربي ياسياهب لسرد أحداث روايته وتصوير المشهد السبالد العرب نقطًة انطلق منها الر
  .والصراع مع الغرب

 ،ل جلد الذَّات ونقد الواقع العربيوجاء هذا البحث في تمهيٍد ومبحثين، تناول المبحث األو
 في تعامله مع اآلخرين وال سيما العرب، وتجدر في حين تناول المبحث الّثاني إدانة الّنظام الغربي

اإلشارة هنا إلى أن الراهب قدم هاتين القضيتين ببنيٍة سرديٍة ظهرت فيها العديد من التَّقنيات الفنية 
والجمالية، إال أن البحث انطلق من هاتين القضيتين، آخذا بعين االعتبار اإلفادة من المنهجين 

الم اخليدرس الدواآلخر ي ،ِرسبعضها د ة فقد أقصاها؛ ألنا المسائل الفنيأم ،حايث والخارجي
  .مستقًال، وسيكتفى باإلشارة إليها

وتجب اإلشارة هنا إلى أن األفكار واآلراء التي تضمنتها الرواية تعبر عن وجهِة نظر كاتبها، 
ؤّكدان أن الدول العربية استطاعت اإلفادة من فحسب، وال تمّثل وجهة نظر الباحثين اللذين ي

   .الّثروة النَّفطية في إحداث تقدم واضح في المجاالت االجتماعية، واالقتصادية، والّثقافية

  :التَّمهيد

بعناية الباحثين، وهي ثيمٌة حضرت في سلسلٍة طويلٍة من " جدلية األنا واآلخر"لقد حظيت 
د العربي الذي بزغت بواكيره منذ انطالق حركة النَّهضة الحديثة، ويمكن أن يذكر األعمال في السر

في هذا السياق أعمال الطَّهطاوي، وعلي مبارك، وتوفيق الحكيم، وطه حسين، وفيما بعد نّطلع 
وغيرها، , وعالء الدين األسواني على أعمال سهيل إدريس، ويوسف إدريس، والّطيب صالح،

  .)2(حظَّه من الدرسومعظمها نال 

ضمن عدٍد من الروايات ) النَّفط(تقع رواية هاني الراهب من حيث مقولتها المركزية األخرى 
العربية التي أولت هذا الموضوع عنايًة كبيرًة؛ إذ حظيت مسألة الطَّفرة االقتصادية النَّاجمة عن 

ائية، ولعّل أول عمل جعل النَّفط همه الرئيس تدّفق الّثروة النَّفطية باهتمام بعض األعمال الرو
" شمروخ" وكشف عن آثاره اإليجابية والسلبية بطريقٍة تتسم بالمباشرة وتبّني السرد الّتقليدي هو
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، وهي "السقوط إلى أعلى" ، ثم جاءت محاولة الروائي السوري وليد حجار في)3(لمحمود تيمور
، أما العمل األضخم الذي أرخ، فيما "ثالثية البحث عن األنا"مها الكاتب بـجزٌء من ثالثيٍة وس

مدن "نعلم، للحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والّثقافية في الجزيرة العربية فهو خماسية 
فط، ثم جاءت قدح من ن" لعبد الرحمن منيف، وثمة محاوالٌت أخرى كرواية محمد جميعان" الملح

  . )4(لتوّفر رؤيًة جديدًة إلى حد ما" رسمُت خّطًا في الرمال"رواية الراهب 

أما البناء الفّني من حيث تداخل األبنية السردية وامتزاج الحاضر بالماضي، وتبّني الفانتازيا، 
سالم  الروايات العربية كرواية فال ُتعد رواية الراهب فتحًا في هذا الباب؛ بل تندرج ضمن كثير من

زاز ومؤنس الر ،"ةرقيالمخطوطة الش"عرج وواسيني األ ،"نلطاؤوس والسفتنة الر"حميش 
 وغازي القصيبي ،"ةعيآخر الر"ي بكر العياد يوأب ،"متاهة األعراب في ناطحات السراب"
 وعبد ،"وقائع المدينة الغريبة"العش ، وعبد الجبار "سالفألا" اويوفاضل العز ،"العصفورية"

تار ناصر الس"ونبيل سليمان ،"وليمة ألعشاب البحر"وحيدر حيدر  ،"يشأبو الر "قائقالش" ،
وغيرها، وقد وّقعت معظم هذه األعمال على البعد ".... الكائن الظّل"وإسماعيل فهد إسماعيل 

  .السياسي توقيعًا الفتًا

البعد السياسي الذي يتوزع خالل البنيات السردية يكاد، على الرغم من إن انهماك الراهب في 
مباشرته، يقدم مقوالٍت كاشفًة ومكشوفًة في اآلن نفسه، فهو يحفر في أعماق التَّاريخ لجالء الواقع 
وتعريته من خالل الماضي الذي يطلق عليه الواقع االفتراضي، على حد تعبير صالح فضل في 

وقد قدم إسماعيل : "، إذ يقول"الكائن الظل"تعليقه على رواية إسماعيل فهد إسماعيل سياق 
، )المذكورة(فهد إسماعيل نموذجًا الفتًا يقترب مما يسمى اليوم بالواقع االفتراضي عبر روايته 

مشروعه لنيل درجة الدكتوراه عن  -وهو باحث في الّتراث الشعبي  - حيث يشرح الراوي 
مهمشين في المجتمع، والنَّتيجة التي ينتهي إليها أن أيًا من اللصوص الوارد ذكرهم في الرسالة ال

لم يكتسب شرعية خلوده في كتب التَّاريخ والمالحم والسير الشعبية المتداولة إّال إذا اشتهر 
  .)5(..."بمقارعة ال تلين للحّكام والخاصة

يرى أنَّه استلهم تقنيات السرد القديم، واستطاع باقتداٍر أن  والمحدق في عمل الراهب
يستلهم الليالي العربية بتقنيات الراوي، تمامًا كما عول على رواة المقامات والّنصوص المقدسة 
لتسعَفه في كشف الحاضر العربي المتشرِذم، وهي مسألٌة عدها كثيرون من سمات التَّجريب، 

للخروج من دائرة السرد الطُّولي التَّقليدي التَّمجيدي، وقد ألمح دارس لرواية  وخطوًة جريئًة
، إلى أن الروائيين العرب سعوا "رسمُت خطًَّا في الرمال"بما ال يبتعد عن حداثة " الكائن الّظل"

زون السرد إلى استكشاف أساليب روائية جديدة تحّقق عروبة الرواية العربية، وتستند إلى مخ
.. .الشفاهي والحوليات التَّاريخية العربية، وقد أثمر هذا السعي مجموعة من األعمال الروائية مثل

  )6(...لبنسالم حميش" مجنون الحكم"
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ويبدو أن رواية الراهب كرست مكوناتها للكشف عن األبعاد االجتماعية والسياسية للعالم 
اهب " المهزمون"، ورواية "بلد واحد هو العالم"ك مسألٌة نراها بجالء في رواية ، وتل)7(الغربيللر

نفسه الذي انشغل فيهما باأليديولوجيا المفقودة التي نأت بنفسها عن التَّأثير الملموس على 
كلة ويبدو أن المش: "يعّلق حسام الدين الخطيب على الرواية مستنبطًا األجيال، وفي هذه الثَّيمة

، ذلك أن أهم ما يفتقر إليه الجيل الجديد هو "المهزمون"الفكرية هي األولى في رواية 
إن . متطورة قادرة على تفسير الحياة وتحريك طاقات الشباب باالتجاه المناسب" أيديولوجية"

د أمام الجيل الجديد ال يشعر بوجود مثل هذه األيديولوجية، وفيما نستنتج من الرواية ال توج
رموزًا (الجيل الجديد سوى الفكرة الدينية التي أصبحت عتيقة في رأي الكاتب، واستحالت 

، بل استحالت تقاليد جامدًة معيقًة لركب الّتطور )وطقوسًا وعاداٍت زائفًة مفرغًة من معناها
  .)8("اإلنساني وإلى قيود آسرة تسوغ الّظلم الذي يقع على الّنفس اإلنسانية

حّتى ال يبقى الحديث عن الراهب وروايته أفكارًا مجردًة ننتقل آالن إلى المبحثين الرئيسين و
  .جلد الّذات، وإدانة اآلخر في هذه الرواية موضع الدراسة: اللذين يقوم عليهما البحث، وهما

  جلد الذَّات: المبحث األول

بكثير من مفردات التَّراث العربي اإلسالمي من " رسمُت خّطًا في الرمال"تغص رواية الراهب 
أسماء شخصيات، وأماكن، وأحداث تاريخية، ونصوص تراثية، فضًال عن االتكاء على أنماط السرد 
 رد اإلخباري، بشكل يمتزج فيه الواقعية ونهج السمستثمرًا رواة المقامات والليالي العربي التَّقليدي

تداخل "أو " التَّناص البنائي"اضر بالماضي؛ مما يجعلنا نطلق على كلِّ ذلك بالفانتازي، والح
؛ إْذ تتداخل البنى السردية القديمة بالمعاصرة، ويوّظف الكاتب كثيرًا من مفردات الّتراث، "األجناس

يش الحاضر، محّلًال ومنتقدًا لها وساخرًا منها من ناحيٍة، ومفيدًا منها في بعث نماذج إنسانية تع
وتكون قناعًا يختبئ خلفه في نقد الواقع وتعريته من ناحيٍة أخرى؛ فقد استحضر شخصيات أبي 
بكر الصديق، وعمر بن الخطَّاب، والحسين بن علي، وعبدالله بن الزبير، والحجاج، كما تكّفل رواة 

شهريار، وغيرهم بالسرد الّتراث السردي كعيسى بن هشام، وأبي الفتح اإلسكندري، وشهرزاد، و
نيابًة عن الكاتب، وانتقل بهم من فضائهم الزماني والمكاني إلى فضاءات القرن العشرين للّتعبير عن 
ثيمته المركزية التي شّكلت له هاجسًا منذ االستهالل السردي وحّتى الّنهايات، وهي إشكالية الحياة 

الزوايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية والّثقافية المعاصرة العربية في ظلِّ اكتشاف الّنفط من 
من خالل الولوج إلى أعماق حياة المدينة العربية النَّفطية التي راوغ الكاتب في اإلفصاح عنها 

، وأحيانًا يلجأ إلى صيغة "ك"، أو "أ"، أو "س"بتسمياٍت ساخرٍة؛ كأن يسمي بعضها ُنفيطية 
 ، ومدينة"ماذا"فنقرأ عن مدينة : ل بكلِّ ما يحمله من دالالٍت إلطالقه على هذه المدنالسؤا

ولعّله يلجأ إلى هذا األسلوب ليس لغايات الّتمويه، وإنَّما ليشّكك في ". متى"، ومدينة "كيف"
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غم عدم حقيقية هذه المدن وثباتها بعد زوال مسببات بنائها، وكأّنه يبشر بانهيار هذه المدن، ر
ويستثمر الراهب بْنية هذه المدن لنقد مفردات الحياة كاّفة، وهو أمر يبعث . اتفاقنا مع هذا الرأي

إْذ لم يبق الكاتب مظهرًا من مظاهر الحياة العربية إّال  -كما سنرى -على الّتساؤل واالستغراب
نجزات التي تحّققت بعدة؛ مما يجعل  وانتقده إلى درجة اإلطاحة بكلِّ المتدّفق الّثروة الّنفطي

معالجته عرضًة للّتساؤل وإعادة الّتقييم، وبقطع النَّظر عما تعرضه الرواية من سلبيات حقيقية في 
الحياة العربية المعاصرة، فإن النَّفط أسهم في نمو بلدانه وتجاوزها إلى نمو العالم العربي، زيادًة 

قيرة؛ مما يجعلنا نؤّكد أن قراءته للواقع العربي الّنفطي تبدو قاصرة، وتفتقر على بعض الدول الف
إن القارئ معني بالضرورة في رؤية . إلى الموضوعية، وتسيطر عليها الماسوشية وجلد الّذات

تكون عورات الحياة العربية بمقدار ما هو معني باالرتياح إلى منجزاته؛ ألن الحياة ال يمكن أن 
سوداء أو بيضاء، سلبيًة أو إيجابيًة، إنَّها كلٌّ مرّكب من ألوان وأطياف، وأفكار ورغبات، ووجهات 
نظر تتفارق وتتالقى، فضًال عن تعرضها إلى الّتدخالت األجنبية وغياب الوعي الّذاتي والتخّلف 

منذ قرنين من الزمن سبقا الذي ترّتب، بالضرورة، على الشروط الموضوعية التي عاشتها األمة 
ومهما يكن فإن القارئ ملزم بتتبع وحدات الخطاب السردي كبراها وصغراها، وعرض ما . الرواية

ة للعمل الفّنييشّكل رؤيته الكلي مه إلى متلقيه الذي ينبغي أنرغب الكاتب في أن يقد.  

ر عنوان الرواية على النَّحو الذي رأيناه؛ ولعّله ليس من باب المبالغة القول إن الراهب اختا
ليشي بتفّكك هذه الدول التي رِسمت على حبات الرمل، فضًال عن تبعيتها لصانعها من جهٍة، 
وصعوبة متابعة الحياة والّتصدي للّتحديات المعاصرة من جهٍة أخرى، كما تقصد الراهب تشظية 

والكالم المستهلك الذي يصل أحيانًا إلى درجة اإلمالل؛  البناء السردي، والّتعويل على الّتداخل
نقول ذلك ألن هاني الراهب مسبوق بروايات . ليكشف عن تشّظي أبنية الحياة العربية المعاصرة

وُتثبت القراءة األولى أنَّه على . الفانتازيا وغيرها من الروايات التي جعلت النَّفط مقولتها الكبرى
ي المعمار، وتداخل األحداث، وتناوب األدوار بين الشخصيات، وقلب الدالالت الرغم من تشّظ

لبعضها، إال أن األيديولوجيا تطفح على سطح الخطاب؛ مما يسمح بالوعظية وسيطرة الّنبرة 
الخطابية والمباشرة، وإن توسل الكاتب، كما أسلفنا، بالّتشظي وبعض تقنيات تيار الوعي لتقديم 

  . جيتهأيدلو

لقد صورت الرواية الحياة العربية سوداَء موحشًة، غارقًة في سباٍت عميق، موغلًة في التخّلف 
والّنفاق ومصادرة الحريات، وتغييب العقل واإلرادة الصلبة والقدرة على اتخاذ القرار، فضًال عن 

لك من الحكَّام أم من بعض طغيان االدعاء والزيف والكذب على الّناس وعلى الله، سواء أكان ذ
المحكومين، وعدت الرواية ظهور الّنفط حدثًا تاريخيًا مفاجئًا هائًال ال يضارعه في األهمية إال 
ظهور الديانات الكبرى، أو اكتشاف أمريكا، أو اختراع األبجدية، بيد أنَّه لم يزد العرب إّال 
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إلى حد كبير  - وهنا يرى الباحثان أن الرواية بالغت  ،)9(انحطاطاً، ووحشيًة مقّنعًة، وجشعًا، وُفحشًا
  . في هذا الوصف، وأغفلت ما حقَّقه الّنفط من تقدم في مجاالت الحياة كاّفة -

ومن المالحظ أن الرواية تؤّكد أن العربي أو الحاكم األعرابي قفز من أعماق الّتاريخ إلى 
داته وتقاليده على نحو ال يمكن فيه الفصل بين بنية الّتفكير العربي القرن العشرين حامًال قيمه وعا

العتيق ولحظة الحاضر، فعلى الرغم من تدّفق الّنفط، فإن العربي ظلَّ أسير المفردات السلبية من 
ماضيه، فهو غير قادٍر على الّتفاعل مع الحاضر الذي ُقدم إليه منجزًا، فجعله منبهرًا أمام هذا 
المنجز الحضاري الغربي، ووقف عاجزًا عن امتالك قراره، وظّل مستَلب اإلرادة، رهنًا لآلخرين، 

بضعة آالف ... نحن شعب أنشأه اإلنجليز" :ربيع أحمد. وكما تقول إحدى شخصيات الرواية د
. جيمكونوا ُنفيطية : وقال. رسم اإلنجليزي خّطًا بقلم رصاص. تلملموا من عشائر الصحراء

، )10("عن بدٍو زادهم الّنفط بداوة: يتكّلم المثّقفون عن صدمة الحداثة، وأنا أتكّلم عن صدمة الِقدم
وقد جلب تدّفق الّنفط معه الدوالر، ولكّنه حول العالم العربي إلى أسواق استهالكية تبتلع كلَّ شيٍء 

بأن مجتمع الرواية يعيش على هامش من العناصر الّتكنولوجية إلى المواد الغذائية، وهذا يشي 
الصناعة والّتكنولوجيا، لقد عمم االستهالك الغربي واحُتِقر نموذج االستهالك المحّلي؛ مما جعل 

  .)11("عقليا وسياسيا"المجتمع يفقد سيطرته على نفسه وهمشت أغلبيته 

الراهب وما نقرأه عند أدونيس في مقام ولعلَّنا نجد تشابهًا صارخًا بين الرؤيا التي يقدمها 
يحيون خارج الممارسة الحية للكشوف العلمية وتطبيقاتها " مختلٍف عندما يقول إن العرب

الّتكنولوجية التي يحّققها العقل اإلنساني الحديث، وهكذا تعكس هذه األشكال المادية من التقدم 
، دون أن )12("ها استهالك محض في حركة من التَّقليد المحضدالئَل تخلٍُّف أكثر عمقًا؛ ذلك أنَّ

يعني ذلك أن الراهب يرفض الّتقدم العلمي، وتجدر اإلشارة إلى أن الّتغير كان سريعًا لم يستطع 
العقل استيعابه، ويكفي أن نشير إلى أن المرء يصبح متحكِّمًا في شؤون الخلق لمجرد أنَّه استقام 

إسمنتية، يتفّقد أوراق الداخلين والخارجين، ويصدر األحكام بالدخول أو الخروج، ) ةمصطب(فوق 
كما سنرى، إن سرعة الّتغير غيبت البناء السياسي الواعي، واّتجهت إلى تكديس مفردات 

   .)13(الّتكنولوجيا بدًال من بناء المجتمع

السخرية المرة المباشرة المتوسلة وبشكل يمتزج فيه الحاضر بالماضي، وعلى نحو مفعم ب
التي حكت ألف ليلة وليلة لشهريار لتحول بينه وبين شهوة القتل  -بالعجائبي، تأتي شهرزاد 
لتروي لنا أنَّه غرق في سباٍت عميق، مئات السنين، وحاولت إيقاظه،  -ولتسلمه إلى شهوة الحياة

إذا لم : "ملته إلى الحرمين الشريفين، وقالتوطافت به األضرحة والمقامات والمزارات، ثم ح
أمضيَت أيضًا مئة عام ترتحل بين .... توقظه الكعبة ومرقد النَّبي، فلن توقَظه كرامٌة وال شفاعٌة

، علمت شهرزاد أن العصر الذي تعيش فيه هو القرن العشرين، وأنَّه )14("الحجاز، ومصر، والشام
هريار ليخبرنا أنَّه غاب في جوف األرض مع نفر مؤمن من عفاريت العصر األجنبي، وفيه يستيقظ ش
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ورأيُت أمواجه السود تتالطم وتميد؛ " :الجن، وهناك يرى كتابًا أنزله الله في جوف الرمال، يقول
ألنَّه بحار تتصل ببحار، وبريقها يئج فيخطف األبصار، ورأيُت النُّور يسطع من وجوه إخوتي 

رأُت فيه أن هذا النَّفط سينتشل أمة اإلسالم من دياجير الظَّالم، وسمعُت المنادي العفاريت، وق
، ومن هنا )15("انهض يا شهريار، إن أمتك تعيش بانتظار أن تنشئ حضارة بالبترودوالر: ينادي

فيه، عصر  فإنَّه يسعى ألن يصبح خليفًة في الصحراء العربية، ولكّنه يواجه بعصر ال خليفًة واحدًا
َكُثر فيه الخلفاء، وبدًال من اإلصرار على المطالبة بالخالفة يزور شهريار قصر الحاكم ليصبح بعد 
ذلك أميرًا للبصاصين والمطوعين ويتربع على عرش من األجهزة التي ُتدار بأزرار الكهرباء، 

  . )16(وجيا والّنفطويعترف بفضل الميجر فكس وقومه الذين لوالهم لما َنِعم بالّتكنول

استطاع شهريار أن يستيقظ من سباته العميق لينعم بأحدث ما أنتجه العقل البشري، خرج 
فهل استوعب العربي الحضارة الغازية أم أنَّه ظلَّ ! توًا من أعماق الّتاريخ ليعالج بتحليالت فرويد

ْثُل شهريار الحاكم األعرابيه كما يحلو -يقبع على تخومها؟ وميواية أن تسمالذي خرج فجأًة  - للر
من الّتاريخ وأطبق كتاب الله وفتح كتاب النَّفط، وأدار ظهره للقرن السابع ومضى نحو القرن 

يثب عن ظهر الهجين، ويجلس وراء مقعد الليموزين، عيناه " :كما يقول النَّص –العشرين، فهو 
، )17("وحده لديه الّتكنولوجيا والحرسلوجيا تقران بصفوف المطوعين، وأسراب العذارى، وهو

وللداللة على الطَّفرة التي أوجدها النَّفط تتناص الرواية مع القرآن الكريم؛ فتصور سرعة انتقال 
العربي من حالة البداوة والبدائية إلى العصر الحديث، بسرعة خلق السموات واألرض واالستواء 

ه إلى مرتبة اإلله القادر على الّنهوض بالنَّاس من عصر إلى آخر على العرش، ويسمو الّنفط بآثار
أحد شخوص  –ويشّخص الدكتور ! وبعث األموات، فضًال عما يحمله ذلك من عبادٍة للدوالر

ما يواجهه ) ولعّله الراهب نفسه(الذي عمل أستاذًا زائرًا في إحدى الدول العربية  - الرواية 
ل من عناء، ولعّلنا نضطر إلى اقتباس طويل يكشف هذه القفزة االقتصادية، المسافر إلى هذه الدو

وعجز اإلنسان العربي عن التكيف معها، يقول الدكتور في سرعة الّتغير وغياب مواكبة البدوي لما 
حارس . مفتِّش الجمارك" :حدث بشكل يسمو فيه بالّنفط وتأثيره في الحياة إلى مستوى الخالق

... أمضى قرونًا وهو يفترش الرمال، يمشي على الرمال، يأكُل ويقاتُل ويضاجع ويبوُل. كسالم
وذات ضحٍى قال له وجه . فوقه السماء الرمادية وجحافل الّنجوم وجحافل الغبار. على الرمال

حارسًا للمكس" :مضفور عّلموه ما يكفي من اإل. ، فكان"تعال ُكن نكليزية لتفتيش خالل ستة أيام
عّلموه أن . الّتأشيرات والحقائب، وفي اليوم السابع استوى على منصٍة إسمنتية وصار رب الحدود

عيناه الباردتان الحانقتان تزدريان الخليط النَّافر . إنَّه متأّطر داخل لباسه الرسمي. يعبأ بالّتفاصيل
إّنه ينظر إليها بازدراء . بة واحتماالت شر وعهركّلها ري.. من تفاصيل الوجوه ومحتويات الحقائب

لو كان في هؤالء الّناس كرامٌة لما أقبلت من أقاصي المعمورة لتخدمه بعلمها، . هو رب الحدود
إن الّتعويل على هذه األساليب من حيث الّتناص، واالّتكاء على . )18("ولحم عقولها، وأثدائها
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فطية وأثرها في تشكيل الحياة الجديدة، ليس جديدًا في الرواية الفانتازيا في تصوير الطَّفرة النَّ
لمنيف وغيرها من األعمال، وقد لجأ " مدن الملح"العربية، فقد صور كلُّ ذلك في خماسية 
إلى المباشرة عينها التي لجأ إليها " السقوط إلى أعلى"الروائي السوري وليد حجار في روايته 

لم يرتكب خطيئًة إّال أنَّه سافر من  -أحد شخوص الرواية  –رخ السارد بأن هالًال الراهب، فقد ص
  .)19(!القرون الوسطى إلى القرن العشرين بطائرٍة خاصة

خالفًا  –وعلى الرغم من تدّفق الّنفط، وتدّفق الدوالرات بآالف المليارات، فإن الرواية ترى 
ع العربي غير قادٍر على توظيف هذه الّثروة في تغيير البنى أن المجتم - لوجهة نظر الباحثين 

االجتماعية واالقتصادية والّثقافية، فضًال عن عدم قدرته على تسخير الّنفط في إنشاء بنى تحتيٍة 
صلبٍة ال تذوب بذوبان النَّفط، أو بناء مصانع منتجة تمّكن العربي من االنفكاك من هيمنة المْنَتج 

ويحمل النَّص ! ربي، وُتعده لمستقبل يكون فيه قادرًا على مواجهة الحياة فيما لو نضب الّنفطالغ
على المجتمع االستهالكي محمًال المسؤولية الحكَّام الذين لم يستطيعوا استثمار النَّفط في بناء 

حتية في البناء الفوقي والوعي حياٍة حديثٍة متكاملٍة، وهذه الرؤيا ال تستقيم مع مقولة أثر البنية الت
هي التي تحدد عالقة اإلنسان بالّطبيعة، وتخلق المقومات "الشمولي الذي يرى أن البنية التَّحتية 

األساسية للمجتمع، وكلُّ تغيير في قوى اإلنتاج المادية يحدث تغييرًا في العالقات االجتماعية 
  .)20("واالقتصادية

ة؛ ويبدو تردناعيول الصات الدًا إذا ما ُقورن باقتصاديجلي العربي ي المستوى االقتصادي
 ستهلكم ة لآلخر في كلِّ شيٍء، فالعربيوذلك النعدام اإلبداع والعجز عن اإلنتاج، زيادة على الّتبعي

في أعماقها؛ لما تفرزه تكنولوجيا العالم، يعيش على حواف الحضارة دون أن يتجرأ على الولوج 
وفي مثل هذه الحالة يكون الدوالر سيد الموقف؛ يوجه السلوك والرغبات، ويحدد الرؤى لألنا 
واآلخر، ويطيح باقتصاديات الدول ويحدد قيم عمالتها، وقد عبر الكاتب عن ذلك بصراحٍة عندما 

عربي غير قادٍر على استعمال ، ويصبح ال"سيدنا الدوالر" جعل عنوان الفصل األول من الرواية
نخشى أن تتغير قيمة العملة في الفترة بين نية الشراء وبين  - يقول السارد -ألنَّنا"عملته المحلية 

، وقد انصب اهتمام العربي على االستهالك المفرط لكلِّ منتج من المواد )21("الوصول إلى المتجر
وقف إزاء ذلك موقف المتفرج المنبهر، فهو قادر على قضم األشياء الغذائية إلى الّتقنية الحديثة، و

سوى أن يعي نفسه واآلخرين، إن األعرابي، كما يرى النَّص، يتفرج على العالم الجديد المستتب، 
 والدماثة المطلقة في اقتسام تكنولوجيا اليابان وأمريكا وأوروبا، وثريات العالم وسجاده، وجواهر

لم يبق شيٌء سوى المكتبة، التي ... علي بابا، وساعات سويسرا، وأحذية إيطاليا، وعطور فرنسا،
، ولعّله مما يبعث على المفارقة أن )22(البنيوية" يشير النَّص إلى أن جمًال دخلها والتهم كتابًا في

استورد ستًة : "ء الخيولحرص، بعد استهالكه للّتكنولوجيا، على اقتنا" الحاكم/ البدوقراطي"
وخمسين حصانًا جاءت بالطَّائرة من سائر أنحاء الكوكب األرضي .... وهذه الخيول تقضم القش
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 عاية من أربعَة عشروفان القادم من باكستان بالّطائرة، وتلقى الرالواصل من إيران بالّطائرة، والش
  . )23("سائسًا

معها مظاهر الفساد، وخراب المؤسسات، وتحّكم  إن قيم التبّذر والّترف والبطر جلبت
مجموعة من النَّاس برأس المال، وأفضى هذا بالضرورة إلى الّتنافس المقيت وتمكين العداء بين 
أفراد المجتمع، وتفتيت البنية االجتماعية وانتشار المحسوبية والجهوية والّطائفية، وتفشي روح 

وقد أفضى كلُّ ذلك إلى ... يء البشر واستعبادهم واستالب إنسانيتهم،المؤامرات والدسائس وتشي
يقاس بمدى " غياب االنسجام بين الزمن التَّاريخي والزمن النَّفسي أو العضوي، أي الزمن الذي

من التَّاريخينا وتفاعلنا مع الزر عن ذلك الفصُل الذي يحمل عنوان)24("نموحات " ، وقد عبتطو
ومن القيم السائدة التي تكاد تشّكل إيقاعًا ثابتًا في الرواية سرقة . )25("د عربي محمدينمحم

الحكَّام ألموال النَّفط؛ إْذ تصل مداخيلهم أرقامًا خيالية، ومنها شيوع الشراهة واستغالل المادة 
ٍة مثيرٍة لالستغراب، ال من النتهاك حقوق البشر؛ ويحمل الخطاب على مدن النَّفط بطريقٍة استفزازي

حيث مباشرتها حسب، وإنَّما من حيث علو صوت الكاتب فيها إلى حد يجعل من الخطاب برمته 
تعبيرًا عن تجربة ذاتية أخفق صاحبها في التَّعامل مع بعض النَّاس، وعمم تجربته الشخصية 

 –ر اللوم الذي يتحمّله الماضي، فإنَّه لتنصرف من األفراد إلى المجتمعات كلِّها، ومهما يكن من أم
يكتسب ميزاٍت إيجابيًة إلى حد كبير، ويحاول النَّص المقارنة بين هذا الماضي  -أي الماضي 

وعصر النَّفط في مقطع واحٍد يقدم صورتين متناقضتين للعربي كلِّ واحدٍة مرتبطٍة بزمن، إذ يرى 
موقفًا سلبيًا من الماضي، ولعّله هنا يحاول أن يدين الطَّريقة  الراهب ذلك على الرغم من اتخاذه

هذه اآلالف كلُّها مذنبة بانهيار إنسانيتها أمام غوايات " :التي تعامل العربي بها مع النَّفط، فيقول
الّنفط؛ باألمس فقط كان آباؤهم يتركون المال والمتاع في عرض الشارع ويمضون إلى صالة الّظهر 

ر، فال تحدث سرقٌة واحدٌة، باألمس فقط، كان آباؤهم يكرمون الضيف، يغيثون الملهوف، والعص
... هذا البطر، وهذه القحة والصلف والعجرفة: واليوم.. .ينصرون المظلوم، يعينون المحتاج

هؤالء كلُّهم مذنبون بجريمة خسة الروح، وبجريمة احتقار البشر، وبجريمة العطالة والبطالة، 
  .)26(..."جشع والبشعوال

وقد بلغ الحد ببعض النَّاس أن تاجروا بالدين وتكسبوا بالقرآن، ونشروا الشعوذة بين النَّاس، 
، لقد كان تأثير النَّفط سلبيًا في حياة النَّاس، ولعّل أبرز آثاره )27(طمعًا في االستحواذ على المادة

في ميادين الحياة كاّفة، ويبدو أن الحكَّام سعداء بهذا السلبية الّتخلُّف عن الحضارة اإلنسانية 
الّتخلُّف؛ ألنَّهم يجدون فيه أمانًا لهم؛ وألن القضاء عليه ومحاربته يعني تبصير الشعوب بحقوقها، 
والمطالبة بالعدالة االجتماعية، وتداول السلطة، وتحرير العقل وامتالك اإلرادة، وهي أمور ُتفضي 

لى وضع نهاية لهذا الحاكم الذي يسعى من النَّاحية الشكلية إلى المحافظة على القيم بالضرورة إ



 ...بين جلد الذَّات وإدانة اآلخر لهاني الراهب" رسمُت خّطًا في الرمال"رواية    مجلة جرش للبحوث والدراسات

 295

؛ ألنَّه من خالله يستطيع الهيمنة على الرقاب، ونجده يحارب "إسالم القرن السابع"الدينية على 
  . )28("امننحن دفعنا مليارات البترودوالر لنبقيه في القرن الثَّ: "نقله إلى القرن العشرين، يقول

ويكشف النَّص عن افتقار العربي إلى بعد النَّظر، والتَّحديق في أهداف الغرب، والجمع بين 
المصاعد الكهربائية، والمطاعم على النَّمط الغربي، واألسواق : المتناقضات؛ فيشير إلى الّتكنولوجيا

تموجات من اآليات "لى جانب ذلك الّتجارية الكبرى التي بنيت لتضاهي الحياة األمريكية، وإ
القرآنية، واألحاديث الشريفة، والدعوات إلى الزكاة، والّتبرعات كرمى لألخوة المسلمين المنكوبين 

، وهنا نلمح الّتجاور المعادي بشكل جلي تضيع معه الهوية، ويعيش )29("بالشيوعية في أفغانستان
دة التي قد ُتفضي إلى االغتراب بأوسع معانيه، وفي هذه الفرد في حالٍة من االزدواجية المجه

من عمق الّتركيبة االجتماعية للمدينة العربية " :المسألة يعّلق ياسين الّنصير، في سياق مختلٍف
يكمن ذلك الّتزاوج المشوه بين العلموية والخلفية الروحانية المتأصلة، والّتزاوج قد تم بطريقة 

ي وبأسلوب االستيراد العشوائي والفوقي للحاجات، وعندما بدت الصورة مشوهًة الّتجاور المعاد
في تطبيقات الّتكنولوجيا على مداخيل الفرد العربي وصورته الّثقافية والحياتية، بدت العقدة 
تستفحل، فال انتماء حقيقي لمتطّلبات الّتكنولوجيا وأبعادها وما يتبعها من تغييرات جوهرية في 

خصية المجتمع ونظمه وممارساته وحريته ومواقفه، وال تمسك حقيقي بالروحانية المتأصلة التي ش
، )30("بدت هي األخرى ُتشهر العداء للّتكنولوجيا بحكم الخوف على مواقعها الشعبية المتخّلفة

وجيٍة مفروضٍة من الغرب فاإلنسان العربي، كما يصفه الراهب، بقي متأرجحًا بين حضارٍة ماديٍة تكنول
، ومن هنا يقف العربي موقفًا مضحكًا )31(الصناعي، وبين واقع يؤمن بالغيبيات والقيم البدوية

مهلهًال؛ فال هو بالقادر على استيعاب الجديد، وليس بالقادر على االنتماء الحقيقي إلى تراثه 
ب معًا، وهذه االزدواجية ليست حصرًا على الفرد اإليجابي، وتنعدم الرؤية عنده للّتراث وللمجتَل

العربي، وإّنما تسم السياسة الغربية التي تسعى إلى تحقيق مطامعها، ويلمح الكاتب هنا إلى ما 
فعلته أميركا عندما شجعت على مساعدة من كانت تسميهم أيامها بالمجاهدين؛ لمحاربة السوفييت 

  . نهم وجعلت منهم أعداًءنيابًة عنها، ولكنها تخّلت ع

ويخفق النَّفط في َخْلق نظام عربي موحٍد قادٍر على تحديات العصر، وبدًال من أن يعمل على 
الحاكم الذي / توحيد األمة يساعد على تفّككها دوًال وشعوبًا، ويتحمل مسؤولية ذلك كّله الخليفة

خليفة هذا " دهريار آل نفيطان"بكر إلى عمر إلى مر بتحوالٍت هائلٍة منذ الخليفة األول أبي 
ليندحر هارون الرشيد وتنطفئ الليالي العربية، وتتوهج الليالي "الزمان، الذي امتلك المال والنَّاس 

النَّفطية، تهجع بغداد، ودمشق، والقاهرة، والقيروان، وفاس، وتخلع النُّفيطيات، ومونت كارلو، 
، والخليفة نفسه يبرر استحالة وحدة )32("عالء الدين ويظهر المطوعونوالس فيغاس، يختفي 

ال تمتزج حبتا رمل أبدًا، ماليين السنين تبقى "العرب، فهم عنده، وعند الغربيين كحبات الرمل، 
هكذا روح ابن الصحراء، دائمًا وحدها، زجها بين ماليين األرواح تبقى ... الحبة بجوار الحبة
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؛ لذلك )33("دًة، التُّراب يمتزج، نحن نظلُّ رمًال، نحن العرب يستحيل أن تجعل منَّا أمًة وشعبًاوحي
بقيت األمة مفتَّتة إلى دويالٍت ضعيفٍة ال وزن لها وال قيمة، تظلُّ دائمًا مطيًة لآلخر، ولذلك ال يجوز 

ولم تكتِف الرواية بتحليل تفّتت . نَّفطللعربي دخول بلٍد عربي آخر إّال بتأشيرٍة وال سيما إمارات ال
 ة داخل المجتمع الواحد، ويبدو أنرائح اإلنسانية، وإنَّما أمعنت في الحديث عن تشّظي الشاألم
الكاتب يسّلط الضوء على جغرافيا بعينها من خالل تجربٍة ذاتيٍة، وقد أطلق النَّص عليها في مكان 

، كلمة تطلق "األصيل"هذه الجغرافيا ثمة من يجلس على القمة وهو  ففي": كاف"ما منه ُنفيطية 
وكّل المواطنين . على عشر عائالت أخطبوطية، هي التي تملك البالد ومعها ألف مليار بترودوالر

البرلمان والحكومة والمؤسسات، أما : اآلخرين سّكان بالتجنيس، الدولة ملك للذين بالتأسيس
هم موظَّفون، ويستحيل الّتزاوج بين الطَّبقتين، ثم هناك البدون والوافدون، هذه الذين بالّتجنيس ف

ال ... األجناس األربعة تنقسم أيضًا إلى شرقي وشمالي، غربي وجنوبي، وهناك الشيعة والسنة
ة وحسب، هؤالء ليسوا دولًة، إنَّهم شركٌة، وكلُّ عضوفيها  تزاوج بينهم وال تعايش، عالقات تجاري

/ بدون/ عشائر/ عرب/ أصيل: وداخل هذه الّتوزيعات أرقام أخرى مفزعة.. يريد أن يفوز بالمرابح
/ إخوان/ عوازم/ حضري/ أهل البادية/ مرابطون/ صامدون/برات السور/ داخل السور

في هذا المجتمع تجد عشرين قوميًة، وعشرين والًء، وعشرين جبهة حرب،  إلخ،...مطران
رين بغضًا، وعشرين تحالفًا، وعشرين خيانًة وخنجرًا، وعشرين غدرًا ولغًة، وعشرين حقًال وعش
  . )34( للنَّفط

الحاكم؟ وما طبيعة الحاكم والمحكومين؟ كيف يفّكر هؤالء؟ وكيف / ما الذي فعله الخليفة
تهالل يسلكون؟ يبدو االستالب وقمع الحرية من األمور القارة في هذا المجتمع؛ ومنذ االس

السردي، يقدم لنا اإلنسان العربي مستَلبًا، يعيش حالَة قمع واضطهاد، ويسيطر الّتحريم على 
، ولذلك تظلُّ الكتابة هالكًا، والكالم موتًا، لكن "السياسة والدين والجنس"الكتابة والقول في 

 ة اإلنسان بفطرته يتوق إلى الحرية في القول والحركة والفعل؛ ألنذلك كّله يمّثل الحالة الّطبيعي
الموت في القصص على " التي وجد عليها؛ وألنَّه إن لم يمارس الكتابة والبوح يموت ويفضل

على حد تعبير النَّص الذي يكشف عن شيوع قيم القمع، واالستالب،  )35("العيش في قفص
وهو يشير إلى ذلك يستعين دائمًا  والّتسلط، والقتل المجاني، والّتلّذذ بالّتعذيب، والراهب

الحاكم الذي نصبه الميجر فكس يشعر بنشوة / بالماضي؛ ليكشف عن عورات الحاضر، فالخليفة
القتل لمجرد أن شخصًا اتهم قبل أربع سنوات بأنَّه تزوج غالمًا في الرابعة عشرة، وقد أقسم على 

ي السياف، ويفصل الرأس عن الجسد، ويرى أربعُة شهود، وهنا يمض -فيما يبدو -ذلك زورًا 
االبتكار نراه عندما ُقطع جسد الحسين . السارد أن هذا القتل يخلو من الفنية واالحتراف واالبتكار

كان كلٌّ منهما قتيًال واحدًا، فصار أربعين هذا دون  بن علي، ثم عبد الله بن الزبير أربعين قطعًة،
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دد، ويحمل الرأس إلى دمشق لينتشي الخليفة، وعندما ُفّتتت األجساد كان أن نضيف الرأس إلى الع
  . )36(الحجاج قد وصل حالًة من الوجد إلى الحد الذي ُأغمي عليه

وتحضر شخصية الحجاج بشكل الفٍت في الرواية ليمّثل الديكتاتور الذي ال يستهويه إال 
لمجاني الجماعي، وعلى الرغم من أن الحجاج لم يعد صالحًا مناظر الدماء، والفتك بالنَّاس والقتل ا

واليوم ال أحد يتمرد على . للعصر، فإن فعله ظلَّ يصبغ فترات الزمن وال سيما القرن العشرين
الكاتب أسرف  الخليفة الذي أوجد الحجاج، حتى الحجاج نفسه؛ ألن عاقبة التمرد وخيمة، ولعلَّ

تمامًا كما بالغ نبيل سليمان الذي عّلق على هذه الرواية  -في المبالغة في إدانة الحجاج والخليفة 
عندما جعل الحجاج الجديد رمزًا لصدام حسين، ونسي أن االستبداد سمٌة قارٌة في الحياة  -

يطرة على الشفي الس ة، ناهيك بنسيانه للفعل الغربيراتهاالعربيكما سنرى،  ،عوب واستالب مقد
وال يملك القارئ إّال أن يستهجن ابتهاج نبيل سليمان ومعه الراهب عندما عصفت الصحراء 

لسوف تهب على " :بالحجاج، كأّنهما نسيا أن الذي أنهك الحجاج ثم أطاح به هو الغرب، يقول
عقاله حّتى ترده أسفل سافلين، يريد أن يتمرد الحجاج عاصفٌة من الصحراء، وتعصف بكوفيته و

فلير عاقبة تمرده، سيتدخل ملوك القرن العشرين كّلهم لحماية ملك ! على الخليفة والرئيس فكس
والله سخَّر لنا أن نشتري كلَّ . الزمان دهريار آل نفيطان؛ ألن كتاب الله معنا، وكتاب الّنفط معنا

  . )37("من نريد

المماهاة بين الحجاج وغيره قد تفقد مشروعيتها، إلى حد، إذا تذّكرنا أن  بيد أن هذه
تشيد برجل الدولة الذي يسعى إلى حماية أرضه، كما تصوره  -وفي غير موضع  -الرواية نفسها 

شهرزاد، ومهما يكن فإن الخليفة الجديد ال يجد متعًة إّال في االغتصاب والقتل، وفي وجدانه 
له ال يعرف إال الخير والشر، ولكّنه لم يعرف القبح والجمال، انتقل من القرون الفائتة ليتعامل وعق

سيتكّفل فرانكلين " :مع الميجر الحضاري، ويلتقي فرانكلين فكس الذي أصبح محررًا لكلِّ شيٍء
.... ئيل، والشيوعيةبالحرب العالمية الّثانية، وهتلر، والّنفط، وثالث الحرمين الشريفين، وإسرا

، هذا هو الخليفة باع نفسه ووطنه وماله، وتاه في )38("وسيعود الخليفة إلى سياحاته بين القرون
جهاالته وخيباته، يطلب الرئيس فرانكلين فكس أن ُتلبى له رغبٌة ما، فخشي الخليفة أّنه يريد عددًا 

السيد :" تي طلب الرئيس مسعدًا للخليفةمن جواريه وقيانه، هو ال يستطيع الّتخلي عن ذلك، ويأ
الرئيس يريد من جاللتكم وعدًا أال تعطوا لإلنجليز وال لغيرهم امتيازًا نفطيًا في خالفتكم، فقط 

  .)39("لألمريكيين، يتنهد الخليفة مبتسمًا، ليأخذ النَّفط كلَّه ما دام لم يطلب واحدًة من نسائه

نزعلى والخليفة نفسه يتمّنى أن ي ماء، ال ليهدي النَّاس، وإنَّما ليهيمنمن الس ل عليه وحي
 شيٍء، وعندما يأتيه أبو الفتح اإلسكندري كل)يسميه الخليفة فتحائيل، ) أحد ساردي النَّص

، والخليفة )40(إن كتاب الخالفة هو كتاب النَّفط: واستغرب الخليفة أنَّه ال يحمل كتابًا، فأجابه السارد
مدع منافق يظهر ما ال يبطن، يدعي أنَّه سيقيم حكم الله على األرض، ويطبق شرعه، ولكنه هنا 
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الحاكم وراء الدين /يشتري النَّاس بالمال ويقول ذلك وهو يبحث عن الخمرة، ويتمترس الخليفة
لى درجة لفعل كلِّ ما هو منكر ومحرم مدعيًا على الله ما لم يقله ليصَل في لحظٍة من اللحظات إ

من االتحاد والحلول في الواحد األحد، وفي إحدى مقاطع الرواية يتكشف لنا عن إزدواجيٍة 
كم إن هذا : قال الخليفة بشغٍف وقوٍر: "صارخٍة بين معاقرة الخمر وممارسة الجنس ورؤية الله

ه اللمعانات؟ ما هذ: "المكان يصلح للحب، لم أفهم مراميه، تقول الساردة، ولم أكترث، قلُت
ويواصل يجب .... هذه أزرار، اضغطي على أي منها يأتيك المشروب الروحي الذي تحته:" فأجاب

أن أقول لك أّنني في الغار أصل إلى حالٍة من الوجد الروحانية تستطيع فيها حّتى عيني العوراء 
يضعه؟ في المصارف، ال يجوز؛ ، وُتقلق الخليفَة كثرُة المال، ماذا يصنع به؟ وأين )41("رؤية الله

هذا هو الخليفة يهرع وراء كلِّ امرأٍة ويبحث عن كلِّ مفسدٍة، ويطلب من . ألن ذلك ربا، وهو حرام
الغرب المحافظة على الحرمين الشريفين، ويحرم وضع األموال في المصارف، ال يقبل الحرية وال 

فكيف أحكم هؤالء ... دين يسرًا ال عسرًاإذا جعلُت ال" :توزيع األموال أو استثمارها، يقول
األعراب؟ إذا حررُت عقوَلهم من حرفية النَّص وأخرجتها خارج متاهة اللغة العربية، فكيف أربك 
حياتهم وأرهقها؟ في اليوم الّتالي يطالبونني بالديمقراطية، وتوزيع الخراج، وسينهض عبدالله بن 

كيف استعبدتم النَّاس وقد ولدتهم : اقبًا أذني بصيحة عمرالزبير من قبره ويعتصم بالكعبة ث
، ويقدم الخليفة الوسكي للسارد، ثم يخطب في النَّاس الذين جاءوا إليه من )42("أمهاتهم أحرارًا؟

  .، ولكن الحاكم مستلب اإلرادة مملوٌء بالخوف)43(في األرض كلِّ األصقاع، ويرى أنَّه ظّل الله

بادة، فإن لم يجد ربًا خلق لنفسه أربابًا، جاءت رسالته لتحمل المعاني العربي يعشق الع
الّنبيلة وتسعى إلى احترام اإلنسان وتحريره، ولكّنه لم يستطع الّتخلص من رحِلِه وجماله، ُقِتَل عمر 

دأ ، وأصبح القتل فعًال يبعث على الّنشوة، وعندها ب)44(وعلي فأمسى النَّاس تلدهم أمهاتهم عبيدًا
مشروعه بالّتراجع ثم باالنهيار، هذا هو العربي، لم يحسن استثمار الفكر الذي يملك وال الّثروة 
التي يملك، تجّذرت فيه البداوة، فما إن يخرج منها حّتى يتمّنى العودة إليها، وفي فترة تحددها 

الشيخين أبي بكر وعمر،  الرواية في بداية القرن الثَّامن عشر، يرغب األعرابي في استعادة عهد
ولكنَّه بدًال من أن يحرر البشر بدأ بإبادة معارضيه، قتل أخويه، ومسك القرآن بيٍد، والبارودة باليد 

بيد أنَّه رأى أن القتل بالمسدس ... األخرى، صّفى شيوخ آل غنمان، ثم آل نويران، وآل رشيدان
لّثامن حيث السيف يهوي على الرؤوس ويمزق ال يشفي الغليل وال متعة فيه، فعاد إلى القرن ا

 :، يدعو إلى دينه بالقوة، ويبتدع مفردًة جديدًة تضاف إلى مفردات استالب الحرية)45(األشالء
"نابض مسلوٌل، وفي صدره إيمان ع بيده سيف46("المطو(.  

واية بطريقٍة مباشرٍة عن رؤيتها للّتاريخ العربير الرة أخرى تعباضي والحاضر، الم: ومر
والرموز التي لم تستفد منها األمة وتوّظفها لتطوير أفكاٍر جديدٍة تنهض بها إلى مصاف األمم 
المتقدمة، كان عمر بن الخطَّاب يدعو إلى تحرير اإلنسان، ولكن هذا اإلنسان استعبد واستعسل 
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عبادًا، ورأى الغزالي في الفلسفة الّتبعية، تحدث الكواكبي عن طبائع االستبداد فازداد النَّاس است
تشكيكًا في الدين فأغلق بوابتها، ولكن اإلسالم لم يبق على ما هو عليه، وظِّف ليخدم أشخاصًا 

إنَّما : ذوي أسماء مختلفة في أماكن مختلفة وأزمان متباعدة، صرخ المتنبي مناديًا بعروبة الحاكم
عجم، أما الّنفري فناهض استقرار العلم وعده نظيرًا فما تفلح عرب ملوكها / النَّاس بالملوك
  . )47(الستقرار الجهل

إن ما يقابل هذه المفردات هو هيمنة الّتخّلف، والجهل، واإليمان بالخرافات، واإلزدواجية، 
والمجاورة المعادية، وجمع المتناقضات، وسيطرة األجنبي، وشيوع قيم التبّذر واالستهالك األعمى، 

تثمر الراهب مقدمة ابن خلدون ويكيفها لتتناسب مع العجز العربي المعاصر، وتفيض هذه ويس
القراءة المحورة بالّنقد الالذع الذي يعري الّتخلف العربي، ويكشف عن وهنه وغيابه من ميدان 

اء، هذا العربي تتنافس فيه األمم بالعلم والعمل، فضًال عن كونه ألعوبًة بأيدي الّطامعين، نهبًا للغرب
الذي ينام على بحار من الّنفط ال يستطيع أن يتصرف فيما يملك، بل يحتاج إلى مكتِشٍف، 
وللمكتِشف حق االمتالك، وحق اإلقصاء، وحق صناعة الدول بالورقة والقلم، بدًال من أن يكون 

لّثروة في الّتنمية الصناعية القلم صانع ثقافة أصبح صانع دويالٍت هزيلة، وبدًال من استثمار هذه ا
  . )48(واالجتماعية والزراعية، نراه ينزاح عن المدن إلى الصحراء تاركًا صناعة الّثقافة وحرية العقل

وإذا كانت األسباب التي أوردها النَّص تعود إلى طبيعة العربي، والّظروف الموضوعية التي 
ماضي دون إعمال العقل أو تفعيل دور هذا الماضي، فإن قادته إلى الّتخلُّف، وتمسكه بسلبيات ال

مسؤولية ما آلت إليه األمة، وعلى الرغم من أن الرواية تكشف  –كما سنرى  –النَّص يحمل اآلخر 
عن نظرتين متناقضتين إلى الماضي؛ نظرة ترى فيه مستودعًا للقتل، واستالب الحرية، وقمع 

موزه مناراٍت للعدل، والحرية، والدفاع عن الحق كما هو الحال في اإلرادة، وأخرى ترى في بعض ر
 ة للنَّصؤية العامالر والمأمون، فإن ،ات عمر بن الخطَّاب، وأبي بكر، والحسين بن عليشخصي
تشي بأن الماضي لن يكون حّلًا لمعضالت األمة المعاصرة، وأّنه آن األوان أن يفيق العرب من 

هذا الماضي بكلِّ أبعاده، وأن المطلوب اآلن هو صياغة الحياة العربية لكي تنسجم مع العيش في 
حياة القرن العشرين، حياة العقل والّتحرر والّتكنولوجيا؛ فلم يعد صالح الدين موجودًا لتحرير 

تكون على  أن -والحالة هذه  - ثالث الحرمين الشريفين من نير االحتالل الصهيوني، فعلى األمة 
مستوى التحدي الجديد، ولو وجد صالح الدين في المرحلة الحالية لما استطاع تقديم شيٍء؛ 
ألن عقلية الزمن قد تغيرت، ولم يعد الفرد هو الذي يصنع الّنصر؛ وإنَّما أصبحت مكونات األمة هي 

  . القادرة على تحقيق النَّصر باحترام العقل، وتحرير اإلرادة

وتأتي المفارقة عند ظهور جحافل الحجاج في الوقت الذي يبحث فيه العربي عن صورة 
صالح الدين، ولعلَّ في ذلك إشارة إلى عجز اإلنسان العربي عن الّتخّلي عن طبيعة القمع والقتل، 

لسعالة إن العيش في الماضي إّنما هو تعبير عن الموت وتخل عن الحاضر والمستقبل معًا، تقول ا
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أنتم العرب جنس غريب، واحد يبحث عن عمر بن ": التي شخِّصت لتحاور محمد عربي محمدين
واحد ينتظر المهدي، وال أحد يفعل شيئًا . واحد يبحث عن صالح الدين. الخطاب

، فضاعت فلسطين، وتشرد أهُلها، ومنهم محمد عربي محمدين الذي تعرض )49("للمستقبل
تتناسب مع التحوالت التي فرضها القمع والقهر، فطرده اليهود من ثالث الحرمين  لتحوالٍت جسديٍة

، وكأنَّها تعيش الالمعقول، وتنتقل من سؤال )50(ليسكن الجئًا في مدينة األسئلة التي ال إجابات لها
 "ماذا"قد قذفته بالحجارة، فإن مدينة " كيف"إلى آخر دون العثور على إجابة، وإذا كانت مدينة 

، إن وجود العسس في )51("إّني ألرى رؤوسًا قد أينعت وحان قطافها"أبرزت له وجه الحجاج 
، ومرور موكب الحجاج جعله يتحول إلى كلٍب أصفر اللون، منجرد اللحم لتحّقق "لماذا"مدينة 

  . )52(دعوة ُأُفْقزاد

ماضي القريب بالحاضر والنَّص هنا يقدم أحداثًا متداخلًة يمتزج فيها الماضي البعيد بال
المفجع، ليعلن عن أن سطوة السيف والزيف والقمع واالستالب التي شّكلت الماضي وظّلت سببًا 
في ضياع األرض والكرامة باقية، وقد كشف السارد عن وجود الماضي في الحاضر من خالل 

كريمة، ويجرده من كلِّ ما الكشف عن آثار هذا الوجود السلبي الذي يفقد المرء مقومات حياته ال
ولنترك الحديث لعربي ،نبيلٍة تجعل لوجوده معنى ة من قيموجدتني قد شفيت : "يصله باإلنساني

من الغضب ألّنني بال كبرياء، من القهر ألّنني بال كرامة، من الحنين ألّنني بال ... من حاالٍت نفسية
، ومما )53("ني بال طموح، من الغيرة ألّنني بال مشاعروطن، من الخيبة ألّنني بال أمل، من القلق ألّن

يلفت االنتباه أن شخصيات تاريخية اتخذت شكًال سلبيًا تبقى حاضرًة في النَّص، ومثال ذلك 
 كلَّ أمير البة واالستبداد، وكأناج الذي يحضر دائمًا بوصفه رجل دولة أحيانًا أو رمزًا للصالحج

م في بالد العرب هو نسخة من الحجاج بصورته القديمة أو بصورٍة مطورٍة أو خليفٍة أو حاك
  .تتناسب مع الزمن

ولعلَّ ذلك يعني من منظوٍر فني أن اإلنسان العربي يعيش حالًة سكونيًة ثابتًة، وأن تحوالت 
إلى ذئٍب إلى ضبع الت الحيوانات، فمن كلٍب إلى خنزيراتخذت شكل تحو عربي  إلى غير ذلك، وأن

) العرب(قد غلبت الفئة الكثيرة ) اليهود(الفئة القليلة "األمور انقلبت، فالعرب أصبحوا الجئين، و
، وإذا كان عربي قد مر بهذه )54("بإذن الله، واستولت نهائيًا على ثالث الحرمين الشريفين
ابن جال  أنا: ضًا إلى ذئٍب مفترس، يهددالتحوالت فإن الديكتاتور، بلغة نبيل سليمان، قد تحيون أي

، ومهما يكن فإن تحوالت محمد عربي محمدين كانت )55(متى أضع العمامة تعرفوني/ وطّلاع الثنايا
، وفي الزمان الممتد من آدم إلى أيامنا، "أين"، و"متى"، و"كيف"، و"لماذا"في المكان في مدن 

قلق اإلنسان العربي وحمله كثيرًا من  - في عصرنا  وإن كانت تحضر - وتمّثل هذه التحوالت 
تنتهي تحوالت محمد عربي محمدين عندما سافر إلى بريطانيا التي خلقت إسرائيل !! األسئلة

  .وجعلته الجئًا، كأنَّها تكّفر بذلك عن ذنوبها
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  إدانة اآلخر: المبحث الثَّاني

توق دائمًا إلى الحرية، يمتلك إرادته ويرفض يقدم الغربي في بعض مفاصل الرواية إيجابيًا ي
القيود، ال يعترف بمفهوم العيب، فانطلق عقله إلى أقصى اآلفاق؛ يبحث عن كلِّ جديد، ويبدع 
 ما هو قانوني ،عدذنبًا وما ال ي عدمات، يعرف فقط ما ية ما كان مستحيًال، ال يعرف المحرللبشري

ي نظره جدًال دائمًا متحركًا، يرفض السكون والّثبات تمامًا كما أو غير قانوني، تبدو الحياة ف
يرفض القيود، ينتصر للعقل وحرية الكلمة والفعل، وينصرف دائمًا إلى العمل والّتجربة، تقوده 
الحواس ويوجهه فكره إلى الولوج في عوالم إبداعية، يتشوق إلى المعرفة التي ال تحدها حدود، 

  .يم الّتكنولوجيا ويغزو الفضاءفينطلق إلى تقد

بيد أن الرواية، في مقاطع كثيرٍة، تقدم النَّظام الغربي في اتجاٍه مناقض؛ فيبدو ماديًا جشعًا 
يدعي امتالك اإلنسانية كالمساواة، والحرية، واحترام اآلخر، ولكنَّه يبتلع هذه المبادئ عند تعامله 

يصبح باحثًا عن الّثروة والسيادة وتقسيم الدول وقهر الشعوب مع اآلخرين وال سيما العرب، ف
وتفتيتها؛ حّتى ال تعود قادرًة على المقاومة ويستقر في وعيها أن الغرب ال يقهر، وأن حضارته ال 
ُتضاهى، وأنَّه ليس بمقدور العربي أن يلحق بركب حضارته؛ ألنَّها حكر عليه، ويتجاوز األمر ذلك 

  . العربي من اإلسهام في الحضارة اإلنسانية وبناء قوته الّذاتية؛ ليبقى دائمًا عالًة على الغربإلى منع 

فالنَّظام الغربي يتفّنن في تقسيم األمم وإضعافها، ليتمّكن من سلب خيراتها، وها هو الميجر 
كان : "ة، يقول السارداإلنجليزي أو األمريكي أو أية جنسية أخرى يقسم الجزيرة العربي/ فكس

امتشق قلمًا وفتق . الخلفاء قد اختلفوا على الحدود، لكن الميجر فكس وبخهم في يوم مشهود
لتكن هذه ُنفيطية سين : ورقًة، ورسم خّطًا من البحر إلى الصحراء، فإلى الصحراء فإلى البحر، قال

ذلك هو الميجر فكس . ن النُّفيطيات، فكانتقال لتك. لتكن هذه ُنفيطية جيم، فكانت: وقال. فكانت
، وقد أفزع هذا األمر شهريار الذي استيقظ من غفوته الّطويلة، فتساءل مخاطبًا )56("صانع الدول

أحّقًا ما تقولين إنَّه بقلم رصاص وورقٍة رسم ميجر فكس هذا أمصارًا ودوًال وشعوبًا، " :شهرزاد
  .)57("ه؟ووضع على كلِّ منها خليفًة يأتمر بأمر

ويسعى الغرب إلى خلق األزمات وافتعال كلِّ أنواع الخالفات بين الدول العربية، بل إنَّه يخلق 
عدم الّثقة بين الشعوب والحّكام؛ ألن فلسفته تقوم على إرهاب الحّكام من شعوبهم، فيضطر الحّكام 

النَّفط جلُّه : والثَّمن غال... منإلى االستعانة بالغرب يطلبون حمايته، وعلى المستجير أن يدفع الثَّ
، ويحشد الغرب كلَّ ما لديه من المبررات التي )58(أو كلُّه يذهب إلى الغرب لقاء الدفاع عن الدول

تسوغ له الّتدخل في شؤون الشعوب وتقسيم الدول والّتالعب بمصائرها، وبأسلوٍب ساخر يفسر 
في إحدى رسائله المقتضبة إلى أبيه الذي  -ورج بوش األب وهو هنا يتحول إلى ج -الرئيس فكس 

في السماء السبب الروحي لعدالة الّتدّخل على نحو يكشف عن مفارقٍة صارخٍة بين ما يدعو إليه 
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خالل عصور جيولوجية سحيقة، توزعت " :من عدالٍة، وديمقراطيٍة، وحريٍة، وبين ما يقوم به، يقول
في المحيطات والقارات، ثم استقرت على النَّحو الذي نراه اآلن، كان من حظِّ خامات الطَّبيعة 

هؤالء العرب أن انتشرت الصحراء في ثمانين بالمئة من وطنهم، وشاءت المصادفات الجيولوجية 
.. .ال اعتراض على مشيئتك يا ربي. أن يترقرق النَّفط تحت ثمانين بالمئة من تلك الثَّمانين بالمئة

لكن يا أبي عدالة الطَّبيعة ليست متوافقة مع عدالة البشرية، ولو لم ننجح في تقسيمهم إلى عشرين 
دولة، لكان بوسع راكبي الجمل هؤالء أن يجبروا كلَّ شخص من هذه البالد أن يركع على قدميه، 

ر موظَّفة خارج فهم يمتلكون ثالثة وستين بالمئة من احتياطي الّنفط العالمي، وألف مليار دوال
لو أنَّهم عرفوا كيف يتصرفون ... وطنهم، واثنين وعشرين بالمئة من احتياطي الغاز في العالم

لو كان حظُّهم من العقل مثَل حظِّهم من النَّفط، لكنُت اآلن موظَّفًا صغيرًا في ... ببترودوالراتهم
  . )59("إحدى شركاتهم

لّذاتية، للمحافظة على ثروات األمة والدفاع عن وعندما كان بعض العرب يحاول بناء قوته ا
حدودها، كان الغربي يشجعه ويراقبه عن قرب ليطيح به مرًة واحدًة؛ ألنَّه يشّكل خطرًا على النَّفط 
وعلى إسرائيل، لقد حاول العراق، مثًال، أن يدخل العصر الجديد علمًا وثقافًة وتكنولوجيا، ولكنَّه 

 لم يكن يعلم أنإلى حظيرٍة صغيرٍة، ألحصره " :كما يقول فكس - الغرب يستدرج هذا الّثور البابلي
وحّقًا فإن قرنيه قد طاال في السنوات العشر األخيرات حّتى أطّال كالرماح ... فيها وأقتلع قرنيه

نا ال أنت تعرف يا أبي، أ). إسرائيل(على بحار الّنفط كلِّها، وأخافا حّتى صديقتي الشجاعة ماغي 
يمكنني السماح لهذا الرجل أن يسيطر على ثلث إنتاج الصحراء اليوم، وثلثي احتياطي العالم من 

، ويبدو النَّص غايًة في المباشرة والّتقريرية عندما يتحدث عن أسباب حرب الخليج )60("الّنفط غدًا
يجعل من صدام حسين حجاج هذا الّثانية؛ فيحمل المسؤولية إلى الّطرفين العراقي واألمريكي، و

الزمن المغرور الذي ستعصف به عاصفة الصحراء؛ وقد دفعت هذ اإلشارات الروائي والنَّاقد 
من الحجاج بن يوسف إلى "السوري نبيل سليمان إلى كتابة مقالة مقتضبة عن الرواية وسمها بـ 

سليمان في تعرية النَّظام الديكتاتوري ، وقد أسرف "موسم روائي للديكتاتور: صدام حسين
العربي، والحديث عن مظاهر القمع واالستالب صابًا جام غضبه على صدام حسين، كما يشي 
العنوان والمضمون، وال نفهم لماذا غض الكاتب الّطرف عن الممارسات األمريكية ولم يدن هذه 

منة التي ال تسعى فقط إلى االستحواذ على الّنفط، الغطرسة والهيمنة، كما فعلت الرواية؟ هذه الهي
وإنَّما تسعى إلى الهيمنة على الشرق األوسط بكامله، فهل يهّلل سليمان، كما فعل غيره، لقدوم 
الّطائرات األمريكية التي دمرت العراق وجوعت أبناءه؟ ولعّله من الحق أن نشير هنا إلى أن الرواية 

 للحجاج، وهو ما راح سليمان يوقع عليه في مقالته كلِّها، فيشير، كما فعلت جعلت صدامًا بديًال
الرواية، إلى أن داروين لم يدرس تكاثر الّطغاة وتسببهم في تقزم البشر أو تحولهم إلى عضويات 

لقد نصب األمريكي نفسه وصيًا على . )61(دنيا، على ذمة محمد عربي محمدين في الرواية
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ب، وادعى أن من واجبه حمايتها والمحافظة على حدودها، وعلى الرغم من أنَّه يعترف الشعو
صراحًة أنَّه هو الذي أوقع بالعراق الجتياح الكويت التي يقول إنَّه رسمها، فإنَّه يختلق الّذرائع 

فرة، لماذا يطلب بوش األب المغ! لضرب العراق، وهنا يجب الّتفريق بين المحكومين ومن يحكمهم
أألنَّه كذب على ربه وشعبه، وادعى أن العراق يتوّفر على أسلحٍة مدمرة؟ أم ألنَّه أراد آبار النَّفط؟ 
أم ألنَّه يعترف أنَّه نصب مصيدًة ليقع فيها من ال يسيرون على وفق اإلمالءات األمريكية؟ لقد 

خاطئ، ولنقرأ ما يقوله فكس في إحدى اعترف بوش صراحًة أنَّه أوقع بالعراق وشجعه على عمله ال
أطلب المغفرة أيها الرب؛ ألنَّي أصّلي لك اآلن " :1990/ 5/8صلواته التي تؤرخها الرواية بـ 

وأمامي خارطة وورائي صاروخ، فهذا الّثور البابلي وقع أخيرًا في مصيدة إيبريل غالسبي، واخترق 
عندما تقع . فًا عن رؤوس قد أينعت وحان قطافهابجيشه الخطوط التي رسمناها في الرمال، كاش

  . )62("أخطاء في الجغرافيا، على السياسة أن تحمل صاروخًا وتقوم بتصحيح الخرائط

م، عندما 1991ويصف الخطاب الروائي بلهجٍة مفعمٍة بروح الّتشّفي ما حلَّ بالعراق سنة 
نيا كلُّها لتدمير العراق، البوارج الحربية من كلِّ حدٍب وصوب، وحامالت الّطائرات التي اجتمعت الد

 العراقي ر سالح الجومنع، لقد ددة المدى والصواريخ المتعدتحتضن اآلالف منها، والص
والدفاعات الجوية، وأصبحت قواعد إطالق الصواريخ جزءًا من الماضي، ودمر ما يقال إنَّه أسلحٌة 

َفت آبار النَّفط، وُأبيدت ثماني فرق من الحرس الجمهوري ومخازن المؤن بيولوجيٌة وكيميائيٌة، وُقِص
ومن . )63(ألف جندي في الرمال 400والبنى التَّحتية، وبدأ الّثور البابلي يخور أمام ضياع 

ضاًء المفارقات العجيبة في الرواية أن العرب دفعوا ماليين الدوالرات لترجيح كفِّة الحرب، ورشوا أع
أن أمريكا ستحارب حّتى لو لم  - يقول النَّص - في األمم المتحدة ومجلس األمن، وهم ال يدركون

، وقد مضى األمريكي في مخّططه للوصول إلى بغداد، وتحّققت في القرن )64( يدفعوا دوالرًا واحدًا
 :مناسبة عيد الشكرالحادي والعشرين نبوءة بوش األب الذي وعد أبناءه المقاتلين في لقائه بهم ب

"65("!!ولسوف نذهب إلى بغداد، ونرّتل هناك نشيدنا الوطني(.  

بوش جاء بروح / لم يكن العراق وحده الهدف من الحرب، وإنَّما كلُّ بالد العرب؛ ألن فكس
صليبيٍة تهدف إلى االنتقام من كلِّ ما يمكن لألمة أن تعتز به، وال ينسى بوش في صلواته صرخة 

، وال "ها نحن قد عدنا يا صالح الدين"نرال أللنبي عند قبر صالح الدين عندما احتلَّ دمشق الج
أما اآلن فيسعى فكس ! ينسى أيضًا أنَّه لم يسبق لمسيحي أن اقترب من الحرمين منذ أبرهة األشرم

دد األمريكيين أما اآلن ومع إلحاحهم في طلب الحماية فسيكون ع" :إلى تمريغ كرامة األمة، فيقول
ترى من سأخاطب منهم عندما ... أكثر من نصف مليون، وهم قاب قوسين أو أدنى من الحرمين
سنكون وراء خطوط صالح الدين ...أذهب بعد ثالثة أشهر لقضاء عيد الشكر مع فتياننا وفتياتنا

ًا من األسلحة بأف ميل، عند خطوط مرسومة في الرمال، ولكّنها ال ُتمحى، وسنكون قد أقمنا قالع
  .)66("والفتيان والفتيات حول حجرهم األسود، كم قرنًا سيلزمهم بعد ليندمل جرح كرامتهم؟
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ومن بواعث الحرب التي يقدمها فكس إلقناع النَّاس المحافظة على أمن إسرائيل، لقد قامت 
م 1967سنة  جيوش الغرب بإنشاء إسرائيل، بعد أن قسمت العالم العربي إلى دويالت هزيلة، وفي

، ولقد زرع الميجر فكس في ثالث الحرمين الشريفين )67(تقوم أمريكيا بالحرب نيابًة عن إسرائيل
مليون شوكة صهيونية، وظلَّ العربي على ما هو عليه، تغير لباسه وطعامه ولم يتغير تفكيره، دفع 

الرئيس فكس على قيام شيكات لحرب الحضر، وحمدوا الله و" -على وفق تعبير الرواية  -البدو
إسرائيل، والقبائل التي وحدها محمد في خير ُأمة ُأخرجت للنَّاس، صارت دوًال تتصارع فيما بينها 

، وفي موقع آخر من الرواية تحضر )68("وتحتمي الواحدة من األخرى بإسرائيل والرئيس فكس
ويتهم الرئيس فكس من حوله بقصر الّنظر إسرائيل دائمًا سببًا في حرٍب تقوم بها أمريكا بالّنيابة، 

والعجز عن الرؤية المستقبلية؛ فكولن باول يريد أن يصحح االنطباع الذي تركته السفيرة إيبريل 
لدى العراقيين عن عدم الّتدخل األمريكي في الشؤون العربية والصراعات العربية العربية، باول لم 

خمسين سنًة مقبلة؛ لتحجيم القوة الصاعدة في العراق، ووأد العقل  يدرك أن الّتخطيط يمتد إلى
العربي وإعادته مئات السنين إلى الوراء، إن الهدف الرئيس ليس تنفيذ عقوبات األمم المتحدة التي 
ة ُفرضت على العراق، وإنَّما إزالة القوة العسكرية من العراق حمايًة إلسرائيل وللّنفط معًا، وتكلف

وماغي هي الوحيدة التي تعرف قدسية هذه الحرب، باركها : "الحرب سيدفعها العرب، يقول فكس
  . )69("يا أبي

  :الخاتمة

لقد حاولت هذه الدراسة أن تعيد دراسة جدلية العالقة بين الشرق والغرب من خالل رواية 
م الّتغيرات التي أحدثها ظهور النَّفط للروائي هاني الراهب، في ضوء أه" رسمُت خطًَّا في الرمال"

في دول الخليج العربي، وتبين لنا أن الراهب قدم أطروحته بشكل تقريري مباشر؛ جَلد الذَّات 
 وائيل الرتوس ن لنا أنٍة، وتبيالغرب بسخريٍة مر ،كبير إلى حد ،ٍة صارخٍة، وأدانالعربية بماسوشي

تداخل والمزج بين القديم والمعاصر لتقديم أطروحته لم يحل بينه وتقديم الخطاب بالبناء الم
المباشر، كما أن تداخل األجناس والمزج بين المقامات وألف ليلة وليلة، واالتكاء على مقوالت 

مل تراثية أضاءت الرؤيا لديه دون أن تخّلص النَّص من المباشرة في تقديم المعنى، ولكن هذا الع
الروائي يظّل يمتلك خصوصيته في سياق الّتصوير الفّني، ويشكِّل إضافًة في سلسلٍة تجاوزت مائتي 

  .رواية جعلت إشكاليتي اللقاء الحضاري وأثر الّنفط مْطلبين رئيسين لها

وبعد، فإن الباحثين ال يقران الكاتب في مبالغته الواضحة في إدانة الواقع العربي ونقده، 
قديم المجتمعات العربية بصورٍة سوداويٍة، بل يريان أن اإلنسان العربي استطاع أن يقدم وت

إنجازاٍت علميًة متنوعًة خدمًة لمجتمعه، دون أن يتبّنى القيم الغربية التي تصطدم مع ثوابته 
   .الدينية، وقيمه، وتقاليده
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 "إنموذجًا" حيدر محمود: توظيف البعد التاريخي في الشعر األردني
  

  * أروى محمد ربيع

  

  1/3/2021 تاريخ القبول   5/1/2021 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص

يتغلغل التراث في نسغ الحياة ليمدها بالقوة العاملة على النهوض والتجديد والمواجهة والتصدي، 
عبة، منها المعطيات الشعبية والمعطيات األسطورية والتاريخية، فجوانب التراث ومصادره متعددة ومتش

والمعطيات الدينية بما فيها من مذاهب وأفكار وطرائق سلوكية، ومعارف عامة وخبرات تنسب الى الزمن 
  .الماضي

وعليه يتميز تراثنا العربي بثروته ووفرة جوانبه المضيئة، ولعل هذا هو سبب شيوع توظيف التراث 
فالشعر من الفنون األدبية االبداعية التي تعكس توظيف التراث التاريخي بكل معطياته، . في الشعربأنواعه 

وتبرز العالقة الوطيدة بين األدب والتاريخ القائمة على التكاملية مما يجعلهما مرتبطين بصورة قوية ال 
بداع الذي يظهر بشكل جلي فاالهتمام بالشعر يتطلب قدرًا عاليا من الخيال والوصف واال.يمكن فصلهما

من خالل توظيف الجانب التاريخي الذي يعمد من خالله الشاعر لتعريف الناشئة بالتاريخ، وذلك من خالل 
التركيز على توظيف الشخصيات التاريخية من جانب، وتوظيف األحداث التاريخية من جانب آخر ليجدد 

  .فكري المتجذر في التراث األدبيذاكرة األمة التي يطُل بها على الجانب الحضاري، وال

توظيف البعد التاريخي في الشـعر األردنـي حيـدر محمـود     "من هنا جاءت فكرة الدراسة المعنونـة  

دراسة تحليلية، لتركز على بيان أهمية توظيف البعد التاريخي في أعمال الشاعر حيـدر محمـود   " أنموذجا"
  .ه من جانب آخر، واإلرتقاء بهامن جانب، وتوضيح الجماليات الفنية في بناء قصيدت

  .القصيدة، الشخصيات التاريخية، األحداث التاريخية، حيدر محمود: الكلمات المفتاحية
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Employing Historical Dimension in Jordanian poetry: Haider 
Mahmoud as an Example  

 

Arwa Mohammad Rabie, Associate Professor, Department of Arabic 
Language, Jerash University. 

 

Abstract 
Heritage penetrates life sap to provide it with the workforce for advancement, 

renewal, confrontation and defiance. The aspects of heritage and its multiple sources are 
manifold, including popular, mythological, historical, and religious data. This includes 
doctrines, ideas, behavioral methods, general knowledge and experiences attributed to 
the past time. 

Our Arab heritage is distinguished by its wealth and abundance of bright aspects, 
and this is perhaps the reason for the widespread use of heritage in all its forms in poetry. 
Poetry is one of the creative literary arts that reflect the employment of historical 
heritage with all its data, and highlight the close relationship between literature and 
history based on complementation, which makes them linked in an inseparable strong 
way. Attention to poetry requires a high degree of imagination, description, and 
creativity that appear clearly through the employment of historical aspect through. The 
poet introduces history to the youth, by focusing on employing historical figures on one 
side, and employing historical events on the other to renew the memory of the nation and 
overlook the cultural and intellectual aspects rooted in literary heritage. 

Hence the idea of the study entitled "Employing Historical Dimension in Jordanian 
Poetry: Haider Mahmoud as an Example" as an analytical study, focusing on explaining 
the importance of employing historical dimension in the work of the poet Haider 
Mahmoud, clarifying the artistic aesthetics in the Jordanian poem, and upgrading it by 
employing historical heritage. 
Keywords: Historical dimension, Poem, Historical figures, Historical events, Haider 

Mahmoud. 
  

  :توظيف البعد التاريخي في شعر حيدر محمود :أوالً 

ود يحمالن الكثير من الحقيقة والواقع، لكنهما مطرزان األرض والتاريخ في شعر حيدر محم
بالكثير من الجماليات الفنية التي تلون الواقع لتنسج منه صورة متكاملة يتمازج فيها الواقع المؤلم 

  .باللغة الشعرية الخّلاقة لتشكل قصيدة جميلة محملة بعبق التاريخ
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يف إليها األبعاد الرمزية ليوسع فالشاعر المبدع يستثمر معطيات التاريخ واألرض، ويض
دالالتها ومعانيها، فيتفاعل مع هذه األحداث، ويؤثر ويتأثر بها، ويعطيها القدرة على التوظيف 

  :)1(لتصبح جزًءا مهما من أجزاء قصيدته، وهذا ما ركز عليه شاعرنا حيدر محمود، بقوله

أردن ......ياتاريخنا المغزول، من  

  وبناحبات أعيننا، ودفق قل

  عاطرًا.... في سهولك... أرج الشهادة

  ممتزجًا بنفح طيوبنا..... ما زال

دروبنا... والمجد ما عرفتِه غير...  

  ما أحالك...... الله

  يا نهر إذ تجري

  أتقى من الفجر

  قلوبنا ترعاك

  على مدى الدهر

  يا منبع الطهر

ت العيون، والمحمي بدفق فحيدر محمود يتحدث عن تاريخ األردن العريق المغزول من حبا
وكأنه يصور عالقته بوطنه بشكل خاص، وباألراضي العربية بشكل عام، بأنها عالقة . القلوب

  . متجذرة متأصلة تكشف عنها رؤاه الشعرية على جميع الصعد التاريخية، والحاضر الراهن

صنعوا  فشاعرنا يحاول أن يربط الحاضر بالماضي، ليوثق صلة األبناء باألجداد، الذين
التاريخ بأحداثه ومعاركه وانتصاراته، لذا فهو يعنى باألرض التي هي مصدر الهوية واالنتماء، وهي 
القطعة الجغرافية التي تتحدد بمكان ما من الوطن الشاسع، هذا المكان انحصر عند حيدر 

فيه،  بفلسطين موطنه األول الذي ولد فيه، وعمان موطنه الثاني الذي عاش وترعرع )2(محمود

..... الضفتان(وأمته العربية التي ينتمي إليها ويستلهم من تراثها الكثير، فها هو في قصيدته 

  :)3(، يقول)توأمان

  على خطاه الثابتات

  تنتصب القاماُت

رجاُله وإخوُته... نحن  

  تجمعنا، في الحق، كلمته
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والغربي ،الشرقي فاألفق  

  ....توأمان

  الضفتان توأمان

المجدتوأمان ،واألردن ،  

  قلباهما متوحدان

  متوحدان.... على المدى

مناهي القدس  

سراهان يعم  

يحميهما الله.....  

أراد أن يركز على ) الضفتان توأمان(فالشاعر في هذه القصيدة ومنذ العتبة النصية األولى 
ن القدس وعمان، من خالل التراث العالقة الوطيدة تاريخيًا وجغرافيًا وسياسيًا ودينيًا وانسانيًا بي

يعد جزءًا أساسيًا من القوام االجتماعي واالنساني والتاريخي "الواحد الذي يجمعهما، فالتراث 

فكل ما  )4("والسياسي، يوثق العالقة باألجيال السابقة التي عملت على تكوين هذا التراث وإغنائه
ها واستغاللها واستثمارها من أجل إعادة ذخيرة قومية يمكن اكتشاف"مضى هو من التراث، وهو 

الموروث الثقافي والفكري والديني واألدبي والفني، "، وهو )5("بناء اإلنسان وعالقته باألرض

  . )6("داخل الخطاب_ التراث _ والمضمون الذي تحمله الكلمة 

نت فالتراث يشكل ما مضى من تاريخ وحضارة وفكر وأدب، فهو حي نابض، وهذا ما أكدته ب
إن األديب إذا إذا فقد االتصال بتاريخ قومه، وتراث أمته، ال يستطيع التعبير : "بقولها الشاطىء،

عن وجدان أمته المعاصرة، ألنه يفقد وعيه بشخصيتها، فيمسي وكأنه أجنبي غريب ليس له انتماء 

  .)7("إليها، أّال بما يشبه انتماء الدخالء عليها من الناحية الرسمية

الذي يفقد اتصاله بماضي أمته عاجز عن التعبير عن وجوده الحي، لذا البد من عالقة فاألديب 
تفاعل بين الشاعر وتاريخ أمته ليتمكن من مواكبة الحاضر، وذلك بخلق نوع من التوازن التاريخي بين 
 الجذور الضاربة في أعماق الماضي، والفروع الناهضة على سطح الحاضر، فالجديد ما هو إّال بعٌث

  .للقديم

   )8():ملصق على صدور األهل(فها هو يقول في قصيدته 

  ......يا أهلي

  ضموا األرض إليكم 
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  ضموها 

  ال تدعوها نهبًا للغرباْء 

  .....ضموها

  حبَة رمل فيها 

  أغلى من كلِّ كنوز الكرة األرضية 

  شجر الحرية .... يا أهلي

 ال يسقى إّلا بدماء الشهداء 

يتماهي مع األرض ومع التراث، ويدعو للتمسك بها لكي ال تكون مناًال سهًال  شاعرنا هنا
فاألرض هي أغلى شيء فهي ) يا أهلي، وضموها(للغرباء، ويؤكد على ذلك بتقنية التكرار للفظتي 

  .موطن الحضارة، والتراث الذي يجب الحفاظ عليه من كل غادر

   )9(:بقوله ،)يهذا وطن(كما يؤكد على أهمية الوطن، في قصيدة 

لوح....  

أو مر....  

  !وأنا أهواه ... هذا وطني

  ....يسعدني

  ...أو يشقيني

  !ال أرض بسواه 

  ....وليحفظه المولى

  مواال للفرح األخضر 

  فوق شفاِه الزعتر،

  ....والحّناْء

فالمتمعن في شعر حيدر محمود يشعر بأن قصيدته تتشكل من موضوع وطني، لغة شعرية 
ة، تعمل على خلق صورة جميلة، لتعبر عن مشاعر مرهفة اتجاه الوطن وقضاياه، لذا ركز على رائع

القضية الفلسطينية التي تمثل القضية الرئيسية بين قضايا األمة العربية، وذلك ألهميتها التاريخية 
والدينية والجغرافية بالنسبة للعرب خاصة وللمسلمين عامة، ففلسطين جزء من أرض العرب، 
وتمثل قضية العرب المركزية، ومحور صراعهم التاريخي مع اليهود واالستعمار، لذا احتلت حيزًا 
مهمًا في شعره، فالرؤى واألفكار واإلشارات المتعلقة بالقضية تمتد الى قصائد عديدة في أعماله 
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 الشعرية، لتسهم في تشكيل صورها، ولتقف وراء مضامينها، وتكشف عن المرجعية التي ينطلق
منها لدعم النضال الوطني والقومي، ولفضح كل أساليب العدوان الصهيوني، والعمل على استعادة 
الحق ألهله، لذا يعمل حيدر محمود على تذكير العرب بواجب استعادة األرض التي تعتبر رمزًا 
للهوية، كما يشكو من تقاعس األنظمة العربية عن العمل الجاد في استعادة الوطن، ويوضح 

حديات التي يواجهها المشردون عن وطنهم، وما يترتب على ذلك من حنين للوطن، واستذكار الت
يقول في .رموزها الدينية، والقومية، والتاريخية، وضرورة الحفاظ عليها من العبث الصهيوني

  :)10()الطريق الى القدس(قصيدته 
 كلَّ يوم، يضيع  

  ! وطن : من المسلمين

  ...كلَّ يوم

  ، تضيق المسافُة

  بين المحيِط، وبين المحيِط،

،ويصُغر  

يصُغر......  

  !!حجم الزمن

 تأكُل أقدس أوطانكم النار  

 الفرنجةُ  " وتدوس "  

  ...أطهر أركانكم

  :ويقول

  الطريق إلى الله، 

،تبدأ بالقدس  

  وهي على بعِد تكبيرٍة من هنا 

  ! واشتعال صالة

  .....وهي في قيدها تستغيُث

  ! فمن؟

فكة  سيضفائرها العربي  

  من أسرها؟

  !من؟
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في هذا النص الشعري يستنهض الشاعر الهمم ليخلص القدس من أسرها ويظهر مكانتها 
 المقدسة فهي من أطهر بقاع األرض، إذ يصورها لنا بصورة فتاة أسيرة تستغيث، فهي قريبة ال بد

والقومية، فال بد من َفك ضفائر  من اغاثتها، فالشاعر يعزف على وتر المشاعر الدينية والوطنية
  !القدس العربية ليخلصها من األسر، وهنا تشخيص يستفز النخوة العربية، عّلها تستفيق؟

كما نبه شاعرنا حيدر محمود من أخطار اليهود، وأطماعهم االستعمارية ليس في فلسطين 

  )11(:"ط شرًافي انتظار تأب"فحسب، بل في الدول العربية المجاورة، وذلك في قصيدته 

  ....خوفي

  ليس على أوطان ضاعت

  لكن الخوف

  على وطن آخر،

  سوف يضيعُ ،

  وشعبٍ  عربي آخر

  سوف يبيع

ويعبر الشاعر حيدر محمود عن أهمية األرض التي هي موطن اآلباء واألجداد، ومهد 
الل قصيدته الطفولة، وموطن الذكريات، ويدعو قومه للحفاظ عليها، والتمرد على االحتالل، من خ

م،أي بعد معركة 1968هذه القصيدة التي كتبها الشاعر عام " الكتابة بالدم على نهر األردن"
، وكأنه أراد تسليط الضوء 1967الكرامة التي مثلت نقطة تحول في التاريخ العربي بعد هزيمته 

عرية الحقًا، التي الزمته في معظم أعماله الش" الشعرية الوطنية"على نقطة محورية هامة، وهي 

  )12(:فيقول

  ال يصبح ماْء .... ألن الدم

  ....صار لون الشجر الميت

 أحمر  

نور .... والثرى الّطاهر  

  أباًة، كرماء 

  وألن الموَت في شرعتنا،

  أهون من ذّل الهزيمةْ 

ت الّنيرانهب....  
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  ...والبارود غّنى

عطر حبفالفضاُء الر...  

  " حّنا... "والثرى الطاهر

فالقضية الفلسطينية حاضرة ألنها قضية أرض، وشعب، وتاريخ، وقداسة،فهي حاضرة لتعبر 
عن مواقف ورؤى وأحداث مفعمة بحس الثورة، والتمرد، واأللم، والسخرية الممزوجة باألمل 
حاضرة في قصائد عديدة نسجها حيدر محمود لتعبر عن واقع األمة وتاريخها، محاوًال بها 

من خالل ذكر األحداث التاريخية والشخصيات العسكرية، التي شهدتها البالد  استنهاض الهمم
العربية إبان الفتوحات، فأصبحت جزءًا من بناء قصيدته، وتشكيالتها، وذلك باستلهام ما يحفل به 

  .التراث العربي من صور ورموز

سياسية أثناء فالشاعر يستوحي المعاني والعبر والدروس على جميع الصعد االجتماعية وال
وهنا نلحظ أن شاعرنا يتسم بروح الرفض والتمرد إلظهار التناقض بين . معالجته لمشكالت الواقع

  .الحاضر والماضي

من أبرز الشخصيات التاريخية التي حظيت باهتمام شاعرنا، شخصية القائد صالح الدين 
الدة، وانجازاته المشرقة ضد األيوبي، وذلك بذكره في الكثير من القصائد التي مجدت بطوالته الخ

  )13("رسالة الى صالح الدين"الغزاة الصليبيين، ويتمثل ذلك بقصيدته 

 لقد رجع الصليبيون 

  ثانيًة،

إلى حطين...  

  فعجل يا صالح الدين،

  عجْل كي تخّلص، 

،وجهها العربي  

  من نار الصليبيين 

  فإنك تعرف الحقد الذي 

  حملوه، في األعماق،

منذ قرون.  

  :إلى أن يقول

  وها هي ذي خيولك
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  يا صالح الدين،

  ...في عجلون، والكرك

للجهاد ... ُتحمحم  

  فيا أمير الركب،

  ....ُخضه خير معترٍك

  وخّلص من أظافرهم 

  : ومن أنيابهم

) حّطين (!  

افتتح الشاعر قصيدته بعودة الصليبيين إلى القدس، واستعان بحطين ليذكر بانتصارات 
لدين فيها، ويطلب منه أن يخلص القدس من أعدائها الذين يحملون لها كل الحقد منذ صالح ا

فصالح الدين هو المخلص، وقصة انتصاره تبعث الفرح في النفس، وتلقي األمل في . أقدم العصور
الصدر، وتحرك مشاعر الفخر واالعتزاز بانتصاره في حطين واليرموك، فال بد للنصر أن يتحقق 

  .على أرض فلسطينمرة أخرى 

وكذلك سيتذكر الشاعر بطوالت القائد خالد بن الوليد، ويتغنى بأمجاد األبطال، الذين لم 

  )14(:يتوانوا في الدفاع عن األراضي المقدسة، فيقول

  يا جنود كبروا: يهنف" خالد"و

  وفي سجّل الّنور، يأ ُأباة سّطروا 

  ....صحائفًا لمجدنا

بها الوجود .....يكبر....  

  .....ويا جنودنا

ركمنه النهر  

  دماؤه على عدوكم حرام 

  سماؤه حرام 

  .....وأرضه حرام

  يا جنودنا، ". ضفَّتاه"و 

وكمحرامْ  .... على عد  
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الجنود، كبروا، سّطروا، (فالشاعر حيدر محمود استخدم ألفاظًا واضحة في قصيدته مثل 
اختيار إليصال الفكرة عن طريق استخدام  هذه األلفاظ بنيت ببراعة، وحسن) عدوكم، حرام

ظاهرة االيحاء لتعوض عن الغموض الذي صار مطلبًا هامًا في الشعر، وظاهرة من ظواهر حركة "

كما استغل أسلوب الحذف، مشاعر وأحاسيس المتلقين أكثر مما لو ذكر ) 15("الشعر الجديد
  .المحذوف، ليضفي على القصيدة نوعًا خاصًا من الجمال

، الشخصية التاريخية العسكرية )جعفر الطيار(نس حيدر محمود ذكر بطل معركة مؤته وال ي

  )16(:الفذة، فيقول

  ردها ثانيًة، 

  "جعَفر " يا 

  الِعز التي " مؤتة " 

ننتِظر....  

  ردها نارًا،

  ! على من َكَفروا 

  وعلى من َظَلموا،

  !واسَتكبروا

طيار قائد معركة مؤتة، الذي بذل نفسه رخيصة هو يستحضر الشاعر شخصية جعفر ال
ورفاقه فداًء للحق، فخلدهم التاريخ، وخلد أفعالهم البطولية لتبقى مثاًال حيًا ورمزًا لألحفاد، 

  .ليسلكوا على خطاهم في تجديد األرض

فالشاعر استحضر أمجاد الشخصيات التاريخية، كما استحضر أمجاد األحداث التاريخية 
لخدمة موضوع قصيدته الذي بناه بعناية ودقة، ) مؤتة(و) حطين(و) اليرموك(عركة المهمة كم

  )17(:مستفيدًا من الدالالت التاريخية والبطولية، ليحي في النفس العربية األمل من جديد فيقول

،من حّطين تعال إلي  

  من ساحة اليرموك،... أو

  من مؤتة الشهداْء ... أو

  وحررني من الغرباء 
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عر يستحضر الماضي، ليعالج الواقع، ويستغل التراث الحضاري المحمل باألمجاد فالشا
والبطوالت، ليوظفه في المقارنة بين حاضر األمة وما يعتريه من ضعف، وماضيها المشرق 

  )18(:بالبطوالت، وذلك ليستِفز مشاعر أبناء أمته، بقوله

  ...إنه موسم النار

  فانتشري يا جدائل ُأمي 

  جحيم غضب 

  لدي كلَّ يوم .. و

  من لهب ... يدًا

يظهر صوت الغضب مدويًا، ليعبر من خالله الشاعر على ضرورة مقاومة العدو، واستعادة 
كلها " النار، الجحيم، الغضب، اللهب " الحق المسلوب،، فاأللفاظ التي ينسج منها هذا المقطع 

  .دألفاظ ثائرة، لذا فلغة شاعرنا ماهي إال لغة رفض وثورة وتمر

وبعد كل هذه المحاوالت في استنهاض الهمم، يعود شاعرنا مرة أخرى للواقع الراهن المؤلم 

  )19("الشاهد األخير"فينقد الذات، وينقد الواقع العربي المتخاذل، ويقول في قصيدة 

  !على من ُتنادي؟

  موسم الّنخوة انتهى 

 عكاِظ، بالبضاعةِ  كاسد وسوق  

  ن إّلا قوُل رابي.. فال قوَل

  داويًا 

يتصاعد ... وال فعل إال فعُله  

  وال خيَل، 

  إال خيله تمأل المدى 

  وال ليَل 

إّال ليله ... والفراقد  

  !) وإّنا إليه راجعون (

المالحظ أن الشاعر أكثر من توظيف أسلوبي االستفهام والتعجب، من حال العرب، الذين 
مثل إدانة واضحة لسكوت العرب على ما استكانوا في الدفاع عن حقهم، وكأن هذه القصيدة ت

ال بل يتجاوز ذلك ويصر على المواطن العربي . يحدث في األراضي المحتلة من قبل العدو
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والفلسطيني ضرورة المواجهة من أجل التحرير والثورة بعيدًا عن الحكومات، ويحاول بث األمل 

ها الحكومات، ويتوجه الى التي يتجاهل في )20("المية الحجر"مرًة أخرى من خالل قصيدته 
  .المواطن العربي والفلسطيني ويدعوه الى الثورة واالنتفاضة، للدفاع عن الوطن

  وما سوى الموِت يخشى 

  وهو منقذنا 

  من الهوان 

  ...!!الذي ما عاد يحتمُل

وعلى ... أّنا وحدنا: إنا لنعلن  

  ! حجارة األرض، بعد الله نّتكُل 

   احملي صخرًا... فيا جباُل

  وال تلدي 

  إّال األكف التي 

  " !تشتعُل ... " بالحقد

فحيدر محمود فطن إلى أهمية الهوية وأهمية الرسالة وأهمية الكلمة التي هي اآللة السحرية 
  .التي تبدأ بها صنع المعجزة، فوظف شعره للدفاع عن قضايا األمة، من خالل قضية فلسطين

حديث عن حبه لوطنه ولعروبته وألمته وفرد ذلك أفرد حيدر محمود حيزًا كبيرًا من شعره لل
  :في لوحات شعرية محمود محملة بالحب الخالد، فقال في معشوقته عمان

  أرخت عمان جدائلها فوق الكتفين

  فاهّتز المجد وقبلها بين العينين

  بارك يا مجد منازلها واألحبابا

  وازرع بالورِد مداخلها بابًا بابًا

ن الوطن والهوية،عمان المعشوقة التي وصفها بأجمل الصفات، وتغزل فأصبح متوحدًا مع عما

ترويدة (و) أغنية شتائية ِلعمان: (بعشقها بأكثر من قصيدة جاءت عناوينها على النحو اآلتي

ليستحضر العالقة ) بحثًا عن عمان... بحثًا عن القصيدة(و )عمان تبدأ بالعين(و) عمانية

  )21(:فهو يتماهى مع عمان لتبقى حاضرة في القلب والوجدان فيقولالمميزة بينه وبين معشوقته، 
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  ، في الكون"ليلى"أجمُل .. يا

  " المجنون" أنا 

  المسكون بحبك، والمفتون 

  بالعين، والميم، وباأللف، 

  !وبالنون 

  يا أيتها البدويةُ ، والحضريُة،

  " الطفلة " ، و"الختيارُة "و

  والوردةُ ، والشوكةُ 

  راثة حضارات الدنيا، يا و

  ! يا فيالدلفيا 

وهو بذلك عمل ) ليلي(فمن المالحظ أن حيدر محمود صور عمان على هيئة امرأة محبوبة 
على أنسنتها، لفرط حبه لها، فخلع عليها صفات المرأة الحبيبة، بخالف الشعراء اآلخرين الذين 

. دهم مع المدينة في الحب، أي تشترك المرأة عن"تحوي المدينة عندهم مضمومًا نسويًا"

  )22(:ويستمر حيدر محمود برسم عمان بأجمل الصور واأللوان، فهي وارثة الحضارات، يقول

  لم تجيء صدفًة إلينا الحضاراُت

بوعففي هذه الر :الخلود  

المجد قيمي بوعوعلى هذه الر  

الذي ال يميد بنيانه  

  هذه االرض للحياة، وفيها

ومجيد كلُّ شيٍء مبارك  

  الحضاراُت كلُّها سكنت فيها،

وما زاَل في ثراها المزيد  

وحدها، ترُث األرض هذه األرض  

الولود ومًا هي الولودود  
المتأمل في النص الشعري السابق يلمس الحس الوطني والتاريخي البارز فوطنية الشاعر 

انق وجدان القارئ، لتمنحه ، وتع)إرث الحضارات(تجاوزت األنا لتحلق في فضاء الوطن األسمى 
  .حالة خاصة من الهيام بالوطن األغلى
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  .الجماليات الفنية في شعر حيدر محمود: ثانيا

 :اللغة الشعرية -  أ

اللغة هي المادة األولى التي يتشكل منها النص الشعري، فهي ليست وسيلة للنقل أو التفاهم 
واألسلوب في تركيبه لغة، لهذا فإن فالصورة في نسيجها لغة، . فحسب، وإنما هي أداة لالستكشاف

بناء لغة مدهشة، وإيجاد عالقات بنائية غير مسبوقة، أو مقترحة من "الشاعر المبدع يحرص على 

ويعمد إلى استغالل جميع طاقات اللغة المعجمية، والصوتية، والداللية، لتؤدي وظيفة  )23("قبل
مجرد كلمات بل هي عالقة خاصة تشكل جمالية مضافة للوظيفة األساسية، فاللغة الشعرية ليست 
اللغة : "وهذا ما أكده أدونيس بقوله. بنية، وتكتسب أهميتها من وجودها داخل البناء الشعري

الشعرية تختلف عن أي لغة، في كونها تتجاوز المعنى المعجمي المألوف، فالشعر جعل اللغة تقول 

ألوف، والشاعر هو الذي يمنحها الطاقة فهي بذلك تكون خارجة عن الم )24("ما لم تتعلم أن تقوله
  .الشعرية

والمتأمل في شعر حيدر محمود يرى أن اللغة الشعرية التي يوظفها تمتاز ببساطة التراكيب، 
وشفافية العبارة، ووضوح المعنى، واستخدام التعابير الشعبية التي تعمد إلى تفجير طاقات اللغة 

  .المحملة بالكثير من االيماءات والصور

فحيدر محمود يعي أهمية اللغة، التي هي بمثابة الهوية التي تعبر عن الذات المبدعة، لذا 
فهو يوظف اللغة البسيطة بطريقته الخاصة، لتعبر عن رؤاه، الملتزمة بقضايا وطنه، من خالل 

ت المزج بين اللغة الفصحى، ولغة الحياة اليومية السهلة، ليحدث أثرًا في نفس متلقية، لهذا امتاز

  )25(:اللغة عنده ببساطة في اللفظ، ووضوح في المعنى، وقوة في التركيب، فهو يقول

  فما انتفضْت... نادى على قومه األقصى

  !تفديه، وتحميه ... إّلا الحجارة

منهم واحد ّقت، وما رقوبكت... ر  

  !غير أهليِه ... كلُّ القلوب عليه

  وال أحد"... ألف مليون مخلوق " يا 

  !لجراد يعادي، من يعاديه حتى ا

كما عمد حيدر محمود إلى توظيف بعض األلفاظ الدارجة المرتبطة باللهجة األردنية، 

  )26(:، بقوله)الدفلى، المواويل، النشامى(
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  قد رسمناك على الدفلى،

  وقامات السنابل،

  وأقمنا لك، في بال المواويل،

  منازل 

  فاكتب أسماءنا 

مى نشا: في دفتر الحب  

، في "الدم ما بصير مية " كما وظف بعض العبارات المأخوذة من األمثال الشعبية، مثل 

  )27(:قوله

  وألن الدم ال يصبح ماء ... 

  وألن الشهداء ... 

  ...ال يموتون

أغنية "ووظف كذلك العديد من أسماء النباتات، المنتشرة في البيئة األردنية، وذلك في قصيدته 

  )28("لألرض

  فوق أهدابك،... زرعينافا

  ...وزعتر... زيتونًا

  :وأيضًا

 حالش يا بالد  

 حنونوالد  

  والحناِء 

  دومي 

  خيمًة للظل

 مودارًا للكر  

بناًء عليه يمكننا القول بأن الشاعر حيدر محمود استطاع أن يوظف لغته الشعرية، بوضوح 
غة لخدمة القصيدة، من خالل خلق وبساطه وبطريقة تتالءم مع موضوع قصيدته، فهو يطوع الل

توازن بين اللفظ والمعنى، فجاءت ألفاظه مناسبة لمعانيه، ليحقق الوظيفة الجمالية من خالل تناغم 
  .اللغة مع البناء الكلي للقصيدة
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 :الصورة الشعرية

تعد الصورة الشعرية عنصرًا هامًا من عناصر اإلبداع الشعري، وجزءًا من الموقف الشعوري، 
ي يمر به الشاعر، لذا حظيت باهتمام النقاد قديمًا وحديثًا، فالجاحظ يشير إلى أن الصورة الذ

أما . )29("إّنما الشعر صناعٌة وضرب من النسيج، وجنس من التصوير: "جنس من التصوير، بقوله

  .)30("إنما سبيل هذه المعاني سبيل األصباغ التي تعمُل منها الصورة والنقوش: "الجرجاني فيرى

أما حازم القرطاجني فقدر ربط بين الصورة والخيال، ورأى أن وظيفة الشاعر ليست فقط 
التخييل أن تتمثل للسامع من لفظ : "افهام السامع، بل ال بد من تحقيق االنفعال لديه، يقول

الشاعر المتخيل أو معانيه، وتقوم في خياله صورة أو صور ينفعل بها لتخييلها 

  .)31(...."وتصورها

تشكيل لغوي يكونها خيال الفنان من "أما النقاد المعاصرون كعلي البطل، فيرى أن الصورة 

كما يعرج على دور المجاز وفروعه في . )32("معطيات متعددة، فأغلب الصور مستمدة من الحواس
 تبدأ بالتركيب الصوري المفرد، بكل ما في هذا التركيب: "ويرى الرباعي أن الصورة. بناء الصورة

من ألفاظ، ربما ال تشكل وحدها وضعًا صوريًا، ثم ينتهي بالقصيدة بكل ما فيها من صور داخلية 

: لويس فيرى أن الصورة الشعرية هي. دي. أما سي )33("تتحرك، وتحرك غيرها من التراكيب

  .)34("رسم قوامه الكلمات"

يفة الداللية التي تؤديها فعلى الرغم من تعدد اآلراء السابقة، إال أنها تلتقي في تحديد الوظ
الصورة، من خالل التأثير، فالصورة تعبر عن تجربة، وتجسد باالنفعال، لذا تحتاج إلى براعة 

  .لتوظيف اللغة بطريقة خاصة لتشكل الصورة بكل جوانبها

فالشاعر البارع هو الذي يخلق صوره من خالل ايجاد عالقة بين األشياء قائمة على التشابه 
لتحقق الصورة وظيفتها في النص األدبي، فالصورة الشعرية ليست نقًال حرفيًا عن  أو التقارب،

الواقع، بل هي إعادة تشكيل، وفق قدرة الشاعر على التجسيد، لذا يلجأ الشاعر الى التعبير 

، التي كان لها حضور واضح في شعر حيدر )35(بالصورة المفردة والصورة المركبة والصورة الكلية
  .در الذي تتطلبه الضرورة الشعريةمحمود، بالق

  :الصورة المفردة

الصورة الشعرية المفردة هي أبسط مكونات التصوير، إذ تقوم على التشبيه، والعالقة بين 

  )36(:تكون واضحة كقوله) المشبه، المشبه به(طرفيه 
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  هي القدسُ  

  مفتاح السماء 

قدس، فتقارب العالقة بين المشبه يشبه الشاعر القدس بمفتاح السماء، بحكم أهمية قدسية ال
والمشبه به، أوجد هذه الصورة لتعطي المعنى الهام في النص وهو التأكيد على قدسية القدس 
ومكانتها الدينية والتاريخية بالنسبة للمسلمين والعرب، بشكل يساهم في بناء القصيدة، وذلك 

  )37(:بقوله

علوكهذا الص ليُكن:  

   كالمهر الجامح... عنيدًا

  كالريح ... حرًا

مشبه، ومشبه به، وأداة (فالصورة في األبيات السابقة قائمة على التشبيه بأبسط صورة 
، فالصعلوك كالمهر الجامح بعنده، وهو كالريح بحرية حركته، فالصورة اكتسبت داللتها )تشبيه

هة بين األلفاظ، االيحائية من الكلمة التي شكلت الصورة، ومن خلق العالقة القائمة على المشاب
  .لتنقل للقارىء المعنى المراد بدقة

  )38(:فالصورة وسيلة تعبيرية جمالية تساهم في ايصال المعنى المراد وكذلك، قوله

  ....والصحراُء عاقرٌة

من ألف عام.....  

فالصورة في هذه األبيات قائمة على تشبيه الصحراء بالمرأة العاقر، من خالل توظيف لفظة 

فالشاعر حيدر محمود شّكل من الصورة المفردة لوحات فنية . ف لها أن تلد الفرسان، فكي)عاقرة(
  .جميلة، ساهمت في بناء قصيدته

  :الصورة المركبة

أما الصورة المركبة فتعتمد في بنائها على تفاعل مجموعة من الصور المفردة، وذلك ما أكده 
فة القائمة على تقديم عاطفة أو فكرة أو هي مجموعة من الصور البسيطة المؤتل: "الرباعي، بقوله

  .)39("موقف، أكبر مما تستوعبه الصورة البسيطة

  )40(:ويظهر ذلك، بقول حيدر محمود

  عّنا ويفضح سره الولعُ     عمان ياولهًا تخبئه 

  أوجعتنا حبًا وال وجع  أي الصبايا أنِت يا أمرأًة 
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فالوله غير ملموس حتى يخبئ شيء، كما ) عمان ياولهًا تخبئه عّنا(تتشكل الصورة من عبارة 
، ومما يزيد من جمالية )ليخبئ عنا(زاد الصورة غرابة أن الشاعر يخبئ شيئًا عن نفسه بقوله 

الصورة أن الولع هو الذي يفضح سر الوله، فهذه صورة مركبٌة جاء بها الشاعر ليعبر عن عشقه 
  .أي الصبايا أنِت: ولهوولهه لعمان، التي أنسنها وخاطبها بصفة الصبية، بق

  )41():رسالة إلى صالح الدين(وكذلك قوله في قصيدة 

  سيقتلعون عينها

  ألّنك نمَت تحت عريشة

  ......األهداب

 وينتزعون  

  من بستان خديها 

  زهورًا كنت تعشُقها 

  وسوف ُتجز بالسّكين 

  كّل جدائل الزيتون 

كنَت ...ألّنك  

  من خصالتها الخضراء 

  ألقصى تجدُل راية ا

المالحظ في األبيات السابقة أن الشاعر اعتمد في بناء نصه الشعري على الصور المركبة، 
ليصور الحالة النفسية التي يعيشها أبناء األقصى، إذ يعبر عن مدى حقد األعداء على األقصى 

زهور ينتزعون ال(والثانية ) سيقتلعون عيني القدس(ويصور تفننهم في االنتقام، فالصورة األولى 
فهذه الصور المتتالية جاءت ) سوف يجزون بالسكين جدائل زيتونها(والثالثة ) ممن بستان خديها

لتكون الصورة المركبة وتظهر مدى الحقد الذي يكّنه األعداء لألقصى والقدس، فحيدر محمود 
هذا استخدام مفردات الصور من الواقع المعيش، ليثير في نفس المتلقي حالة من التمرد على 

الوضع السائد من خالل إثارة المشاعر والعواطف تجاه األقصى الذي يحتل مكانة دينية خاصة 
  .لدى المسلمين

  )42(:، بقوله)جراسيا(ويستمر حيدر محمود في توظيف الصورة المركبة في قصيدته 

 حجارُتها لم تزل تنطق  

  وأرجاؤها بالشذى تعبق 
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  ) جراسيا(

  ويستيقظ اآلن من نومه 

المجد والوجد ،  

 واللون ،والفن  

  وتغزُل كف الجميلة من هدبها 

  قالدة عشق 

  لمن تعشق 

ففي النص تتوالى مجموعة من الصور، وتتالحق لتصنع مشهدًا تاريخيًا يفوح بالشذى ليروى 
قصة حجارة جراسيا التاريخية، جراسيا الحضارة والعراقة التي ما زالت حجارتها تنطق بتاريخها، 

بق شذاها، وتتحدث عن مجدها، وتنسج قالدة عشق من هدبها، لتهديها لعشاقها وتنشر ع
جراسيا تستيقظ من النوم (و) أرجاؤها تعبق بالشذى(و) الحجارة تنطق(وروادها، من خالل 

فهذه الصور المتتالية جاءت لتنطق بالصورة المركبة ) غزل بكفيها القالئد(وكذلك ) لتنطق بالمجد
وعليه . نة جراسيا العريقة بتاريخها، واألصيلة بأعمدتها التي ما زالت صامدةالتي تتحدث عن مدي

نستطيع القول بأن الصورة المركبة عند حيدر محمود اتسمت بالبساطة من جهة، وباالبتكار 
والتجديد من جهة أخرى فهي ليست صورة نمطية اعتيادية، بل صورة حية نابضة بالروح والحياة، 

  دن لتبث فيها الحياة عملت على أنسنة الم

  :الصورة الكلية

الصورة الكلية تتكاثر عند الشاعر حيدر محمود لتنظيم في بعض األحيان القصيدة بأكملها، 
إذ تقوم برسم اللوحة الكلية للقصيدة، لتعبر من خاللها عن التجربة والرؤى الشعرية، وهي كما 

ة من الصور المفردة والمركبة، بعالقاتها ذلك البناء الواسع الذي تتحرك فيه مجموع"يرى الرباعي 

وعليه تكون الصورة جزءًا أساسيًا من بنية  )43(...."المتعددة، حتى تصيره متشابك األجزاء
  .القصيدة

وهذا ما عمد إليه حيدر محمود إذ وظف الصورة الكلية لتساهم في الكشف عن المعنى 

  :)44() لو(دة الكلي المقصود نقله للمتلقي، على نحو ما جاء في قصي

  دم المقاعد التي تئن ُّ، 

  "..السادة المكوعين"من مؤّخرات 

  !) كالُخشب المسّندة (
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_ _ _ _ _ _ _  

  ويحلمون بالبالد 

  يا أيها العباد .... تفرجوا

  التي " ضحايانا"على 

 الجالد"تعانق"  

  ....تفرجوا

  على الّذبائح التي 

  ! تشكر مدية الصياد 

 _ _ _ _ _ _  

  ...ال: يا من يقوُل

لُكّل يد...  

الَغد شمس تحجب..  

  ....عن حجر

  !واعد كف الّناِر أن يجيء

وقمر...  

  ! أقسم باإلعصار، أن يضئ 

  .....ومطر بريء

  يغسُل هذا الوسخ اللعين 

  ....فقد غرقنا كلُّنا

  ....في الّطين

  ! لقد غرقنا ُكلنا في الّطين 

جموعة من الصور الجزئية التي تفضي إلى تشكيل الصورة المركبة، هذه القصيدة قائمة على م
اليد (، و)الذبائح تشكر الصياد(، و)ضحايانا تعانق الجالد(، و)دم المقاعد تئن(الصور الجزئية 

، قامت عليها الصورة الكلية المتمثلة )المطر برئ(، و)اإلعصار يضيء(، و)تحجب شمس الغد
في الطين نتيجة التخاذل والتقاعس، فتنامت الصور الجزئية الكثيرة  بصورة حال العرب الذين غرقوا

والمتتالية لتشكل الصورة الكلية في لوحة شعرية واحدة، فتكون القصيدة هي الصورة، وهذا ما 
كثيرًا ما تكون المفردات أو الصور الجزئية غير مثيرة أو مؤثرة : "أكده عز الدين اسماعيل، بقوله
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ن نمثلها في الوحدة الشاملة، أو الصورة الكلية، نستكشف من خاللها بذاتها، لكننا حي

التي عمد الشاعر حيدر محمود لتوظيف ) لو(وهذا ما ظهر لنا جليًا في قصيدة  )45("األعاجيب
  .الصورة الكلية التي أبرزت المعنى بطريقة فنية متكاملة ومتناغمة

  : الخاتمة

، شعر معايش لألحداث التي عاشتها األمة نخلص بأن شعر الشاعر األردني حيدر محمود
سياسيًا، واجتماعيًا، ووجدانيًا، وانسانيًا، ولعل ذلك عائد إلى تنامي األحداث العربية المعاصرة، 
التي وجهته لتوظيف األبعاد التاريخية لخلق نوع من التوازن التاريخي بين الجذور الضاربة في 

األبعاد التاريخية يعد ضرورة لبيان مدى ثقافة فتوظيف . أعماق الماضي، والفروع الحاضرة
الشاعر، واهتمامه بماضي أمته، الذي هو أساس لحاضرها، خاصة في ظّل الظروف الراهنة التي 

لذا وظف الشاعر اللغة البسيطة السهلة، المستمدة من الحياة اليومية ليعبر . يعيشها الواقع العربي
فردة، والمركبة، والكلية، لينسج منها قصيدته، بالقدر عن حال وواقع األمة، واعتمد الصور الم

الذي تتطلبه الصنعة الشعرية، لذا توصلت الباحثة في نهاية الدراسة إلى مجموعة من النتائج، 
  : أهمها

اهتمام الشاعر حيدر محمود بواقع األمة المعيش، لذا لجأ إلى توظيف التاريخ من خالل  -
 .اضي والحاضراألحداث والشخصيات، ليربط بين الم

يمكن اعتبار شعر حيدر محمود نموذجًا لشعر الرفض والتمرد والثورة على الواقع الراهن  -
 بكل ما فيه من سلبيات 

 .وّظف الشاعر حيدر محمود التاريخ بأبعاده ليصور الصراع القائم بين الماضي والحاضر -

 .لشاعر حيدر محمودتشكيل الّلغة الواضحة البسيطة يعد السمة البارزة في بناء قصيدة ا -

وظف حيدر محمود في قصيدته لغة الخطاب اليومي، والمفردات والتعابير األردنية الشائعة  -
أو األمثال الشعبية، وأسماء الكثير من المدن والنبات، مما أطفى على القصيدة الوضوح 

 .والسالسة

لتنقل قصيدة الشاعر حيدر محمود، هي قصيدة تعتمد على توظيف الصورة بأنواعها،  -
 .للمتلقي المواضيع والرؤى بطريقة جديدة، تعتمد على االنزياحات اللغوية، دون اخالل

يتخذ الشاعر من التشخيص والتشبيه واألنسنة وسائل لرسم صوره، ال سيما فيما يتعلق  -
 . بوصف الوطن
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 دراسة في املصطلح وتناسل النصوص: التوليد في النقد العربي
  

  * أمل عبدالله على ملكاوي

  

  26/7/2020 تاريخ القبول   8/4/2020 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص

البحث إلى دراسة مصطلح التوليد وتناسل النصوص، وحضوره في النصوص األدبية  يهدف هذا
أصوله وتحوالته عند النقاد القدماء بخاصة، وذلك من أجل  والنقدية، وتتبع مراحل تطوره والوقوف على

تحديد الصور المتعددة للمصطلح ومفاهيمه، والعمل على قراءته في سياق النظرية النقدية العربية نظريا 
ويتجاوز البحث القراءة التراثية التاريخية للمصطلح؛ ليقف على تجلياته وتحوالته في الدراسات . وتطبيقيا
وهذا ما يمكن من رؤية الكيفية . الحديثة التي تتقاطع معه في الطرح النظري والتطبيق اإلجرائي النقدية

 التي يستطيع فيها التراثي الحلول فيما راهن من المناهج والنظريات النقدية الحديثة، وهو ما يتضح مثًال
ة إبداع النصوص وإعادة حين نربط بين مصطلح التوليد والتناص الذي يمثل رؤية منهجية معاصرة لعملي

  . إنتاجها

إن قــراءة مصــطلح التوليــد واستقصــاء أمــاكن وروده فــي النصــوص التراثيــة، وتتبــع تطــوره، وعالقاتــه     
قضية الشـعراء المولـدين والمولـدين، والسـرقات، والتنـاص وغيرهـا مـن         :وحديثة مثلبقضايا نقدية قديمة 

ي يمكن أن يقرأ وفق رؤى حديثة في عملية اإلثراء المتبادل األنواع، لتضع أمامنا صورة جلية لمصطلح تراث
  .بين التراثي والمعاصر

 

                                                        

   2022 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  
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Transformations of Text and Meaning in the Arab Critical Thought: 
A Study in the Term of Generating and Reproduction  

 

Amal Abdullah Ali malkawi. 

 

Abstract 
This research aims to study the term generating and reproduction of texts, and its 

presence in literary and critical texts, and to track the stages of its development and 
identify its origins and transformations among ancient critics in particular, to identify 
multiple images of the term and its concepts, and work on reading it in Arab critical 
theory theoretically And in practice. The research goes ahead with the historical reading 
of the term to reflect its manifestations and transformations in recent critical studies that 
intersect with it in theoretical presentation and procedural application. This makes it 
possible to see how heritage can solve existing approaches and modern critical theories. 
For example, when we link the two terms: reproduction and intertextuality, which 
represents a contemporary systematic vision of creating and reproducing texts. 

Reading the term reproduction and investigating where it appears in the heritage 
texts, tracking its evolution, and its relationships with old and modern critical issues 
such as the new generation poets and the non-Arab poets, thefts, intertextuality and other 
types that gives us a clear picture of a heritage term that can be read according to recent 
insights in the process of mutual enrichment between heritage and contemporary. 

  

  

  المقدمة

مصطلح التوليد من أهم المصطلحات؛ الرتباطه بالحياة اإلنسانية، وارتباطه بلغتنا العربية في 
جوانبها اللغوية والنقدية، اللغوية فيما تعنيه لنا مسألة توليد األلفاظ والمعاني عن طريق الترجمة 

تداخل معها وانبثق والنحت واالشتقاق وغيرها، والنقدية فيما أثاره المصطلح من قضايا؛ وما 
  .منها، وبخاصة في قضية االختراع واإلبداع من جانب؛ وفي المحاكاة والتقليد من جانب آخر

في الدرجة األولى في إلقاء الضوء على مصطلح لم يدرس سابًقا في  الدراسة تأتي أهميةو
ه وحديثه، باب النقد األدبي، على الرغم من حيوية المصطلح وتمكنه من الظهور في النقد قديم

بالتراث السابق اتصاله  يز المصطلحما يملعل أهم و. كثيرةمتداخًال مع قضايا نقدية وأدبية 
لنا بدا ؛ لذلك في النقد واألدب واإلبداعوتناسل النصوص منه، وقدرته على الخلق والتجديد 

  .ونقطة تحول وتطورالسابقة والالحقة؛  مصطلح التوليد نقطة وصل بين النصوص
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دير بالمالحظة أن مصطلح التوليد في بداياته األولى لم يتجاوز حدود االستعمال ومن الج
اللغوي، وبدأ االلتفات إليه مع بداية النهضة العلمية واألدبية، التي شهدتها البالد العربية في العصر 
العباسي، وفي هذه الدراسة تتبعت الباحثة مصطلح التوليد من بداياته في األعمال النقدية 

متنوعة، ابتداًء من الجاحظ، وقوًفا عند أبرز النقاد القدماء، أمثال ابن وكيع التنسي وابن أبي ال
اإلصبع المصري والمدني، وغيرهم، وتناولت مراحل تطور المصطلح في مواضيع متعددة، من 
 نشأته كمصطلح في حيز االستعمال الطبيعي بمفهومه اللغوي، إلى المسائل المتداخلة معه؛ وأهمها

  .مسألة الشعراء المولدين والمولدين، وقضية السرقة، وأخيرا عرض ألنواعه وصوره المختلفة

، وتحاول رصد تسير الدراسة وفق المنهج االستقرائي االستنباطي بمحاذاة المنهج الوصفي
أماكن تواجد المصطلح في المؤلفات النقدية واألدبية، وبيان المواضع التي استخدم فيها ومدى 

 .اعليته، واستنباط أبعاده وصوره والكشف عن مستوياته ووظيفته في العمل اإلبداعيف

  مفهوم التوليد

ِليدوَتو ،لَّدأِة التوليد في اللغة مصدر وا: المرُلهعوالوليد هو الصغير،  ج ،َتِلد
 ،)ابن منظور، مادة ولد( وتَأدبت بآدابهم الَِّتي وِلدْت بين اْلعرِب ونشَأت مع َأوالدهم األمة :اْلمولَّدُةو

 الطَّاَقة إنتاج مركز الَكهرباء، أي منه، وتوِليد واستخرجه أنشأه ، أيوَتولَّد الشيُء ِمن الشيِء
ة، وولَّدرباِئيالَكه خصالش وابتدعه، وفي اللغة واألدب نقول استحدثه: الكالم :ليداٍت َتوكِلم 

ِديدتَقاُقها،  ٍة؛جوعكسها التقليدالشاعر بالمعنى المستطرف الجديدإتيان  هو والتوليدأي اش ،، 
 الذِّهن، في الموجودة األفكار الستخالص سقراط استخدمه منهج"والتصوف هو  وفي الفلسفة

  .)128، ص2014رديبوش، " (األولية الحقائق تذكَّر تعين على مرتبة أسئلة بإلقاء وذلك

 سابقة، وتراكيب مفردات من جديدة معاني الشاعر ينِشئ أن :هوصطالح؛ التوليد وفي اال
هو وضع أو صياغة مصطلح جديد يعبر عن و آخر، معنى للتراكيب الجديد االستخدام يولِّد بحيث

عملية " :يعرف التوليد بأنهمفهوم محدد اعتمادا على آليات لغوية تتحكم في هذا الوضع، و
ظ الجديد، أو عملية استعمال اللفظ القديم في معنى جديـد، سواء أكان اللفظ عربي استخراج اللف

ا في اللفظ أو تأليًف ينشئا، وعلى ذلك يمكن اعتبار التوليد بمثابة اإلبداع الذي األصل أم كان معرب
  .، وعليه كل جديد في علم المصطلح هو وليد)95ص ،2011 األشهب،( "في المعنى

ظر في المعنى اللغوي واالصطالحي لكلمة توليد، نجد أنها متعددة الدالالت وإن أمعنَّا الن
في القديم  ةومتداول ةشائع ، ولها استخداماتفي شّتى الميادين ان لها حضورإوالسياقات، إذ 

في ما جاء به النقاد القدماء والدراسات المعاصرة عن مصطلح التوليد،  إجمالوالحديث، ويمكننا 
صور ومعان جديدة، متوالدة عنها  إلنتاجاأللفاظ والمعاني المتداولة بين  تزاوجأو  تفاعل أنه



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  ملكاوي

  338

ومشابهة لها إلى حد ما، لكنها ليست هي، أو هو الذي يدرس النصوص اإلبداعية وما يطرأ عليها 
  .من تغيّرات، والروابط التي تجمعها مع النصوص السابقة

  مصطلح التوليد عند النقاد العرب 

العرب القدماء مصطلح التوليد في القضايا النقدية، ووظفوه في أعمالهم األدبية، تناول نقاد 
شأنه شأن أي مصطلح، إال أن تعدد دالالت المصطلح فرضت استخدامات مختلفة له، حمل بعضها 
دالالت سلبية وأخرى إيجابية، وتشعبت صوره وتسمياته وأنواعه، وبدا معها مفهوم التوليد غنيا 

  .المجال األدبي والنقديوحيويا في 

منها كتاب ) هـ255(في البداية ظهر مصطلح التوليد في أماكن متباينة في أعمال الجاحظ 
جاء بعضها و الحيوان وفي رسائله المتنوعة، إال أن ظهوره ال يتجاوز األقوال أو األحكام العامة،

الشعر على هؤالء الشعراء  في عيار) هـ322(بينما اقتصر ابن طباطبا . خاصا بالشعراء المولدين
وأورد ابن وكيع . المولدين، في خضم حديثه عن الشعر المحدث، والقضية النقدية المتعلقة به

في كتابه المنصف للسارق والمسروق منه، لفظ التوليد في حديثه عن سرقات ) هـ393(التنسي 
يها، وذكر التنسي التي قسمها إلى عشرة أنواع وجعل لهذه العشرة أضدادا تساو"المتنبي، 

مصطلح التوليد في العشرة الحسنة، ومنها؛ استخراج معنى من معنى، وتوليد معان محسنات في 
 يعثر على مصطلح التوليد أن للباحث وعليه يمكن )288ص  ،2001 عباس،( "ألفاظ مختلفات

  .لديه المصطلح حول جيدة مادة يلتقط وأن الحسنة، السرقة عن أفكاره مجمل في

في العمدة في محاسن الشعر وآدابه، بابا تحت عنوان ) هـ463(ابن رشيق القيرواني وناقش 
أن يستخرج الشاعر هو "والمخترع والبديع، أورد فيه مصطلح التوليد وقدم تعريًفا وافيا له، 

معنى من معنى شاعر تقدمه، أو يزيد فيه زيادة؛ فلذلك يسمى التوليد، وليس باختراع؛ لما فيه من 
 ،2012القيرواني " (داء بغيره، وال يقال له أيضًا سرقة إذا كان ليس آخذًا على وجههاالقت
في ضوء ما سبق، يتضح أن القيرواني أّلم بجوانب جوهرية في مفهوم التوليد، ألنه ، و)274ص

 قدم تعريًفا وافيا إلى حد ما مقارنة بغيره، ويبدو أن القيرواني أدرك أمر تداخل المفهوم مع مفاهيم
وقضايا أخرى؛ خاصة مع السرقة، وانتبه إلى أن التوليد خط متوسط بين التقليد واالختراع، 
وشرح مصطلح التوليد بطريقة واضحة؛ في استخراج معنى من معنى، وحدد أن عمليه االستخراج 

على ، وهو يؤكد الحذف أو تبديل كلمة بكلمةالبد أن تكون من شاعر سابق، إما بالزيادة أو 
   .في المجال النقدي اأهميتهولتأثير والتأثر في التوليد، عملية ا

في كتابه تحرير التحبير في صناعة النثر، بابا ) هـ654(المصري  وأفرد ابن أبي اإلصبع
مستقًلا لمصطلح التوليد؛ هو باب التوليد، تتبع فيه التوليد وأنواعه، وناقش المصطلح مناقشة 

ناقش المصري الجمل، وبين المعاني، وو؛ بين الكالم وافية، وجعل التوليد نتيجة للتزاوج
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من األلفاظ ومن المعاني، فالذي من : التوليد على ضربين: "المصطلح، وابتدأ حديثه عنه في قوله
األلفاظ على ضربين أيضًا، توليد المتكلم من لفظه ولفظ غيره، وتوليده من لفظ نفسه، واألول هو 

ى كلمة من غيره، فيتولد بينهما كالم ينقض غرض صاحب أن يزوج المتكلم كلمة من لفظه إل
، )494، ص1963المصري، ( "الكلمة األجنبية، وذلك في األلفاظ المفردة دون الجمل المؤتلفة

 تزاوج هو نتيجةوأورد المصري مجموعة من الشواهد على هذين الضربين موضحا أن التوليد 
   .لفظ مع لفظ أو معنى

في خزانة األدب ولب لباب ) هـ1093(ال؛ عبد القادر البغدادي أما من جاء بعد ذلك أمث
لسان العرب، فقد عرض المصطلح في حديثه عن أقسام التوليد عند ابن أبي اإلصبع في تحرير 

، وذكر ابن )الحانة طالء ورشحة الريحانة نفحة(كتابه في  )1111( التحبير، ومثله فعل المحبي
الربيع في أنواع البديع، المصطلح أثناء تتبعه قضية السرقة، في أنوار ) ـه1120(معصوم المدني 

 قابلة ويبدو أنه نقلها عن سابقيه، ألنه لم يبدل الشواهد الشعرية القديمة، ولم يأت بفكرة جديدة
    .للمناقشة

وال يمكننا قصر الحديث على مصطلح التوليد فيما ذكرناه من نقاد إال أنهم األبرز، فقد أتى 
، )هـ639(خميس المقالي  واألبصار البن البصائر ونزهة األنوار توليد في مطلعذكر مصطلح ال

 وزهرة األلبا ، وفي ريحانة)هـ821(وصبح األعشى في صناعة اإلنشا ألبي عباس القلقشندي 
، نهايك عن ورود المصطلح في صروف العلوم )هـ1111(الخفاجي  الدنيا لشهاب الدين الحياة

، )هـ626(طلح في المؤلفات اللغوية منها؛ مفتاح العلوم للسكاكي المختلفة حيث جاء المص
حزم األندلسي  والنحل البن واألهواء الملل في والمؤلفات الفقهية والعقائدية مثل الفصل

) هـ864(، والحاوي ألبي بكر الرازي)هـ428(، والطبية مثل القانون في الطب البن سينا )هـ456(
   .وغيرها

   حل تطورهمصطلح التوليد ومرا

وفي ما . مر مصطلح التوليد بمراحل متفاوتة، ظهر خاللها بأشكال متنوعة ودالالته المتباينة
مراحل، وفي اليأتي محاولة لرصد مراحل التطور والدالالت المتعلقة به، ومالحظة ما يتصل بهذه 

  :تعاقبةاستعمال المصطلح عند أبرز الدارسين والنقاد، مع بيان مفاهيمه عبر األزمنة الم

  المصطلح في المفهوم اللغوي: المرحلة األولى

في مواضع ) هـ255(يمكننا قراءة مصطلح التوليد في األعمال النقدية واألدبية، للجاحظ 
ورسائله، إال أن استخدامه للمصطلح جاء للداللة على المعنى اللغوي  كتبه في متعددة موزعة

 ابتدعه في تعليقه على ماذكر المصطلح ل ذلك حين العام، وجله بمعنى االبتداع واالستحداث، مثا
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 الَغضار، تعرفوا لم األرض وجه على الصين َغضار ولوال: "والمحامل، يقول السفن من الحجاج
، 1965 الجاحظ،( "!الصيني تمام عن المنفعة منقوص التوليد، فيه ظاهر عمْلُتم الذي َأن على
هو اإلناء المصنوع من حبيبات لزجة، ويشير الجاحظ من ، والغضار في هذا القول )26ص ،1ج

  .خالله إلى صنعة الصيني واختراعه، ومعنى التوليد في القول يوازي مفهوم االختراع ودالالته

هذا حديث مصنوع، ومن توليد " :يقول الجاحظ) البغال( وفي موضع آخر من كتابه
، بمعنى اختراع الكالم وتأليفه وهو ،أي من اختراع الروافض )18ص ،1995 الجاحظ،("الروافض

ولم يقم بدراسته كواحد من  فالجاحظ هنا عمل على استخدام المصطلح في مدلوله العام،
المصطلحات النقدية الخاضعة للبحث، إنما استعمله في مكانه اللغوي الصحيح في جملة أقواله 

  .ةاد مصنفاته األدبية والنقديامتدعلى  له المصطلح والتأسيسل ااستعموتعليقاته، ولم يتفرد في 

ومفهوم التوليد بداللة االختراع هو العتبة األولى للدراسات المتنوعة في توليد فكرة من 
 صنوا التوليد يصير حتى النطاق هذا يضيق وقدفكرة، ومعنى من معنى أو شيء من شيء، 

إحسان عباس في تاريخ التي أشار إليها ) هـ685(المغربي  سعيد ابن مراقصات في كما لالبتكار؛
ولذلك سمى ابن سعيد ما تمتع بالجدة من حيث االبتكار أو التوليد باسم المرقص وسمي "النقد 

، ويمكن )542ص ، 2001عباس، ( "باسم المطرب (...)ما دونه مما عليه أثاره من االبتداع 
د مخترع، لذا سنجده اعتبار هذه النقطة في تاريخ األدب محورية، ذلك أن للتوليد عالقة بكل جدي

   .في الموشحات والمعارضات وغيرها من الفنون

والحقيقة أن مفهوم التوليد متمازج مع معنى االختراع، وقد ورد في تراثنا القديم في سياقات 
وسمي : "في قوله) هـ335(مختلفة، ومنها ما ورد في البرهان في وجوه البيان البن وهب الكاتب 

معنى واختراعه،  توليد لما ال يشعر له غيره، فإذا لم يكن عند الشاعر الشاعر شاعرًا ألنه يشعر
واستطراف لفظ وابتداعه، أو زيادة فيما أجحف به غيره من المعاني، أو نقص مما أطاله سواه من 

 الكاتب،(" ال حقيقة الشاعر عليه مجازًا األلفاظ، وصرف معنى إلى وجه من وجه آخر، كان اسم
يقة أن ما جاء به الكاتب متمم لما جاء قبله في دراسات النقاد ومؤكد ، والحق)130، ص1969

  .على ظهور مصطلح التوليد في دائرة االختراع، مما جعل تواجده في دائرة الحيز الطبيعي

  اختالط المصطلح في الداللة على الشعراء المولَّدين والمولِّدين : المرحلة الثانية

هو _ بفتح الالم المشددة_فالمولَّد لَّد ومصطلح مولِّد، تداخل مفهوم التوليد مع مصطلح مو
 العرب عند وِلد هو داللة على من_ بكسر الالم المشددة_المستحدث من أي شيء، والمولِّد 

متقارب حد االمتزاج،  في اللغة والنقد وكال المصطلحينمعهم من أصول غير عربية،  ونشَأ
ظة البادية تواتر ورود مصطلح المولَّد ومصطلح المولِّد وداللتهما متشابهة إلى حد ما، والمالح

 د؛ بدالالت مختلفة وفروق واضحة، إال أن التعامل معهما في النق)ولد(ضمن مادة واحدة وهي 
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بدا وكأنهما مصطلح واحد، وذلك ألسباب أهمها تزامن ظهورهما في العصر العباسي زمن ازدهار 
بشار بن برد : كثرية الشعراء المولِّدين مولَّدون، ومنهماألدب وامتزاج الحضارات، وربما ألن أ

من أٍب عربي دمشقي وأم أحوازية، أما ابن ) هـ199(وأبو نواس  وهو فارسي األصل،) هـ168(
، فهو رومي األصل، ويذكر أصله ويؤّكده في مواضع عدة في شعره، وُأمه من )هـ283(الرومي 

   .أصل فارسي

 على دخل"يؤكدها الشعر ومظاهر التجديد فيه، حيث  المصطلحين في كالوالحقيقة القاطعة 
 أشياء على يدل مما وغيرها؛ والفلسفية العلمية كاأللفاظ الحاجة، إليها دعت غريبة ألفاظ الشعر لغة

 خلقتها مستحدثة لمعان اللغة صلب من استعيرت ألفاظ أيضا عليها ودخل العرب، عند العهد حديثة
 الغريبة والجديدة معا وعليه نالحظ أن األلفاظ) 22، ص2014البستاني، ( "الجديدة الحضارة

عالقة بالمولِّد، واأللفاظ المولدة في العصر العباسي مرتبطة باالنفتاح الحضاري، الذي  ماله
  .أكسبها خصائص متفردة عن العصور السابقة لها، في نطقها وهويتها ومعناها

 مقياسا موضوعيا في الحكم على الشعر، وهو الجودة) هـ255(مّثل الجاحظ الشأن وفي هذا 
هذا المقياس الذي انتهجه أغلب النقاد ومنهم ابن قتيبة والذي  ،)27، ص2، ج1965الجاحظ، (

وحذا ابن ، )63، ص1، ج 1982ابن قتيبة، ( )الشعر والشعراء(أعرب عنه في مقدمة كتابه 
ابن قتيبة، في استخدامه لفظة المولدين للداللة ، في عيار الشعر حذو الجاحظ و)هـ322(طباطبا 

وستعثر في أشعار المولدين "على الشعراء المحدثين، وفي انتصاره لما هو جديد من الشعر 
بعجائب استفادوها ممن تقدمهم، ولطفوا في تناول أصولها منهم، وتكثروا بإبداعها فسلمت لهم 

مصطلح التوليد في  يظهر بن طباطبا هذاا ، ومن قول)8، ص2005ابن طباطبا، "(عند إدعائها
معتمدا هذه القضية  ضوء القديم والجديد، ويبدو أنه ناقش المصطلح فيوهي ؛ جدلية قضية
  .من سبقه، وقدم فيه نظرته الموضوعية، وعرض من خالل القضية مصطلح التوليد وصوره على

ني المحدثة؛ معاني في باب المعا) هـ463(وفي التيار ذاته درس ابن رشيق القيرواني 
شأنه  ،)298-287، ص2ج ، 2012القيرواني، (المولدين وحركة توالدها من معاني المتقدمين 

شأن الجاحظ وابن طباطبا، ومن الجدير بالمالحظة أن هذه القضية تبادلتها المؤلفات النقدية 
في لمناقشات النقدية غالبية اوواألدبية، ألنها مرتبطة بأعالم عال شأنهم في الشعر في ذلك العصر، 

  . إلى صالح جودة الشعر هاقضية الشعراء المولَّدين محسوم فيدراساتهم حول 

الجدة والحداثة، وفي بعيدين عن ، ألننا هنا مختلف األمرففي شأن الشعراء المولِّدين وأما 
جم ولعل المصطلحات المعربة الواردة في سلسلة المعا، يةعرب من أصول غيرموضع دراسة شعراء 

اللغوية دليل على امتزاج المولِّدين بالعرب امتزاجا باقيا، إذ بات أثره واضحا في الشعر واألدب 
والعلوم المتنوعة، في العصور القديمة وفي حياتنا الحاضرة، وشعر المولِّدين هو الشعر الذي 
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من ًة ليست أضافوا إليه ألفاًظا وأوضاعا شعريانطلق على ألسن شعراء من أصول غير عربية، 
  . تقاليد شعرنا العربي، ومنهم شعراء الفرس الذين أشاعوا استخدام المصطلحات الفارسية

وعلى الرغم من استهجان العرب قديما هذه المصطلحات بسبب غرابتها، إال أنها اليوم مألوفة 
طبيعتهم لم يعودوا يحكمون على الشعر والنثر ب"لدينا من وفرة استعمالها، والحقيقة أن العرب 

العربية وحدها، فقد انضمت إليها في تكوين الحكم األدبي الثقافات التي عرفوها وما أثرت في 
، وهذا فعليا ما نجده ماثًلا في الشعر من خالل الكلمات )40، ص1954ضيف، " (عقلياتهم

اب الوافدة من الحضارات المختلفة؛ مثل بستان وأصلها فارسي من بوستان، ِدهِليز، وهو السرد
  . إبريق، وغيرها من أسماء الزهور واألطعمةوالطويل، 

وبدأت العروبة الهجينة الممزوجة بالعجمة في التماهي مع لغة الشعر؛ وبات الشعر العباسي 
من االنفتاح  وله طباع مستحدثة ،العرب طرقعن  مختلًفامع هذه التحوالت شعرا جديدا 

د أوالمحدث، وأصحابه مولِّدين، ومع الزمن تطور وعرف هذا الشعر باسم الشعر المولِّالحضاري، 
  . مصطلح المولِّد بحيث أصبح كل شاعر بعيد عن العربية الخاصة مولِّدا

عرض المظفر بن فضل العلوي  _نيقضية الشعراء المولد_  وفيما يتصل بهذه القضية
شاعر استعماله فيما يجوز لل"موضوع الضرورة الشعرية ) اإلغريضنضرة ( في كتابه )هـ656(

ورسم خطة خاصة ) 292، ص1976العلوي، " (وما ال يجوز، وما يدرك به صواب القول ويجوز
في وللشعراء المولِّدين، إذ يجوز للمولد استعمال ما استعملته العرب في أشعارها من الضرورات، 

جوز له فيما يعرف المقابل ال يجوز للمولِّد لحًنا ال تستسيغه العربية، مثل اإلقواء، وأيضا ال ي
 .عليه في الشعر باإلكفاء واإليطاء والسناد، وغيرها، ووضح في ذلك طريق المولِّد وماله وما

وعليه تجسدت فكرة تحيطها مجموعة من اآلراء تبتعد وتقترب من الحقيقة في أحقية الشعراء 
لما أن ما بثه المولِّدين في قول الشعر والتعبير عن الذات وممارسة طقوس العرب الشعرية، ع

ومع الزمن  .النحاة المتعصبون في دراساتهم ال يعدو أقواًلا لم تلبث أن زال أثرها مع مرور الزمن
 . رسخت معاني وألفاظ وعادات المولدين في الشعر، وفي الثقافة العربية

  تداخل مصطلح التوليد مع قضية السرقة األدبية: المرحلة الثالثة

من هذا المنطلق، في باب  استعماله تواترمفهوم السرقة األدبية، وَتداخل مصطلح التوليد مع 
وضع النقَّاد، والشعراء قديمًا مجموعة من القواعد في التفرقة بين النص  فيهالسرقة المحمودة، و

المسروق وسواه، فضبطوا عددًا من التكرار والتشابه التي َتقي صاحبها من ُتهمة السرقة األدبية، 
عتبغيره، ومنهاإذ ال ي تجنِّيًا على نصن يستخدم تلك األنماط سارقًا، أو مالمشتركات : ر م

ومع هذا نالحظ تواجد الشواهد الشعرية المعنية بالمعاني المشتركة . وغيرها واإلحسان والتوليد،
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مما جعل مصطلح التوليد في باب السرقة حيًنا؛ وحيًنا آخر السرقة في بعض الدراسات،  بابفي 
  .باب اإلبداع الشعري في

وقد أشار كثير من النقاد إلى المعاني المشتركة في حديثهم عن اإلبداع الشعري، وربطوا 
مرحلة متقدمة في كتابه ) هـ370(حديثهم فيه مع قضية السرقات الشعرية، وفي ذلك مّثل اآلمدي 

وجد في المعاني تال  ةأن السرقالبحتري، حيث أكد  وسرقات تمام أبي سرقات بين )الموازنة(
أما االشتراك في المعاني بين شاعرين متقاربين . المشتركة، وإنما في المعاني المخترعة الخاصة

حسن من المحمودة السرقة ضمن هو شعرية شواهد من تناوله ما أن ، وعلى الرغمفأمر طبيعي 
 من أخرجها رقاتالس باب في ورودها إال ،_التوليد صور من صور وهي_ وغيرها واالتباع األخذ
   .السرقة تهمة إلى الموازنة دائرة

 أبي سرقات من اآلمدي عده في صفحات كتاب الموازنة ما الطاهر أبي ابن ناقش هذا وفي
 أبي ابن نسبه ومما: "يقول السرقة، دائرة من وإخراجها األبيات تصحيح وحاول والبحتري، تمام
" ألسنتهم على ويجري المعاني، من فيه لناسا يشترك مما ألنه بمسروق؛ وليس السرق فيه طاهر

 أنها بعضها على في اآلمدي أيد الطاهر أبي ابن أن وللعلم ،)123 ص ،1ج ،1992 اآلمدي،(
 وتوارد األخذ وحسن التوليد مفهوم إلى وأقرب السرقة، مفهوم عن بعيدة أنها والحقيقة مسروقة،
   .الخواطر

المنصف (في كتابه السرقة،  قضية في ديمذهب اآلم )ـه393( التنسي وكيع ابن وذهب
في  ؛بين التوليد والتأثر وبين السرقةإال أنه بالغ فيه، واختلط األمر عنده  )للسارق والمسروق منه

وبان التناقض في كتابه واضحا، حيث حاول انصاف المتنبي إظهار سرقات أبي الطيب المتنبي، 
ت المتنبي، وما أكثرها، وما أبعده من االنصاف ابتكارا" وطعنه في ذات الوقت، ففي كتابه ناقش

لعل مراده فيها كيدي ضد المتنبي، إذ اتخذ جانب اإلنصاف في ، و)293، 2001عباس، ( "منها
السرقات المحمودة، وجانب االجحاف في ما يقابلها من سرقات مذمومة، وجميعها في نظره سرقة 

  .في النهاية

تفسير وجوه (في باب  ، حاضر في السرقة المحمودةويبدو أن مصطلح التوليد مع ابن وكيع
من : [قول أبي نواس) المنصف(، ومن األمثلة عليه في )103، ص1994التنسي، ) (السرقات

  ]الرمل
  تواسقينها من كمي

   
  تدع الليل نهارا  

  
  ]من البسيط: [فاشتق من ذلك
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  ال ينزل الليل حيث حلت
   

  فالدهر شرابها نهار  
  

وكل هذه معان متقاربات وألفاظ متناسبات مولد بعضها "لتنسي قائًلا وعلى هذا عقب ا
هنا أتى على مصطلح التوليد أو مولد في باب  التنسي، ولعل )520ص 1994التنسي، ("بعضا

السرقات المحمودة بصرف النظر عن محتوى كتابه المتوجه في غالبه إلى االنتقاد، ومن سرقات 
  :قوله) المنصف(المتنبي في 

  عجبًا مني أحاِوُل وصَفه فيا
   

  فحوالص فنيت فيه القراطيس وقد  
  

  :قال أبو تمام
  تركتهم سيرًا لو أّنها ُكتبْت

   
  لم ُتبق في األرض قرطاسًا وال َقَلما  

  
الموضحة في ذكر سرقات المتنبي (وعلق التنسي عليه بقوله المنقول من رسالة الحاتمي 

معنى في القرطاس محتاج إلى القلم، والقراطيس والصحف ": اتهذ األسلوبفي ) وساقط شعره
، )520، ص 1994التنسي، " (وكالمه أرجح فهو أولى بقوله متقارب، فأبو تمام أسبق وأحدق
ن القرطاس والقلم والصحف على محمل أل ،أي سرقة فيها لن يجدولو تمعنا في البيت فإن الناظر 

 شتركةالموالمعاني لفاظ األمن  وّلد بيتهالمتنبي أن  ؛ة فيهمااأللفاظ المتداولة، والحقيقة البادي
فهي حرب  ،على الرغم أن أبا تمام لم يسلم قبله من تهمة السرقة .أبي تمام الموجودة في بيت

  .وهذه الحرب األدبية مدعاة إلى تشابك مصطلح التوليد مع قضية السرقة أدبية،

أن السرقات قبل ابن وكيع لم "عند العرب ويذهب محمد مندور في كتابه النقد المنهجي 
" تظهر إال عندما ظهر أبو تمام وقيام خصومة حوله، ومنهم من قال إن أمر السرقات قبل ذلك

، وأن التأثرو فرق بين السرقةي، ويضيف مندور أن بعض النقاد لم )357، ص 1996مندور، (
متنبي تأثروا به، وهذا بحد ذاته على الرغم أن منافسي ال الخصومة حول المتنبي لعوامل شخصية

  .دليل قاطع على موهبته، إال أنه لم يسلم من موضوع السرقة

ويعد كتاب التنسي مرحلة مهمة في تاريخ النقد ألنه لفت األنظار إلى نقاط عديدة للمناقشة 
 )ـه392(والبحث، وألنه حض كثير من النقاد للدفاع عن المتنبي وعلى رأسهم القاضي الجرجاني 

ونفى تهمة السرقة عنه وعن  الذي دافع فيه عن المتنبي ،الوساطة بين المتنبي وخصومه في مؤلفه
فمتى نظرت أن تشبيه الحسن بالشمس والبدر، "، في قوله غيره في مسألة المعاني المشتركة

حكمت أن السرقة عنها منتفية، واألخذ باالتباع مستحيل (...) والجواد بالغيث والبحر 
 تداخل المعاني المشتركة مع مالحظة من قولهويمككنا ) 184، ص1966جرجاني، ال"(ممتنع
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األدبية ومحاوالت النقاد نفيها، وللعلم فمسألة المعاني المشتركة هي من الموضوعات السرقة 
  . المطروقة في مصطلح التوليد النقدي، خاصة أنه واقع في هذا التداخل قلبا وقالبا

وفي دفاع الجرجاني عن المتنبي شاهدنا صور التوليد مثبته في مؤلفه، ولو أنه لم يصرح 
بها، إال أنه في مناقشة سرقات المتنبي اقتدى بآلياتها القائمة على التأثير والتأثر في صورها من 

ظر حسن األخذ واالتباع، وال شك أن المتنبي تفوق على غيره، وهذا التفوق مدعاة إلى إعادة الن
خاصة في  كتابهالتهم عنه وهذا ما فعله القاضي الجرجاني في  دحضفي شعره من جديد، و

ومتى جاءت السرقة هذا المجيء لم تعد من المعايب، ولم تحص : "السرقة الممدوحة، يقول فيها
   .)188، ص1966 الجرجاني،" (في جملة المثالب، وكان صاحبها بالتفضيل أحق

نبي من خالل مقارنة شعره مع شعر غيره، ومعها نالحظ سمة ويدافع الجرجاني عن المت
  ]من الكامل: [تناسل النصوص وحسن األخذ، ومنها قول البحتري

  ومظفر بالمجد إدراكاته
   

  في الحظ زائدة على أوطاره  
  

  : وقد فسر ما أغفله البحتري، يقول -أبو الطيب
  تـمــسـي األمانـي صرعـى دون مبـلغـه

   
  ليـت ذلك لي: قــول لشـيٍءفــمـــا يـ  

  
الشك أن هذا التفسير الذي أضافه المتنبي، ال يحمل على السرقة ألن المتنبي تفوق على 

بل إذا ! إنه بلغ فوق ما يتمناه، فال يرى شيئًا لم يصل إليه، فيتمنى أن يكون له : يقول" البحتري
، وهو في هذا )275ص ،3ج ،1984المعري، ( "تمنى شيئًا وصل إليه، وإلى ما هو خير منه

  :ينظر إلى قول عنترة العبسي
  أال قاتل الّله الّطلول البواليا

   
  وقاتل ذكراك السنين الخواليا  

  
  وقيلك للشيء اّلذي ال تناله

   
  !ليا يا ليت ذا: في العين إذا ما حال  

  
ض المصادر هذا التناسل الواضح في األبيات ال يندرج في أبواب السرقة وإن بدا لنا في بع

والحقيقة أننا اليوم ال نجد في شعر المتنبي . سرقة، إنما هو صورة من صور التوليد أو التطور
أي سرقة إنما نقرأ في تاريخ النقد سرقات الشعراء وعيوبها، وهي بعيدة عنها إنما هي أبيات 

  .يتناسل بعضها من بعضها في األلفاظ والمعاني واألغراض وغيرها

 متداخًلالوجدناه ) العمدة(في ) ـه463(ابن رشيق القيرواني عند م التوليد مفهوولو تأملنا 
التوليد ليس باختراع؛ لما فيه من االقتداء بغيره، وال  : "(...)مع مفهوم السرقة أيضا، في قوله

، وفي هذا )274، ص2012القيرواني، "(يقال له أيضًا سرقة إذا كان ليس آخذًا على وجهه
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رواني صفة االختراع واألصالة، لما فيه من االقتداء والتقليد، ونفى تهمة السرقة المفهوم نفى القي
 ،في االتباع الطبيعي، وهذا التعريف يقارب مفهوم السرقة المحمودة المتناولة في الدراسات النقدية

رك القيرواني أدأن ويوافق القيرواني فيما قدمه من أمثلة مفهوم حسن االتباع والتوليد، والحقيقة 
  .من البداية عمق التداخل إال أنه نفاه في معرض كالمه

عندما عرض مصطلح التوليد في باب ) ـه656(وربما أدركها المظفر بن فضل العلوي أيضا 
في قسميها؛ المحمود والمذموم، ولعل ما جاء به دال على ) نظرة اإلغريض(السرقة في كتابه 

خاصة في تفصيله للسرقة المحمودة؛  النقدي فطنة الشاعر للسرقات وتداخلها مع التوليد
  :، ومن األمثلة التي ساقها العلوي، ما أنشده األصمعي)297-206، ص1976العلوي، "(

  غالم وغى َتَقهمها فأودى
   

  وقد طحنته ِمرادٌة طحون  
  

  فإن على الفتى اإلقدام فيها
   

  وليس عليه ما جنت المنون  
  

  :وقيل، أخذه أبو تمام وقال
  ليهم أن تتم صدورهألمر ع

   
  وليس عليهم أن تتم عواقبه  

  
 العلوي،"(أن المعنى متفق واللفظ مختلف، وهذا أحسن وجوه السرقات"وعّلق العلوي عليه 

، والحق أن ما ذكره العلوي في هذا الباب، هو صلب مفهوم التوليد، إال أن )207ص، 1976
في المضمون وفي تداخل التوليد مع  محتواه مشابه إلى درجة كبيرة مع ما جاء به التنسي،

  .السرقة

أن توليد ) أنوار الربيع(حديثه عن التوليد في  في) ـه1120(وأقر ابن معصوم المدني 
 التوليد من األلفاظ وال يعد من المحاسن، بل هو إلى السرقة أقرب،": األلفاظ من السرقة في قوله

يره فيسلبها منه، ويضمنها معنى غير معناها ألنه عبارة عن أن يستحسن الشاعر ألفاًظا من شعر غ
تمام في  أبي، وضرب مثًلا عن )323، ص5ج، 1969المدني، "(األول، ويوردها في شعره

استحسانه لفظه قيد األوابد أي الوحوش في وصف الفرس المرئ القيس، وحين نقلها إلى الغزل 
فاها عن التوليد المعنوي، وال شك في أحد أبياته الشعرية، عد ذلك من باب السرقة، في حين أنه ن

  .أننا مع حديث ابن معصوم تيقنا من التداخل المقصود

وهنا وال حاجة للتأكيد أن مصطلح التوليد دخل حقل السرقة، وهذه السرقة التي لم تتضح 
مشابهة لما نعرفه اليوم في وهي محمودة، السرقة ال مثلأبعادها في الدراسات النقدية القديمة 

قديما لم تؤخذ لضبط السرقة بل السرقة قضية تناص وتوارد الخواطر، والحقيقة أن مفهوم ال
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ويبدو مما سبق لنا أن مصطلح التوليد في المعاني سرقة؛ وهذا ما اتفق ، للتقليل من رواد األدب
   .عليه النقاد، إال أنها ال تلغي المعاني المبتكرة واإلبداع عن أصحابها

  د وأنواعهالتولي: المرحلة الرابعة

بدأ مصطلح التوليد يأخذ أشكاًلا مختلفة وأقساما منطقية، تم إيرادها في أبواب خاصة في 
 عنده التوليد باب ، علما أن)هـ654(البن أبي االصبع المصري) تحرير التحبير في صناعة النثر(

وابتدأ  السرقات، وقد ناقش المصري في كتابه مصطلح التوليد، باب من المتفرعة األبواب في
 أيضًا، ضربين على األلفاظ من فالذي المعاني، ومن األلفاظ من: ضربين على التوليد"حديثه فيه 

 من كلمة المتكلم يزوج أن هو واألول نفسه، لفظ من وتوليده غيره، ولفظ لفظه من المتكلم توليد
 في وذلك األجنبية، الكلمة صاحب غرض ينقض كالم بينهما فيتولد غيره، من كلمة إلى لفظه

 أن هو"، أما توليد المعاني )494، ص1963المصري، " (المؤتلفة الجمل دون المفردة األلفاظ
، 1963المصري، ( "مدمج فن بينهما فيتولد فيه، بمعنى البديع معاني من معنى المتكلم يزوج
، وأورد المصري مجموعة من الشواهد على هذين الضربين موضحا أن التوليد يتأتى )497ص
  .التزاوج والفن المدمج من

فالتوليد يحصل من تزاوج األلفاظ؛ بإضافة كلمة إلى كلمة سمعها من غيره، أو أن يصوغ 
وصف وشواهد عديدة؛ ووقد أورده المصري في مواضع متنوعة  األبيات من جديد من كالمه،
 توليد وإغراب وإدماج، وقدم المصري هذهعلى وي تأنها تح ،بعض األبيات من لفظ نفسه

فيها من لطيف التوليد قول بعض : "األوصاف مع شاهد معروف في النظم البديعي للشعر، قائًلا
  ]من الوافر: [، مثل قول الشاعر"العجم، وهو توليد المتكلم ما يريد من لفظ نفسه

  كأن عـــذاره فـــي الـــخــــد الم
   

  ومبسمه الشي العذب صاد  
  

  ــــيموطـــرة شـــعـــره لـــيل بـــهـــ
   

  فال عجب إذا سـرق الـرقـاد  
  

فإن هذا الشاعر ولد من تشبيه العذار بالالم، : "ويتابع المصري توضحيه في األبيات قائًال
وتشبيه الفم بالصاد لفظة لص، وولد من معناها ومعنى تشبيه الطرة بالليل ذكر سرقة النوم، 

سمعت في ذلك، وهو الثاني من  فحصل في البيت توليد وإغراب وإدماج، وهذا من أغرب ما
وعليه بدا اإلغراب في األبيات من تالعب ألفاظها ). 495، ص1976المصري، "(التوليد اللفظي

على هيئة غريبة، وفي المعنى واألسلوب، وبدا اإلدماج في تآلف ألفاظها وتناغمها في صورة 
= هي تساوي لفظة و) لص= صاد + الم (واضحة، وفي صياغتها الفريدة، ففي البيت األول 
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، وما في البيت الثاني، ألن اللص يقوم بفعل السرقة، وهنا أراد بها الشاعر سرقة النوم) سرق(
  .أراده المصري في فن اإلدماج

وفي ما يلي رسم توضيحي ألنواع التوليد وفق التقسيمات التي اقتضاها المصري، ورؤيته 
  :فيها

  
  

 أنواع التوليد

 توليد المعاني توليد األلفاظ

التوليد 
من لفظ 

 غيره

  التوليد
من لفظ 

 نفسه

ــد  توليـــــ
المعنـــــى 
ــن  مـــــــــــــ
ــزويج  تــــ

 األلفاظ

ــن  الف
 املدمج

أي 
ــافة  بإض

منه كلمة 
 إىل كلمة

من ألفاظ 
 غريه

أي  
ــافة  بإض
ــاظ  ألفـ
ــدة  جدي
ــاوي  تس

تنــاقض أو

زاوج  ت
اظ  األلف
ي   ف
ل   الجم
دة،  المفی

و  ینلتك
 المعنى

یاغة  ص
ى ن  معن  م
 أخر  معني

ا  إم
ادة  بالزی

ه،  أو علی
 مع ادماجه
 غیره
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ليشير فيها التزاوج، و رسم يبدو أن المصري استعمل استراتيجية الفن المدمجومن هذا ال
أو  مع المدح الفخر، مثل أن يدمج الشاعر وفي المعاني حسن السبك بين الجمل في الكالم إلى

أو أن يزاوج بين األلفاظ وغيرها من صياغته أو صياغة غيره، ومن هذا تظهر العالقة ، الهجاء
فنصوص النوع األدبي هي، وفي "وج والتوليد، وهي عالقة السبب بالمسبب الوطيدة بين التزا

أولهما تواصل وتشابه تتمثل فيما هو مشترك بينهما، وفي ثانيهما حالة : الوقت نفسه، في حالتين
زراقيط، "(انقطاع وتميز تتمثل في ما هو منفرد، فإن لم تتحقق هذه الفرادة ليس من إبداع حقيقي

ى هذا يعد التوليد األدبي سببا أو نتيجة من تزاوج النصوص وغيرها، وعل )881، ص2008
  . وينبغي أن يكون من الفرادة فيما يؤهله أن يكون إبداعا مستقًلا له مميزاته الخاصة

  صور التوليد: المرحلة الخامسة

في سلوب، وقد تم التعبير عنها األسمات العامة والللتوليد صور متعددة تتفق مع أنواعه؛ في 
حسن االتباع، و حسن األخذ: اصطالحات متنوعة ومفاهيم متقاربة في المعنى والداللة؛ منها

 وتوارد الخواطر والتضمين والمعارضات في الدراسات القديمة، واإلحالة والتناص في الحديث
تلعب الذاكرة الدور األساسي في قيام هذه المصطلحات على الساحة النقدية، ألنها و، وغيرها

وهذه االستعادة هي بحد ذاتها إعادة خلق  ق من الذاكرة الستدعاء النصوص السابقة،تنطل
وإحياء للنماذج السابقة وبهذا يأخذ العمل شكًلا جديدا، وهذا الشكل الجديد هو موضوع 

  .مصطلح التوليد

، ومالحظة ، البد من مالحظتهامع مصطلح التوليد لهذه األنواع خطوط اتفاق وافتراقو
  :بين السابق والالحق فيها العالقة

  حسن األخذ واالتباع . 1

حسن األخذ، وهي الصورة الموازية مفهوم التقليد بمن المصطلحات المتناولة في النقد 
أي تناوله : لمصطلح التوليد والقريبة منه؛ ومن المعروف أن األخذ في اللغة هو أخذ الشيء

معجم (البالغي هو السرقة، وجاء في واألخذ في االصطالح  ،وحصل عليه، ومثلها االتباع
مسألة البد منها ألن الالحق يتأثر " وألحمد مطلوب أن حسن األخذ ه) مصطلحات النقد

هذه المسألة هي قوام التوليد بأنواعه، وقد تناول أبو و، )432، ص2001مطلوب، "(بالسابق
ليس : "تباع، يقولهالل العسكري حسن األخذ في إحدى أبوابه وأسهب فيه، وهو بمعنى حسن اال

ألحد من أصناف القائلين غنى عن تناول المعاني ممن تقدمهم والصب على قوالب من سبقهم، 
العسكري، "(ولكن عليهم إذا أخذوها أن يكسوها ألفاًظا من عندهم، ويبرزوها في معارض التأليف

وذلك  ا،، ومحور حديث العسكري هنا في المعاني المتداولة وشروط استخدامه)196، ص1952
وجد المعاني بعيدة  في معرض حديثة العسكري علما أن بإلباسها األلفاًظا جديدة والزيادة وعليها؛
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عن أي عيب، وهذا ما ناقشة النقاد القدماء حول األلفاظ والمعاني في حسن األخذ وحسن 
  .االتباع

  توارد الخواطر. 2

مطابقة األشعار في المعاني هي وتوارد الخواطر ومثلها توارد األفكار، ومن صور التوليد 
هو أن يقول الشاعر بيًتا فيقوله آخر من غير "منقذ الواأللفاظ من غير أخذ وال سماع، يقول ابن 

، ومن األمثلة المرافقة لهذا المصطلح ما قاله امرؤ القيس )217ابن المنقذ، ص"(أن يسمعه
  ]من الطويل: [العبد، في البيت المشهور وطرفة بن

  ا صحبي علي مطيهموقوًفا به
   

  يقولون ال تهلك أسى وتجمل  
  

، يقول المظفر العلوي تعقيبا على التوارد في واالختالف أن طرفة استعمل تجلد بدل تجمل
 "إنما سموه تواردا أنفة من ذكر السرقة وتكبرا عن السمة بها"شأن هذه األبيات وغيرها 

تخفيف، أما العسكري فقد تناول هذا المثال ، فهو من باب التلطف وال)217ص ،1978 العلوي،(
  .في باب قبح األخذ، وأما ما تناولته المصادر في شأن التوارد مقارب لحسن األخذ واالتباع

  المعارضة. 3

والمعارضة األدبية بأشكالها، صورة من صور التوليد؛ ذلك أن الشاعر يخلق قصيدته من 
مع سابقتها في خصائص معينة، مع المحافظة قصيدة سابقة ويولد منها قصيدة جديدة، تشترك 

والمعارضة تكشف عن مواطن إبداعية مستحدثة، متولدة عن إبداع آخر على تفردها ومكانتها، 
سبقه زمانيا بصرف النظر عن المدة الزمانية؛ سواء أكان شعرا أم نثرا، إال أن االنتشار من صالح 

 االبتكار، إلى والمتابعة اإلبداع، إلى التقليد تتجاوز السياق هذا في والمعارضة"المعارضة الشعرية، 
، ورغم أن بعض اآلراء رأت )904، ص2009مصطفى، "(والحديث القديم بين الشاعر فيها يمزج

ومن . في المعارضة وجها من وجوه التقليد، إال أنه في هيكله العام ال ينم إال عن براعة صاحبه
عروفة في تلك اآلونة بهذا المسمى كما نعرفها اليوم، بل الجدير بالذكر أن المعارضات لم تك م

  .كانت في مسميات متشابه مثل النقائض والبديعيات وغيرها

المعارضات في بناءها العام قائمة على تناسل النصوص، ألن التأثير هنا ال يطال األلفاظ 
نحن هنا بإزاء بعض والمعاني فحسب بل يتجاوزها إلى الشكل في الوزن والروي والبحر وغيرها، و

نماذجها في عملية التناسل ابتدء من العصر اإلسالمي األول إلى العصر الحديث، ويتمثل هذا 
، وتقع في ثماني وخمسين )ـه26(النموذج في معارضة البردة، والبردة هي المية كعب بن زهير 

  ]من البسيط: [بيًتا ومطلعها
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  بانت سعاد فقلبي اليوم متبول
   

  لـم يفد مـكبول متيم إثــرها  
  

) ـه70(ويبدو أن هذه القصيدة كان لها أثر واضح في نفوس الشعراء، ومن بينهم األخطل 
  ]من البسيط: [، يقول)بانت سعاد(المتداولة  االستفتاحيةئا بالعبارة دالذي تأثر بها وعارضها مبت

  باَنـت سعـاد َففـي العيَنين ملموُل
   

   حـيـحصهـا وبخـبوُلِمن حم سـمالج  
  

الوقوف على األطالل في  يشابه ؛وقع تقليدي في الشعر اأصبح له) بانت سعاد(وربما أن 
أمعنت التفتيش فلم أقع على : "، ويروى عن الشيخ اإلمام أبي محمد الخشاب أنه قال)قفا نبك(

ي هذا ، وال عجب ف)766، ص1، ج1993الحموي، ( "أكثر من ستين قصيدة، أولها بانت سعاد
  .من روائع الشعر اإلسالمي )البردة(ألن 

، قيل أنه لم يعارض كعبا )البردة(قصيدة مسماه ) ـه696(ومن المعروف أن للبوصيري 
فيها، كل ما في األمر أنه وقع على اختيار البردة اسما لها، ربما ألن االسم نال حفاوة بين 

وندرك من مطلع القصيدة اختالف ر ذلك، الشعراء، أو ألنها في موضوع المدائح النبوية، أوغي
  ]من البسيط[ :حركة الروي، يقول البوصيري

  أمن َتـَذكّـُر جيران بـِذي سـَلم
   

  مدـْقـَلٍة بم ى ِمنـرـعـًا جمـَت دجـزم  
  

  ٍةأم هبت الريح ِمن ِتلقاِء كاِظم
   

  وأومض البرق ِفي الظْلماِء ِمن إضم  
  

أنه عارض بردة كعب بقصيدة أخرى، ومع هذا فإننا نجد هذه البردة على درجة عالية  وقيل
عكف الدارسون والشعراء بالشرح والتحليل، واستلهام معانيها وألفاظها "من األهمية، فقد 

ومن المعروف أن ) ٢٢٦ -٢١٥، ص ١٩٧١مبارك، "(بالتضمين والتشطير والتخميس والمعارضة
  . فيها تفوق على غيره من الشعراءوائح النبوية، المدب اشتهرالبوصيري 

وفي العصر الحديث عارض أحمد شوقي بردة البوصيري في قصيدته المعروفة بنهج البردة، 
  ]من البسيط[ :ومطلعها ،في المعارضةالخاص وأكد موهبته الشعرية أسلوبه  فيهامثل 

  ريم على القاع بين البان والعلم
   

  الحرم أحّل سفك دمي في األشهر  
  

على  في أزمنة متباعدة اتفاق الشعراء على موضوع شعري واحد؛وعلى هذا النمط وجدنا 
، ولمسنا اتفاق الشعراء على مستويات متقاربة في صور التوليد من التراث والتناص العصور مر

  . الديني من القرآن والسيرة النبوية
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  التضمين . 4

، وفي في اللغة الشيء في باطن شيء آخر جعلوهو  ،ومن صور التوليد أيضا التضمين
، وقد عبر عنه النقاد القدماء في مصطلحات كثيرة أولها األدب جعل نص داخل نص آخر
أن يحتذي على الكالم "في طبقات الشعراء وهو ) هـ231(االحتذاء، الذي تناوله ابن سالم 

في األقوال وغيرها، ويبدو  أي أن يضيف عليه أبياًتا أو زيادة) 40، ص2001ابن سالم، " (كالمه
أن ابن سالم قد تناول التضمين في تسميات كثيرة دون أن يصرح به، ومنها االستزادة 

  . واالصطراف، ولعل هذه التسميات قريبة من مفهوم التوليد النقدي بدرجة كبيرة

عتز، ابن الم(في كتابه البديع فقد عد التضمين من محاسن الكالم،) هـ296(أما ابن المعتز 
في ) هـ584(منقذ  ولم يكتمل التعريف إال على يد أسامة بن. دون أن يعرفه) 64، ص1982

أن يتضمن البيت كلمات من بيت "كتابه البديع في البديع حيث عرف التضمين ومثل عليه، وهو 
ومن قوله تشكلت صورة التضمين في العصور القديمة، أما  ،)350، ص1978ابن منقذ، "(آخر
وجميع هذه المصطلحات . التناص فقد تشكلت في االقتباسات وفي ظاهرة الحديث العصر في

  والتسميات وغيرها تحت مظلة مصطلح التوليد النقدي

  التناص. 5

علم (كتابها ارتباًطا وثيًقا بما صنعته جوليا كرستيفا في وهو مرتبط  ،التناص أساسه النص
نيوية، وفيه ناقشت مبدأ التأثير الواقع على النص المستند بالدرجة األولى على األعمال الب ،)النص

إن إنتاجية النص "أن النص مأخوذ من نصوص أخرى، في قولها مفاده  من منطلق أدبي ونقدي
تقوم على ترحال النصوص والتداخل النصي، وفي فضاء نص معين تتقاطع وتتنافى ملفوظات 

هذا المفهوم بدت صورة من وفي  )21ص ،1991 كرستيفا،"(عديدة متقطعة من نصوص أخرى
  .، في عملية تأثر الالحق بالسابق، واحتواء النصوص الحديثة شيًئا من التراثصور التوليد

وما قدمه جيرار جينيت في مفهوم التناص ال يقل أهمية عن جهود كرستيفا، والمميز في 
وجعل "اسة، دراسته أنه قدم عدة مصطلحات تحمل مفهوم التوليد المتعارف عليه في هذه الدر

المتعاليات النصية؛ حيث يهرب : التناص عنصرا واحدا؛ ضمن عناصر خمسة تشكل ما يطلق عليه
وجميع هذه المصطلحات ، )178ص ،1997 جنيت،"(النص من ذاته ويتعالى باحًثا عن شيء آخر

  . تلتقي في عملية تداخل النصوص

تنوعة تنضوي في مسألة التأثير العالقة الجامعة في صور التوليد المومما تقدم يبدو أن 
السابق بصورة أو مبدأ المحاكاة، أي في محاكاة القديم والتأثر، وحصيلة هذه المسألة بادية في 
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ولعل أهم ما يجمع هذه المصطلحات التماهي بين التقليد والتجديد، فجميعها تم  .جديدة فنية
  .الناجح هو الفيصل في هذه األمورالتجديد تارة، ويبقى النص و دراسته في قوالب التقليد تارة

  الخاتمة

المصادر النقدية المعنية بمصطلح التوليد وغيره من المصطلحات /  الباحثة قراءة وبعد
  :اآلتي إلى توصلت النقدية والقضايا المتعلقة به،

أن مصطلح التوليد يقدم تصورًا ثريًا عن عالقة النصوص السابقة بالنصوص الالحقة على  -
  .يه األشكال المتعددة لحضور نص في نص آخرنحو تتجلى ف

إن تداخل المصطلح مع القضايا النقدية والظواهر األدبية المتنوعة في مراحل تطوره، لهو  -
إشارة إلى مرونة المصطلح وأهميته، ألنه ارتباطه بها؛ مدعاة ألن يأخذ المصطلح حقه في 

 .الساحة النقدية واألدبية معا

ر هي الرابط الحقيقي في أنواع التوليد وصوره، وفي هذا التأثر إن مسالة التأثير والتأث -
 .وجهات نظر متعددة بين التقليد والتجديد

يعمل المصطلح في عملية تناسل النصوص على إضافة جوانب جديدًة في الدراسات النقدية  -
واألدبية، ألنه يؤكد فاعلية ترابط النصوص ويخرجها من دائرة التهم إلى أنماط وصور 

  .بولةمق

  

  قائمة المصادر والمراجع 

األردن، الطبعة  - ، عالم الكتب الحديث، اربدالمصطلح العربي البنية والتمثيلاألشهب، خالد، 
  . 2011األولى، 

 - ، عالم الكتب الحديث، إربداللسانيات المجال والوظيفة والمنهجاستيتيه، سمير شريف، 
  .2008، 2األردن، الطبعة 

مصر، الطبعة  - ، مؤسسة الهنداوي، القاهرةء العرب في األعصر العباسيةأدبا ،البستاني، بطرس
  .2014األولى، 

، تحقيق عبدالسالم هارون، مكتبة خزانة األدب ولب لباب لسان العربالبغدادي، عبدالقادر، 
  .1997مصر،  -الخانجي، القاهرة



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  ملكاوي

  354

، تحقيق سروق منهالمنصف للسارق والمالتنيسي، ابن وكيع أبو محمد الحسن بن علي الضبي، 
  .1994األولى،  جامعة قات يونس، بنغازي، الطبعةعمر خليفة بن ادريس، 

، تحقيق عبدالسالم هارون، مصطفى البابي الحلبي، الحيوانالجاحظ، أبو عثمان بن عمر الكناني، 
  .1965، 2مصر، الطبعة  –القاهرة 

محمد باسل عيون : عليه ، شرحه وعلقرسائل الجاحظ ،الجاحظ، أبو عثمان بن بحر الكناني
  . 1999لبنان، الطبعة األولى،  - السود، دار الكتب العلمية، بيروت

 -، تحقيق شارل بال، دار الجيل، بيروتالقول في البغالالجاحظ، أبو عثمان بن بحر الكناني، 
 .1995لبنان، الطبعة األولى، 

، تحقيق علي البيجاوي مهالوساطة بين المتنبي وخصو ،الجرجاني، القاضي علي بن عبدالعزيز
  .1966مصر،  -وآخرون، مطبعة عيسى البابي الحلبي، الطبعة األولى، القاهرة

، تحقيق محمد إبراهيم، دار الكتب العلمية، طبقات فحول الشعراء الجمحي، محمد بن سالم،
 .2001لبنان، الطبعة األولى،  -بيروت

 . 1992لبنان، الطبعة األولى،  - ، بيروت، دار الكتب العلميةابن الروميالحر، عبد المجيد، 

مصر الطبعة األولى،  -، ترجمة أحمد األنصاري، دار آفاق، القاهرةسقراط ،رديبوش، جورج
2014. 

، مؤتمر تداخل األنواع بين تداخل األنواع وتميز النوع: األنواع األدبيةزراقيط، عبدالمجيد، 
األردن، الطبعة األولى،  - تب الحديث، إربداألدبية الثاني عشر في جامعة اليرموك، عالم الك

2008.  

دراسات العلوم ف، المعارضات الشعرية وأثرها في إغناء التراث األدبي، وزهدي، مصطفى عبدالرؤ

  .2009، )الملحق( 36، الجامعة األردني، المجلد اإلنسانية واالجتماعية

مصر، الطبعة  - المصرية، القاهر، مكتبة النهضة تاريخ النقائض في الشعر العربيالشايب، أحمد، 
2 ،1954.  

  .1954، 5مصر، الطبعة  -، دار المعارف، القاهرةالنقد ،ضيف، شوقي



 دراسة في المصطلح وتناسل النصوص: في النقد العربيالتوليد    مجلة جرش للبحوث والدراسات

 355

األردن، الطبعة األولى،  - ، دار الشروق، عمانتاريخ النقد األدبي عند العربعباس، إحسان، 
2001. 

، تحقيق بة والشعرالصناعتين الكتا ،العسكري، أبو هالل الحسن بن عبدالله بن سهل العسكري
مصر، الطبعة  - محمد علي البجاوي، دار احياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، القاهرة

  .1952األولى، 

، تحقيق عباس عبدالستار، دار عيار الشعرالعلوي، ابن طباطبا محمد بن أحمد بن طباطبا، 
 .2005، 2لبنان، الطبعة  -الكتب العلمية، بيروت

، تحقيق نهى عارف الحسن، مطبوعات نضرة في نصرة القريض ،بن الفضلالعلوي، المظفر 
  .1976سورية، الطبعة األولى،  -مجمع اللغة العربية، دمشق

، مكتبة العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهالقيرواني، أبو علي الحسن بن رشيق األزدي، 
 .2012األردن،  -زارة الثقافة، عمانواألسرة األردنية، 

، تحقيق أحمد محمد شاكر، الشعر والشعراء ،يبة، أبو محمد عبدالله بن مسلم الدنيوريابن قت
  .1982مصر، الطبعة األولى،  -دار المعارف، القاهرة

المغرب،  - ، ترجمة فريد الزاهي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاءعلم النص ،كرستيفا، جوليا
 .1991الطبعة األولى، 

مصر، الطبعة األولى،  -، طبعة دار الشعب، القاهرةنبوية في األدب العربيالمدائح ال ،زكي ،مبارك
1971 .  

، تحقيق شاكر هادي شكر، أنوار الربيع في أنواع البديعالمدني، علي صدر الدين بن معصوم، 
  .1969، 5مصر، الطبعة األولى، الجزء  -مطبعة النعمان، القاهرة

  .1971الدار العربية للكتاب، تونس، الطبعة األولي، ، األسلوب واألسلوبيةالمسدي، عبدالسالم، 

، تحقيق حنفي محمد شرف ومحمد تحرير التحبير في صناعة النثرالمصري، ابن أبي األصبع، 
مصر، الطبعة األولى،  -عريضة، لجنة إحياء التراث، مطابع شركة اإلعالنات الشرقية، القاهرة

1963 . 

لبنان، الطبعة  - ، مكتبة لبنان، بيروتربي القديممعجم مصطلحات النقد الع ،مطلوب، أحمد
  .2001األولى، 



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  ملكاوي

  356

لبنان، الطبعة  -كراتشكوفسكي، دار المسيرة، بيروت ، تعليق إغناطيوسالبديع ،ابن المعتز، عبدالله
3 ،1982. 

، شرح ديوان أبي الطيب المتنبي، تحقيق عبدالمجيد ذياب، دار المعجز أحمد ،المعري، أبو العالء
 .1984مصر،  - ، القاهرةالمعارف

  .1996، نهضة مصر، الطبعة األولى، النقد المنهجي عند العربمندور، محمد، 

 - ،، ادار صادر، بيروتلسان العربور، أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي األنصاري، ظابن من
 .1996، 3لبنان، الطبعة 

، دار الكتب العلمية، رالبديع في البديع في نقد الشع ،ابن منقذ، أسامة بن مرشد بن علي
 .1978لبنان، الطبعة األولى،  -بيروت

، تحقيق حفني محمد شرف، البرهان في وجوه البيان ،ابن وهب، اسحاق بن إبراهيم الكاتب
  .1969مصر، الطبعة األولى،  –مكتبة الشباب، القاهرة 

  

  :الدراسات والمجالت العلمية

 ،25 الجزء ،عالمات مجلة حسني، لمختارا ترجمة األطراس، إلى التناص من ،جرار جنيت،
  .1997 ستمبر العراق، ،7 المجلد

دراسات العلوم المعارضات الشعرية وأثرها في إغناء التراث األدبي،  ،مصطفى، عبدالرؤف زهدي

 .2009، )الملحق( 36، الجامعة األردني، المجلد اإلنسانية واالجتماعية

 ،6 العدد ،مصطلحية دراسات مجلة التوليد، وقضايا العربي المصطلح ،عبدالعزيز مطاد،
2006. 

 



 374 -357، ص ص 2022، 1العدد  23المجلد   مجلة جرش للبحوث والدراسات

357 

 النافية للجنس) ال(الحكم اإلعرابي السم 
  
  **ساطع الذنيبات و *زكريا محمد البطوش

  

  31/12/2020 تاريخ القبول   30/9/2020 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص

النافيـة للجـنس وتكـراره وتبيـان أراء النحـاة      ) ال(يهدف هـذا البحـث إلـى دراسـة الحكـم االعرابـي السـم        
وقـد قسـم البحـث إلـى مقدمـة، وسـتة مباحـث، وخاتمـة، ومـن          . لواردة فيـه وكذلك دراسة لهجات العرب ا. فيه

إحـداهما علـة   : تكمـن فـي وجـود علتـين متناقضـتين     ) ال(إعمـال  أن عّلـة : أبرز النتائج التي توصل إليها البحث
هـي علـة   تفيد التوكيـد العـام، أمـا العلـة األخـرى ف     ) إن(تفيد النفي العام، و) ال(من حيث إن ) إن(المشابهة بـ 

 النقيض من حيث إن)ال(تفيد توكيد اإلثبات، بينما تفيد ) إن (  سـبب عمـل   . توكيـد النفـي أن)فـي النكـرة   ) ال
دون المعرفة؛ ألن النكرة يفيد نفيها النفي العام، أما المعرفة فال يتصور فيها النفـي العـام، أن اسـمها إذا كـان     

  .خبرها وحذفه متعلِّق بلغات العرب المحتج بلغتهم أن بقاء في معنى الفعل فال يلزم تكرارها

  .، المعرفة، النكرة)ال(، حركة خبر )ال(، حركة اسم )ال(ال النافية للجنس، تكرار : الكلمات المفتاحية

 

                                                        

   2022 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  

      .، األردنوزارة التربية والتعليم   *

   :satehthunebat@yahoo.comEmail      .، األردنالجامعة األردنية ،قسم اللغة العربية وآدابها   *



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  البطوش والذنيبات

  358

The Syntactic Analysis and the Parsing of the Subject of the Negative 
Particle (La) in Arabic  

 

Zakaria Al-Btoush, MOE, Jordan. 

Sateh Al-Thunebat, Department of Arabic Language and Literature, The 
University of Jordan, Jordan. 

 

Abstract 
This paper aims to study the syntactic analysis and the parsing of the subject of the 

negative particle (la) In Arabic. And to analyze its faction ad repetitive occurrence. It 
also explores syntacticians analyses of its subject ad predicate. In addition, it investigates 
its occurrence in Arabs dialects. The results reveal that: the problem of (la) functioning 
is related to two contradicted points, first, (la) implies general negation whereas (inna) 
implies emphatic. Second, (inna) indicates general affirmative while (la) indicates 
general negation. Another result indicates that the reason for its functioning in the 
definite rather than the indefinite is that the latter indicates la's general negation but the 
definite does to. Also, the ellipsis of its predicate or not depends on the Arabic dialects. 
Keywords: The negative particle la, Paring la subject, Parsing la predicate, Definite, 

Indefinite. 
  

  المقدمة

  ال النافية للجنس، أو ال التبرئة

، وال يكون ذلك إّلا في االسم خاصة، فيبنى )إن(ال شك في أن ال النافية للجنس تعمل عمَل 
معها إن كان مفردا، ويعرب إن كان مضاًفا، أو مطوًلا، وال يكون لها خبر ال في اللفظ، وال في 

وال يتبع اسمها إّلا على اللفظ خاصة دون الموضع، وال تلغى بحال،  -النحاة عند بعض- التقدير، 
أال غالم لي؟ وأال ماًء باردا وأال ماَء بارد، وأال أبا لي، : "وال تعمل عمل ليس، ومن أمثلة ذلك

، وذكر "وأال غالمي لي، وأال غالمين أو جاريتين، وأال ماَء ولبًنا، وأال ماًء، وعسًلا باردا حلوا؟
أال غالم أفضل منك إّلا بالنصب؛ ألن دخول : أال غالم أفضُل منك لم يقل في: سيبويه أن من قال

منها فال يكون في  -المشتق–الهمزة أضافت إليها معنى التمني، وإذا فصَلْت بين االسم والصفة 
للماء، ) البارد(فـ" ؟أال ماَء وعسًلا باردا حلوا: "الصفة إّلا النصب بالتنوين، وذلك نحو

  .)1(للعسل) الحالوة(و
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، )ال(ونوع الهمزة الداخلة عليها، همزة االستفهام، وتفيد التقرير والثبوت، وال يختلف عمل 
مع الهمزة عما كان في حذفها، ولكّنها تدخل لتحقيق معنى الّتمني، فدخولها من حيث التأثير في 

من قال ال : "رفع، أو النَّصب قبل دخولها، وقال سيبويهالعمل، وعدم دخولها سيان، إذن يجوز ال
، وأما إذا كانت الهمزة متضمنة معنى التمني، فإن النصب "أالغالم وأال جاريَة: غالم وال جاريَة، قال

  . )2("أفال ِقماص بالعير؟: "واجب، ومثال ذلك قول العرب

مني كحكمها وهي مجردة من الهمزة؛ ألن وذهب بعض النحاة كالمبرد إلى أن حكمها، وهي للتَّ
النفي محض، وخالص، وعندئٍذ يتعين أن يكون لها خبر في اللفظ، أو في التقدير، فيتبع اسمها 
حينئٍذ على اللفظ، وعلى الموضع، كما يجوز أن تعمل عمل ليس، أو أن ُتَلغى، وأما عملها عمل 

وقد . )3(في نكرة، مع عدم الفصل بينها وبين معمولهاليس فالجتماعهما في المعنى، وال َتعمل إّلا 
أشار أبو حيان إلى أن ما ذهب إليه سيبويه أن التمني فيه يكون واقعا على االسم، وأما مذهب 

  . )4(غيره، كالمبرد فإن التمني واقع على الخبر

يكون حكمه في موضع وعند سيبويه أّنه إن لم يدخله معنى التمني فإّنه يتجرد عنه االبتداء، و
  .)5(هب لي غالما: ؛ أي"اللهم غالما: "النصب، واستشهد بقولهم

  ):ال(حركة االسم الذي يلي  :المبحث األول

، فذهب أكثر البصريين،كاألخفش إلى أّنها )ال(اختلف النحويون في حركة االسم الواقع بعد
إن الحركة حركة بناء، : "الفارسي، إذ يقول ، وأبو علي)7(، وتبعه، والمازني، والمبرد)6(حركة بناء

وذهب بعض من النحاة الكوفيين والبصريين، كأبي . )8("وهي موجودة مع عامل قد عمل ذلك فيه
، ورده ابن مالك؛ لقوله وإن لم "ال رجَل: "إسحاق الزجاج إلى أن الفتحة فتحة إعراب، نحو قولهم

  .)9(نه مستلزما مخالفة النَّظائريكن من كالم العرب ما يبطله لبطل؛ بكو

 ا من جعلها حركَة بناٍء فقد ذهب إلى أنا، فهو في ) ال(وأمعاملة في االسم، وإن كان مبني
محل نصب، بل ذهب بعضهم إلى أّنها لم تعمل فيه شيًئا، وإّنما هو وحده في موضع رفع، وأما 

ال ِمن رجل، وإن كان : ، واألصل)ال(لتركُّبه مع : ؛ أي- ِمن، وال -سبب بنائه؛ فألّنه تضمن معنى 
، حركة بناء فيجعل المثنى، )ال رجَل(مثنى، أو مجموعا بالواو والنون، وأن من قال إن الفتحة في 

  .)10("ال ابَنَتين لك، وال بِنين لك: "والجمع، مبنيا على ما ينصب به قبل البناء، ومثال ذلك

ال جرم : "المبني على الفتح، والظاهر بناؤه، قولهم) ال(اء فيه اسم ومن كالم العرب ما ج
قد أحسنت"، و"آلتينَّك المفسرين قد فسروها بمعنى "ال جرم اء إلى أنوأشار الفر ،)الحق( ،

جرمت، أي كسبت الذَّْنب الذي جرمته، وأّنه لكثرة مجيئها في الكالم حذفت منها : وأصلها من
  .)11(، ونسبت هذه اللُّغة إلى فزارة" جر أنَّك قائمال: "الميم، فقالوا
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 معها حتى أّنه  -الذي أسماها ال التبرئة، وال النافية للنكرة -وعند ابن جني االسم مبني أن
خلط بها، فال تفارقه، وال يفارقها، وعده موضعا متناهيا في حسنه، آخًذا بغاية الصنعة من 

  .)12(مستخرجه

، "ال مسلماِت زيد، وال مسلماِت لك: "ن االسم مضاًفا، لفًظا، أو تقديرا، نحووأما إذا كا
، "ال سرح مسلماَت: "فإّنه يكسر على األصل؛ ألّنه معرب، ولكن إذا تم تركيبه مع اسم آخر، نحو

ال ": فُقدم االسم على الجمع ثم ُتفتح التاء، فتكون فتحة لبناء التركيب، وذلك على لغة من قال
، وذهب أبو حيان إلى جواز الفتح، )13(، ولكن على قياس األكثرين؛ مراعاة لألصل"مسلماَت

  .)14(والكسر، من غير تنوين

وحدها، وإّنما هو لها، ) مسلمات(، بالفتح، أن الفتح ليس لـِ"ال مسلماَت لك: "وفي قولهم
كانت لها ولغيرها، فقد زالت طريق ذلك  النافية للجنس قبلها، إْذ يمتنع فتح التاء، ولكن إذا) ال(ولـِ

  .)15(، بفتح التاء"ال ِسماَت بإبِلك: "الخطر الذي كان عليها، ومثاله قولهم

وذهب بعض النحاة إلى أن المثنى، والجمع، معربات، وال يجوز في نعتهما إال النصب؛ مراعاة 
جمع، واسم الجنس، فتعامل للفظ، ويجوز الرفع حمًلا على الموضع، وأما جمع التكسير، واسم ال

معاملة االسم المفرد، وأما جمع المؤنث السالم فقد جعله بعضهم بكسر التاء، مع التنوين، وعند 
وإن  - أن التاء تكسر بغير تنوين، وعند بعضهم وجه آخر أّنه  -كما تقدم عند ابن جني–بعضهم 

  .)16(يبَنى على الفتح - كان جمع مؤنث سالما

  :، ودخولها على المعرفة)ال(إعمال : المبحث الثاني

؛ ألّنها )17(إّلا كذلك) رب(إن إجماع البصريين على أّنها ال تعمل إّلا في النكرات، كما ال تعمل 
تفيد النفي العام، وال تعمل في المعرفة؛ ألن النفي العام ال يتصور في المعرفة، وأما الكوفيون 

ال : "أجاز الكسائي أن تعمل في العلم المفرد، والمضاف لُكنيٍة، نحوفأجازوا عملها في المعرفة، إْذ 
، أو المضاف إضافة تركيبية، نحو األسماء المضافة لصفات الذات اإللهية، ووافقه "أبا محمد

، قد )عبد الله(، ولكن دون سائر األسماء المركبة؛ ألن "عبد الله: "الفراء في أّنها تعمل في نحو
ما، يطلق على كّل واحد، وأما الكسائي فوجه إجازته لألسماء المضافة، قياسا على يكون اسما عا

، وأن تعمل "ال هو، وال هي: "، كما أجاز الفراء أيضا أن تعمل في ضمير الغائب، نحو)عبد الله(
فلمشابهتها ) إن(، عمَل )ال(وأما علُة عمل . )18("ال هذين، وال هاتين: "في أسماء اإلشارة، نحو

 اها في التصدير، والدخول على المبتدأ، والخبر، وأّنها لتوكيد النفي كما أنإي–لتوكيد  -إن
  .)19(اإلثبات
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األولى هي عّلة المشابهة، : ويتَِّضح مما سبق أن للعمل علََّتين متناقضَتين على حد سواء
ويشترط في عملها ألَّا يفصل . وكيد اإلثباتواألخرى عّلة النقيض، فالنفي العام المحض، نقيضه ت

  .بينها، وبين اسمها، فإن ُفِصَل بينهما، يرتفع االسم باالبتداء

هل من رجل خير "، و"ما من رجل أفضل منك: "وروي عن يونس أن من العرب من يقول
ال فيها : "لما رجٌل أفضُل منك، وهل رجٌل خير منك؟ ولم يجز سيبويه القو: ، وقدره"منك؟
، ألّنهما معا اسم )20(؛ فيقبح الفصل بينهما)خمسة عشر(؛ لجعِلها هي، واسمها بمنزلة "رجَل

  .)21(واحد، وألن االسم، ال يفصل بين َأبعاِضه

، فيتضح لنا أّنه ال يجوز أن يتقدم "ال فيها رجٌل: "وأما في قوله ال يجوز الفصل، في نحو
؛ )خمسَة عشر(عند من زعم أّنها تأخذ خبرا، وفي قوله هي بمنزلة العدد  فيها الخبر على االسم،

، وأما حال اسمها )22(أي ُتنزل هي واسمها منزلة االسم الواحد، فحاُلهما حال األسماء المركبة
فيأتي مفردا، ومضاًفا، ومشبها بالمضاف، ويسمى مطوًال، وممطوًال، وأما المضاف، والمطول، 

، وإذا كان اسمها مفردا، أو غير مضاف، وال )24(، وكذلك ال يدخل عليها حرف جر)23(معربانف
شبيها بالمضاف، فإّنه يبنى على الفتح، ويْقصد المفرد لفًظا، ومعًنى، أو لفًظا، ال معًنى، أو جمع 

  .)25(تكسير لمذكر، أو لمؤنَّث

وعدمه، وأن الكوفيين  من حيث الجواز، أما دخولها على المعرفة فقد سبقت اإلشارة إلى ذلك
هم من أجازوا ذلك، وعند البصريين أّنها إذا دخلت على معرفة، فإّنها لم تعمل شيًئا، ولزم 

، فجعَله ابن عصفور شاذا، ومحموًال على "ال نوَلك أن تفعل: "تكرارها، وأما قول بعض العرب
  .)26(ال ينبغي لك أن تفعَل: معناه، والمعنى

قضيٌة وال : "- رضي الله عنه- وأما ما سمع بإعمالها في المعرفة في نحو قول عمر بن الخطاب
، ففي ذلك تأويٌل على تنكيره، إْذ عد -رضي الله عنه-، والكالم في حق علي بن أبي طالب"أبا حسن

المقصود كأّنه اسم  االسم واقعا على مسماه، وعلى من أشبهه، حتى أصبح نكرة لعمومه، فالمعنى
جنس، يفيد معنى الفصل والقطع، كلفظ الفيصل، فحمل االسم على النكرة وحسن فيه أن تعمل 

وأنَّه قد ُغيب عنها،  - علي –، وأن يكون المخاطب قد عِلم أّنه قد دَخَل في هؤالء المنكورين)ال(
  .)27(ال أمثاَل علي لهذه القضية: فكأن القوَل

، أي ال مثَل أبي حمزَة، فمْنع "ال أبا حمزة لك: "ما ما حكاه الكسائي من قول بعضهموأ
االسم من الصرف يدل على أّنه ليس على الوجه األول، إْذ لو لوحظ فيه التنكير النصرف، وقالوا 

: لعربوجاء في خزانة األدب في قول ا. )28(إن ما يدل على الوجه األول، ويؤيده، وصُفه بالنكرة
، )ال(، معرفة، لكّنهم قدروا أن آخر االسم منصوب بـِ)حمزة(، َأن الكسائي عد "ال أبا حمزة لك"

، وعّلُة "ال أبا زيد لك، وال أبا محمد لك: "وقال سمعت العرب تقول) ال رجَل،(كما تفتح الالم في 
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؛ لذا )29(وألزموا آخره نصب النكرةأّنهم جعلوا الكنية، واالسم اسما واحدا، ) زيد، ومحمد(نصِب 
النافية للجنس ال يجزم أّنه استحال معرفًة، وإن كان مضاًفا ) ال(تجدر اإلشارة إلى أن إعراب اسم 

  . أو مطوال؛ فما جاء منه على هيئة المعرفة يؤول بنكرة، أو يكون متضمًنا معنى النكرة

: -مثًلا- ، فتأويل ال أبا لك "يدي لك، وال غالمي لكال أبا لك، وال أخا لك وال : "وأما قولهم
ال أبا لك من اآلباء األشراف، أو من اآلباء المذكورين، فإّنما هو كالم مجراه مجرى السب، وربما 

ال أبا لك من اآلباء الخاملين : ال أـبا لك؛ أي: "وضع موضع المدح، كقولهم للرئيس الفاضل
وفي ذلك أوجه . )30(مختصر، يعرف معناه بمقصده، وجرى كالمثل الناقصين، فإّنما هو كالم

أن االسم مضاف إلى الكاف والالم زائدة، وال  - وعليه جمهور النُّحاة  - الوجه األول،: متعددة
-مثلك، وغيرك–اعتداد بها، وال تعّلق، والخبر محذوف، وَأن اإلضافة غير محضة، مثلها في قولهم 

، على )ال(معيًنا، وزيدت الّلام لتحسين اللَّفظ، وحتى ال تدخل ) أبا، أو أًخا(ليس ؛ ألن المقصود 
  .)31(ما كان ظاهره معرفة

، فإّنها أسماء مفردة، ليست مضافة، وعوملت معاملة المضاف في وأما الوجه الثاني
لخبر، واألخذ بهذا ، في موضع صفة، والمَتعلَّق به محذوف، الذي هو ا)لك(اإلعراب، وشبه الجملة 

الوجه اختاره ابن خروف، وغيره؛ ألّنها لو كانت مضافة لكانت اإلضافة محضة، ليست صفة عاملة، 

، وأما الوجه األخيرفيلزم التعريف، ورد على هذا الوجه أن اإلضافة اللفظية ال تنحصر بالصفة، 
بر، وعليه بعض النحاة، كابن فإن هذه األسماء جاءت مفردة على لغة القصر، وشبه الجملة خ

يسعون، وابن الطراوة، وتبعهم السيوطي؛ لخلو هذا الوجه من التأويل، والزيادة والحذف، ومعنى 
، ولعلَّ ما )32(ال أب لك، وال أَخ لك، وال يدين لك: قوله أن جميعها خالف األصل، وكان القياس

أنَّه ال يوجد فيه تخط للعوامل؛ ألن في الوجه ذهب السيوطي وعلََّله أرجح األوجه وأصحها، كما 
. األول تخطِّيا لّلام،وفي الثاني تقدير خبر محذوف، مع أن شبه الجملة تقع خبرا عند بعض النحاة

مساس، عند أبي علي الفارسي، وعند أهل النحو كما يقول ابن جني، ) ال(ومما جاء معرفة اسما لـِ
ل التعريف لها غير متمكِّن، وأنَّها لم تخَتص حّتى شاع استعمالها، فجرت إّلا أن أبا علي قد جع

، نفي للفعل، فكأنَّه )ال مساس(وذهب ابن جني إلى أن . )33(عليها) ال(مجرى النكرة، َفسوَغ دخول 
  .)34(مساس: ، أي ال أقول"ال مساس: "، فقال)دراِك، ونزال(، كـ"مساس: "قيل له

  :، والفصل بينها، وبين اسمها)ال(تكرار  :ثالثال المبحث

ومصحوبها، أو كان معرفة، ففي تكرارها أقواٌل مختلفة، إْذ أجازه بعض ) ال(إذا ُفصل بين 
النحاة، واستحسنه على عدمه، وأجاز بعضهم عدم التكرار، في غير الضرورة كالمبرد؛ ألّنها ال 

، وتبعه بعضهم، كابن مالك، )35(إذا كان التكرار تخلص لمعرفة دون نكرة، وال إلى نكرة دون معرفة
حيث جعل التكرار خاصا بالمعرفة؛ ليكون تكرارها عوضا عما فاَتها، من مصاحبة ذي العموم، ففي 
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، )36(التكرار زيادة، كما في العموم زيادة، ومثل المعرفة االنفصال؛ أي إذا ُفِصَل بينها، وبين اسمها
  .)37(كرار إّلا ضرورةوعند أبي حيان ال يكون التِّ

، "ال سالم عليك: "وأما إذا كان االسم في معنى الفعل فال يلزم تكرارها، وذلك نحو قولهم
لم تغير الكالم عما كان : "بل البين من مذهب سيبويه أنَّها ال تعمل في مثل هذا السياق؛ لقوله

يه من الرفع، كذلك فإن التكرار ال يلزم في ؛ أي يبقى االسم محتِفًظا بما كان ف"عليه قبل أن تلحق
ال : "نحوه من الكالم، كما هو الحال في عدم دخولها على الفعل، الذي هو بمعنى السالم، نحو

، فدخولها هنا إنَّما هو لنفي الدعاء، سواء كان ذلك باالسم، أم بالفعل، وما ينطبق "سلَّم الله عليه
ال ينبغي أن تفعل كذا : ، أي"ال نوَلك أن تفعل: "ل ذلك في قولهم، يقا"ال سالم: "على قولهم

ال يسوُءك : ، ومعناه"ال بك سوء: "، وأيضا)ينبغي(وكذا، وصار بدًلا منه، فدخل فيه ما دخل في 
، "ال بك سوء: "، ومثل هذا القول ما ذهب إليه أبو علي، في أن جملة)38(الله، أو ال ساءك الله
ال سالم على : "وفي قولهم. )39(كان معناه الدعاء، والدعاء ال يلزم تكراره قد دخلت على شيٍء

قد عمل فيه االبتداء، وإذا كان قد عمل فيه فاالبتداء معنى، فيبقى على حاله ) سالم(أن " زيٍد
إلى إعادة؛ ألن االسم لو ابتدئ به على حد ما هو عليه، لم يحتج إلى تكراره، ) ال(ولم تحتج 

  .)40(عليه) ال(دخول  فكذلك

وأما ِمن حيث الفصل بينها وبين اسمها، فال يجوز، سواء كان الفاصل مما يتم به الكالم، 
، وذهب يونس إلى )41("ال يدي لك بها: "، أم مما ال يتم به الكالم، نحو"ال يدي اليوم لك: "نحو

به الكالم يعلم منه احتياج األول للثاني؛  ألن ما ال يتم: "جواز الفصل مما ال يتم به الكالم؛ لقوله
ولكن إذا كان الفصل، فال يستحسن . )42(لذا جاز الفصل، وكال الوجهين عد شاذا عند سيبويه
، وال يجوز فيها أن "َأَذا عندك، أم ذا؟: "الكالم إّلا أن تعاد؛ ألن الكالم جعل بمنزلة جواٍب لسؤال

، )43(إذا رَفعْت مثُلها إذا َنصبْت، وعدم جواز الفصل؛ ألّنها ليست بفعل ؛ ألنَّها)ليس(تكون بمنزلة 
  .أي إنَّه ينبغي إعادتها بعد مجيء الحشو بعدها

أّنه يجوز فيها أوجه عدة،  - وهما شرطان أساسيان-وخالصة القول في العطف، والتكرار 
، ورفعهما، ونصب األول، ورفع الثاني، َنصب االسمين: ، ومنها"ال حوَل وال قوة إّلا بالله: "نحو

ونصب األول، بال تنوين، ونصب الثاني بتنوين، والتكرار في هذا كأنَّه ليس بشرط، وإن كان األغلب 
؛ لذا فالواضح اإلعمال، واإللغاء في هاتين الحاَلَتين، ويكون )44(عليه؛ ألّنه قد جاء ذلك دونه

يقصد النفي العام الخالص؛ فإنَّها لم تعمل شيًئا، ويكون  القصد بها النفي العام، المحض، فإذا لم
ال زيد : "ذلك كإدخال النفي على ما كان موجبا، فيبقى االسم على ما كان عليه قبل دخولها، نحو

وأوضح أبو حيان ذلك بأنَّه إذا لم يقصد إّلا النفي العام، فإنَّها لم تعمل . )45("في الدار وال عمرو
و أن يرتفع بعدها االسم باالبتداء، وإذا كان النَّفي عاما فإّنها تعمل، وتفيد نفي إّلا عمل ليس، أ
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، والظاهر أن ما ذهب إليه أبو حيان متضمن ما قاله المبرد؛ فالمعنى )46(الوحدة، ونفي الوصف
  .نفسه

الفتح، في  وعند بعض النحاة أن ما كان مجموعا بالواو والنون، يبنى، كما يبنى المفرد على
، ويحمُل عليه أيضا المثنى، والجمع معا، وأّنهما مبنيان على ما ينصبان به قبل "ال رجَل: "قولهم

  .)47("ال ابَنين لك، وال بِنين: "البناء، نحو

ال : "مفردا دائما، وإنَّما سمع مثّنى، فزعم يونس أنَّه سمع العرب تقول) ال(ولم يأِت اسم 
ال : "، بحذف النون في التثنية مع الفصل بين الكاف، واالسم، حتى ُأجيز على ذلك"ها لكيدي ب

فجيء بالالم؛ ألن الالم : ال غالميك: ، وذهب سيبويه إلى أن الالم زائدة، فيكون التقدير"غالمي لك
  .)48(تؤكِّد اإلضافة

مبني، فال يصح تثنيته؛ ألن  ؛ وذلك ألن الواحد"ال غالمين مثّناة: "وزعم المبرد أّنه يجوز
الياء حرف إعراب، إّلا أن ما ذهب إليه مردود بالسماع، برواية يونس، والسماع ال يرد، وال سيما 

ال بناءه، فالفتحة فتحة ) ال(وَنسب ابن جني إلى سيبويه إعراب اسم . )49(أن القياس يعتمد السماع
، بالتنوين، وأن ثبات التنوين في "في الداِر وال جاريًة ال غالم: "إعراب؛ مستِدلا بقول سيبويه

الثاني دليل على أن األول معرب، وإذا كان معربا فإّنه يجوز فيه التثنية، وقد أشكل ذلك عند بعض 
يقول ذاك، وسيبويه يقول إن بمنزلة خمسة "ال رجَل: "المحققين، وأنَّه كيف البن جني أن ،

لى ذلك أن المقصود به أنَّه كما ال ُتَفارق خمسٌة عن عشر، وأيضا ال تفارق ، فالجواب ع)50(عشر
  .)51(اسمها، ولم يقصد أن الحركة حركة بناء) ال(

، إّنما جاز ذلك؛ ألن الواحد غير "ال غالمين لك، وال جاريتين: "وإن ما ُثنِّي بالنُّون، نحو
والتنوين، اللذين كانا في الواحد، فجاءت في التثنية،  منون، وال شك أن النون عوض من الحركة،

، ولم يكن في المفرد تنوين؛ وضرب "الرجُل والرجالن: "وإن لم يكن في الواحد تنوين، كما قيل
  .)52(التثنية ضرب واحد، ال يختلف

في جعله ويمكن اإلشارة إلى أن المبرد لم ينِف وجود المثّنى بعد ال النافية للجنس، وإَنما يْن
مبنيا؛ أي ينفي بناَءه، ألن النون بمنزلة التنوين، والنون ال تكون مع ما قبلها اسما واحدا، فما 

  .)53(بعدها معرب، ال مبني، وعلَُّة إعرابه أّنه أشبه بالمطول، المستحق للنصب

  ).ال(حذف اسم  :المبحث الرابع

، أي ال بْأس "ال عليك: "االسم، وذلك نحوجاء في كالم العرب بقاؤها مع الخبر، بحذف 
، وال يكون في غيره، وذكر )ال عليك(وذهب النحاة إلى أن الحذف محصور في تركيب . )54(عليك



 النافية للجنس) ال(الحكم اإلعرابي السم    مجلة جرش للبحوث والدراسات

 365

وال فيك، ولكن ابن خروف محجوج  ال بك، وال إليك،: أبو حيان أن ابن خروف قد زعم أّنه ال يقال
  . )55(بكالم سيبويه، حيث صرح بهذا التركيب دون غيره من قبُل

ويمكن التنبيه على أن االسم الذي يلي إّلا الواقعة بعد ال النافية للجنس، فيه جواز النصب، 
: ا قولهم، ومثال ذلك أيض)56("ال أحد فيها إلَّا زيدا: "كما يتضح من كالم سيبويه في ذكره

في الدنيا، أو لنا، أو في الوجود، وأما بعد  :، على إضمار)57("هجيرى أبي بكر ال إله إّلا الله"
أو الصفة  -ال واسمها–، فنصبه على االستثناء، وأما وجه الرفع فيه فعلى البدل من الموضع )إّلا(

  .)58(على الموضع

  :واسمها معا) ال(موقع : المبحث الخامس

، أي وما عملت به، في موضع ابتداء، وبمنزلة االسم المرفوع ومن أمثلة )واسمها ال،(تكون 
، فكلُّ ذلك في موضع مبتدأ، ولكن "ما ِمن رجل وما من شيٍء وهل من رجل؟: "سيبويه على ذلك

، إّنما "ال رجَل، وال شيَء: "ما يبَنى عليه، وهو الخبر مضمر، ويجوز إظهاره، ففي قولهم
ال رجَل في مكان، وال شيَء في زمان، وقد احتج على ذلك فيما روي من قول العرب،  :المقصود

ما من رجل : "، وقوله عن يونس إن من العرب من يقول"ال رجَل أفضُل منك: "في لغة بني تميم
  .)59(ما رجٌل أفضُل منك، وهل رجٌل خير منك؟: وتقديره" أفضُل منك، وهل من رجل خير منك؟

  : ، وحذفه، ودخول الباء عليه)ال(صورة خبر  :حث السادسالمب

وقد ورد أن الخبر ال يكون إّلا نكرًة، وعزي ذلك إلى األخفش، ورده أبو حيان بما سمع عن 
، عند األخفش اسم ال، وأنت خبر، وجعل )موضع(، فـ"ال موضع صدقٍة أنت: "العرب، في قولهم

ال فتى : "خبر مقدم، وأنت مبتدأ مؤّخر، وأما في قول العربظرًفا، وهو " موضع"أبو حيان 
؛ أي ال رجل "ال رجَل أنت: "؛ أي ال فتى هيجاء هو أنت، ومثاله)60(، فعلى إضمار هو"هيجاَء أنت

 ليست هي العاملة في الخبر، وإّنما هي واسمها بمنزلة المبتدأ، والخبر يكون ) ال(هو أنت، وأن
وعلى أي حال فالخبر مرفوع، ولكن العامل فيه . انه في الحديث عن الخبر، وسيأتي بي)61(للمجموع

، )ال، واسمها(مختلف فيه، إْذ ذهب بعضهم إلى أن العامل هو التركيب، الذي سبقه مجموعا من 
وحدها هي العاملة، وأن المجموع في موضع مبتدأ، والخبر مبني عليه، وهذا ما قال ) ال(وليست 

، الداخلة على االسم، سواء كان )ال(أن العامل هو  -مثًلا–وعند غيره كالمبرد . )62(به سيبويه
  .)63(مجردا، أم مضاًفا، أم مطوًلا

وقد يحذف خبرها، ويكون الذي يبنى عليه زماًنا، أو مكاًنا؛ لذا يجوز فيه اإلضمار، 
ال "في زمان، وكذلك  ؛ أي ال رجَل في مكان وال شيَء)ال رجَل، وال شيَء(واإلظهار، ففي 

ين، وال جاريتين لك: "وفي قولهم. )64("بأستكون شبه الجملة "ال غالم ا،  -لك–، فجائز أنخبر
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وهو قول أبي عمرو؛ ألّنه ال يكون مضاًفا وهو خبر؛ ولو كان مضاًفا الحتاج إلى الخبر مضمرا، أو 
، واإلضمار الذي فيه "ال أبا لك: "لهمظاهرا، وعند سيبويه أن الخبر متروك في نحو هذا، وفي قو

وللسيرافي شرح في كالم سيبويه، بأن بني تميم كثيرا ما . )65(، استغناًء، واستخفاًفا)مكان: (تقدير
قول العرب من أهل الحجاز ال : "ما قاله يحذفون الخبر، وأهل الحجاز يظهرونه، والدليل على ذلك

لى أن بني تميم يلزمون حذَفه، إن كان اسما يظهر فيه وأشار ابن عصفور إ. )66("رجَل أفضُل منك
وعرج أبو حيان على قول . )67(الرفع، أما إن كان ظرًفا، أو مجرورا، ففيه جواز الحذف، واإلثبات

، يقصد بذلك لغة أهل "إن شئت أظهرَته: "، يعني في جميع اللغات، وقوله"لكّنك تضمره: "سيبويه
  .)68(الحجاز

" ال رجَل أفضُل منك: "لك أن الخبر يكون ظاهرا في لغة أهل الحجاز، فيقولونوعند ابن ما
ال أهَل لك، وال ماَل لك، وال بأس : ، أي"ال أهَل، وال ماَل، وال بأس: "ويحذفونه كثيرا، فيقولون

، بل ، وأما بنو تميم فيحذفونه"ال إله إّلا الله: "، نحو)إّلا(عليك، وأّنهم أكثر ما يحذفون مع 
، وكالم ابن مالك يتفق في المعنى مع )69(الحذف عندهم واجب، بشرط ظهور المعنى، ليس مطلًقا

وأما إن لم يكن ثمة دليل لفظي، أو معنوي، على حذفه، فالحذف ممتنع، . ما اختاره ابن عصفور
   .)70(؛ ألّنهذا ال يعد كالما؛ لعدم استفادة المخاطب منه شيًئا"ال رجَل: "نحو

وقد تدخل الباء عليه، وفي دخولها خالف، فكان النُّحاُة ما بين مجوز ومانع، ولكن جاء على 

، وتأويل ذلك أن الباء "ال خير بخير بعده النار: "-رضي الله عنه-ذلك قول علي بن أبي طالب 
  .)71(صفة) بعده النار(ظرفية في موضع الخبر، و

بال "، و"بال شيٍء: "، كقول العرب)ال(ليًلا قد تدخل على وفي المقابل أن الباء، وغيرها، ق
بغير شيٍء، وبغير ذنٍب، وبغير : ، والمعنى"ذهبُت بال عناٍء"، و"غضبُت من ال شيٍء"، و"ذنٍب

 –وأجاز بعض النحاة. )72(، معاملَة االسم الواحد)ال، واسمها(عناٍء، وفي ذلك داللة على معاملِة 
  .)73(، ولكن الجر أرجح من البناء على الفتح"بال شيَء" :فيقال - الفتح -كأبي حيان

  الخاتمة

  :قد خُلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، كان أهمهال

  .النافية للجنس تكون المراعاة للفظ، ال للمحّل) ال(ن االسم المعطوف على اسم أ -

ّني، الواقع على االسم، وهو ما أّنها إذا جاءت مسبوقة باستفهام، فيتعين معنى االستفهام بالتم -
  . ذهب إليه سيبويه، أما غيره كالمبرد فقد جعل التمّني واقعا على الخبر

  .عّلة التركيب، والمالزمة في االستعمال - إذا جاء مبنيا-أن علة بناء اسمها  -
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ه، فيأتي نعته أن اسمها إذا جاء مثنى، أو جمعا لمؤنٍث سالما، يختلف الحكم اإلعرابي له ولتابع -
منصوبا، أو مرفوعا مراعاة للمحّل؛ وهذا مذهب بعضهم كابن جّني، وفي غير ذلك يعامل 

  .االسم معاملة االسم المفرد وإن لم يكن مفردا وذلك كأن يأتي اسم جمع

في النكرة دون المعرفة؛ ألن النكرة يفيد نفيها النفي العام، أما المعرفة فال ) ال(أن سبب عمل  -
  .صور فيها النفي العام، وهذا ما ذهب إليه البصريونيت

من حيث إن ) إن(إحداهما علة المشابهة بـ : أن عّلة إعمالها تكمن في وجود علتين متناقضتين -
تفيد التوكيد العام، أما العلة األخرى فهي علة النقيض من حيث ) إن(و تفيد النفي العام،) ال(

 إن)توكيد النفي) ال(ات، بينما تفيد تفيد توكيد اإلثب) إن.  

  .أن ما جاء معرفًة اسما لها فقد كان في تأويل النكرة -

  ".ال سالم عليك: "قولهم أن اسمها إذا كان في معنى الفعل فال يلزم تكرارها؛ نحو -

أن بقاء خبرها وحذفه متعلِّق بلغات العرب المحتج بلغتهم، فالحجازيون قد يظهرونه، في حين  -
  .يحذفه التميميون

  .بال شيٍء: قد ينتزع البناء من االسم، نحو) ال(أن دخول الباء على  -

 
  الهوامش

 
عبد السالم هارون، : ، الكتاب، تحقيق)هـ180ت(سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر،  )1(

أبو حيان، محمد بن يوسف، . 309ص- 307، ص2، ج4ط) م2004/هـ1425(الخانجي، القاهرة 
رمضان : حمد، ومراجعةرجب عثمان م: ، ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقيق)هـ654-754(

  .1317، ص3ج) م1998/هـ1418( 1عبدالتواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

؛ وورد المثل عند الميداني، أبي الفضل أحمد بن محمد بن 307ص- 306، ص2سيبويه، الكتاب، ج )2(
المكتبة  محمد محيي الدين عبد الحميد،: ، مجمع األمثال، تحقيق)هـ518ت(إبراهيم النيسابوري، 

، وقماص بضم )ما بالعير من ِقماص: (268، ص2، ج)م1998/ هـ1419(لبنان،  -العصرية، بيروت
القاف وكسرها، ورجح الميداني الكسر، وهو مثل يروى لمن لم يبق من جَلده شيء والقماص هو 

الحمار، وقيل هو مثل يضرب لمن ذّل بعد عز.  

محمد عبد الخالق عضيمة، : ، المقتضب، تحقيق)هـ285ت(اليزيد،  المبرد، أبو العباس محمد بن )3(
  .383ص-382، ص4ج) م2010/هـ1431(لبنان  -عالم الكتاب، بيروت

  .1318ص-1317، ص3أبو حيان، االرتشاف، ج )4(

  .309، ص2سيبويه، الكتاب، ج )5(
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ماد الدين بن سيد آل ع: ، معاني القرآن، تحقيق)هـ207ت(الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد،  )6(

  .25، ص1، ج1ط) م2011/هـ1432(لبنان -الدرويش،عالم الكتب، بيروت

  .360، ص4المبرد، المقتضب، ج )7(

: ، المسائل العسكرية، تحقيق ودراسة)هـ377ت(الفارسي، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار،  )8(
  .244، ص1ط) م1982/هـ1403(ر،مص -محمد الشاطر أحمد محمد أحمد، مطبعة المدني، القاهرة

شرح ) هـ672ت(ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبدالله بن عبدالله الطَّائي الجياني األندلسي،  )9(
محمد عبد القادر عطا، وطارق فتحي السيد، دار : التسهيل تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، تحقيق

الزجاج هو أبو إسحاق إبراهيم . 439، ص1،ج1ط) م2001/هـ1422(لبنان، - الكب العلمية، بيروت
  ).هـ311ت(بن محمدالسري، 

  .282، ص2؛ والمثاالن موجودان في الكتاب، ج1296، ص3أبو حيان، االرتشاف، ج )10(

  .363، ص1الفراء، معاني القرآن،ج )11(

-دى، بيروتمحمد علي النجار، دار اله: تحقيقالخصائص، ) هـ392ت(ابن جني، أبو الفتح عثمان  )12(
  .168، ص2، ج2ط) ت.د(لبنان 

  .1297، ص3أبو حيان، االرتشاف، ج. 305، ص3المرجع نفسه، ج )13(

  .1297، ص3المرجع نفسه، ج )14(

  .305، ص3ابن جني، الخصائص، ج )15(

  .1297، ص3أبو حيان، االرتشاف، ج )16(

  .360، ص4المبرد، المقتضب، ج. 274، ص2سيبويه، الكتاب، ج )17(

عبد : ، األصول في النَّحو، تحقيق)هـ316ت(سراج، أبو بكر محمد بن سهل البغدادي، ابن ال )18(
أبو حيان، . 406، ص1، ج3ط) م1996-هـ1417(الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

، همع )هـ911ت(السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، . 1306، ص3االرتشاف، ج
لبنان  -أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت: جوامع، تحقيقالهوامع في شرح جمع ال

، )هـ1093-1030(البغدادي، عبد القادر بن عمر، . 463، ص1، ج2، ط)م2006/ هـ1427(
عبد السالم محمد هارون، مكتبة : ، خزانة األدب، ولب لباب لسان العرب، تحقيق)م2006/هـ1427(

  .58، ص4، ج4الخانجي، القاهرة، ط

  .463، ص1السيوطي، همع الهوامع، ج )19(

  .276، ص2سيبويه، الكتاب، ج )20(

  .361، ص4المبرد، المقتضب، ج )21(

  .274، ص2سيبويه، الكتاب، ج )22(
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  .1295، ص3أبو حيان، ارتشاف الضرب، ج )23(

، شرح اللمع في النحو البن جّني، )هـ543ت(األصبهاني، أبو الحسن علي بن الحسين اليافولي  )24(
، 1، ج1، ط)م2007/ هـ1428(لبنان، -محمد خليل مراد الحربي، دار الكتب العلمية، بيروت: حقيقت

األزهري، خالد ابن عبد الله، شرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالك . 168ص-167ص
أحمد السيد سيد : لجمال الدين أبو محمد بن عبد الله بن يوسف بن هشام األنصاري، تحقيق

  .150، ص2ج)ت.د(إسماعيل عبد الجواد عبد الغني، المكتبة التوفيقية، : راجعةأحمد، م

  .141، ص2المرجع نفسه، ج )25(

، المقرب، )هـ669ت(ابن عصفور، أبو الحسن علي بن المؤمن بن محمد بن علي الحضرمي اإلشبيلي  )26(
لبنان، -روتعادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بي: تحقيق

  .258، ص1، ط)م1998/هـ1418(

األستراباذي، رضي الدين محمد . 363، ص4المبرد، المقتضب، ج. 297، ص2سيبويه، الكتاب، ج )27(
إميل بديع يعقوب، : ، شرح كافية ابن الحاجب، قدم له ووضع حواشيه وفهرسه)هـ686ت(بن الحسن، 

  .198، ص2، ج2ط) م2007/هـ1428(لبنان،  -دار الكتب العلمية، بيروت

،، خزانة )هـ1093-1030(البغدادي، عبد القادر بن عمر، . 1308، ص3أبو حيان، االرتشاف، ج )28(
عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، : األدب، ولب لباب لسان العرب، تحقيق

  .61، ص4، ج4، ط)م2006/هـ1427(

  .61، ص4المرجع نفسه، ج )29(

مازن المبارك، دار صادر : كتاب الالمات، تحقيق)هـ337ت(،أبوالقاسم عبدالرحمن بن إسحاقالزجاجي )30(
  .104ص- 103، ص2ط) هـ1412(بيروت، 

  .465، ص1السيوطي، همع الهوامع، ج )31(

، شرح جمل الزجاجي، تحقيق )ه609ت(ابن خروف، أبو الحسن علي بن محمد بن علي اإلشبيلي )2(
، )هـ1419(السعودية  -، جامعة أم القرى، وزارة التعليم العاليسلوى محمد عمر عرب: ودراسة

، ابن يسعون هو يوسف بن يبقى بن 465، ص1السيوطي، همع الهوامع، ج. 981، ص2، ج)ط.د(
  ).هـ540ت(يوسف بن مسعود، 

، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، )هـ392ت(ابن جني، أبو الفتح عثمان،  )3(
محمد بشير : علي ناصف النجدي، وعبدالفتاح إسماعيل شلبي، أعده للطبعة الثانية: قيقتح

  .56، ص2، ج2ط) ت.د(اإلدلبي،

  .56، ص2المرجع نفسه، ج )4(

  .359، ص4المبرد، المقتضب، ج. 298، ص2سيبويه، الكتاب، ج )35(

  .446، ص1ابن مالك، شرح التسهيل، ج )36(
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  .1309، ص3أبو حيان، االرتشاف، ج )37(

، 3أبو حيان، االرتشاف، ج. 447، ص1ابن مالك، شرح التسهيل، ج.301، ص2سيبويه، الكتاب، ج )38(
  .1309ص

شريف : ، المسائل المنثورة، تحقيق)هـ377ت(الفارسي، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغّفار،  )39(
  .104، ص1ط) م2004/هـ1424(عبد الكريم النَّجار، دار عمار،

  .105نفسه، صالمرجع  )40(

  .276، ص2سيبويه، الكتاب، ج )41(

  .172األصبهاني، شرح اللمع، ص. 277ص-276، ص2المرجع نفسه، ج )42(

  .299ص-298، ص2سيبويه، الكتاب، ج )43(

أبو حيان، االرتشاف، . 449، ص1ابن مالك، شرح التسهيل، ج.169األصبهاني، شرح اللمع، ص )44(
  .1310، ص3ج

  .359ص ،4المبرد، المقتضب، ج )45(

  .1295، ص3أبو حيان، االرتشاف، ج )46(

  .1296، ص3المرجع نفسه، ج )47(

  .277ص-276، ص2سيبويه، الكتاب، ج )48(

  .172األصبهاني، شرح اللمع، ص )49(

  .172األصبهاني، شرح اللمع، ص. 274، ص2سيبويه، الكتاب، ج )50(

  .172األصبهاني، شرح اللمع، ص. 366، ص4المبرد، المقتضب، ج )51(

  .172المرجع نفسه، ص )52(

  .438، ص1ابن مالك، شرح التسهيل، ج. 366، ص4المبرد، المقتضب، ج )53(

  .238، ص1المرجع نفسه، ج )54(

  .1301، ص3أبو حيان، االرتشاف، ج. 224، ص1سيبويه الكتاب، ج )55(

  .338، ص2سيبويه، الكتاب، ج )56(

: ، األشباه، والنَّظائر في النَّحو، وضع حواشيه)هـ911ت(السيوطي،جالل الدين عبد الرحمن أبو بكر  )57(
  .238، ص3، ج2، ط)م2007/هـ1428(لبنان  - غريد الشيخ، دار الكتب العلمية، بيروت

  .1300، ص3أبو حيان، االرتشاف، ج )58(

  .275ص-274، ص2سيبويه، الكتاب، ج )59(

  .1298، ص3أبو حيان، االرتشاف، ج )60(
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  .260ابن عصفور، المقرب، ص )61(

  .275، ص2سيبويه، الكتاب، ج )62(

، مغني اللبيب عن )هـ761ت(ابن هشام، جمال الدين األنصاري، . 383، ص4المبرد، المقتضب، ج )63(
مازن المبارك، ومحمد علي حمدالله، وراجعه سعيد األفغاني، دار الفكر، : كتب األعاريب، تحقيق

  .234، ص1، ط)م2005/هـ1425(لبنان،  -بيروت

  .279ص-276، ص2يه، الكتاب، جسيبو )64(

  .282، ص2المرجع نفسه، ج )65(

  .276، ص2المرجع نفسه، ج )66(

  .259ابن عصفور، المقرب، ص )67(

  .1300، ص3أبو حيان، االرتشاف، ج )68(

  .1300، ص3أبو حيان، االرتشاف، ج. 437، ص1ابن مالك، شرح التسهيل، ج)69(

  .437، ص1ابن مالك، شرح التسهيل، ج )70(

، 3أبو حيان، االرتشاف، ج. 288، ص4ج: ، وينظر222، ص2ستراباذي، شرح الكافية، جاأل)71(
ما خير بخير بعده النار، وما شر بشر بعده : "460؛ وورد الشاهد في نهج البالغة، ص1301ص

  ".الجنة

  .302، ص2سيبويه، الكتاب، ج )72(

  .1301، ص3أبو حيان، االرتشاف، ج )73(
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  :المراجع

شرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالك لجمال الدين هري، خالد بن عبد الله، األز

أحمد السيد سيد أحمد، : ، تحقيقأبو محمد بن عبد الله بن يوسف بن هشام األنصاري
  ).ت.د( إسماعيل عبد الجواد عبد الغني، المكتبة التوفيقية،: مراجعة

، قدم له شرح كافية ابن الحاجب، )هـ686ت(ن، األستراباذي، رضي الدين محمد بن الحس
 -إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت: ووضع حواشيه وفهرسه

  .2، ط)م2007/هـ1428(لبنان،

 ،شرح اللمع في النحو البن جّني ،)هـ543ت( األصبهاني، أبو الحسن علي بن الحسين اليافولي،
، )م2007/ هـ1428( ،لبنان-تب العلمية، بيروتمحمد خليل مراد الحربي، دار الك: تحقيق

  .1ط

، خزانة األدب، ولب لباب لسان العرب، )هـ1093-1030(البغدادي، عبد القادر بن عمر، 
  .4، ط)م2006/هـ1427( عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة،: تحقيق

لي النجار، دار الهدى، محمد ع: ، تحقيقالخصائص ،)هـ392ت(ابن جني، أبو الفتح عثمان 
  .2ط ،)ت.د(، لبنان-بيروت

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح ، )هـ392ت(ابن جني، أبو الفتح عثمان، 

محمد : علي ناصف النجدي، وعبدالفتاح إسماعيل شلبي، أعده للطبعة الثانية: ، تحقيقعنها
  .2، ط)ت.د( ،بشير اإلدلبي

رجب : ، تحقيقارتشاف الضرب من لسان العرب، )هـ754-654(يوسف، أبو حيان، محمد بن 
) م1998/هـ1418( ،رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة: عثمان محمد، ومراجعة

  .1ط

، شرح جمل الزجاجي ،)ه609ت(، ابن خروف، أبو الحسن علي بن محمد بن علي اإلشبيلي
 السعودية، - وزارة التعليم العالي معة أم القرى،سلوى محمد عمر عرب، جا: تحقيق ودراسة

  ).ط.د(، )هـ1419(

مازن : ، تحقيقاإليضاح في علل النحو، )هـ337ت(الزجاجي، أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق 
  .6ط) م1996/هـ1419( ،المبارك، دار النفائس
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مازن المبارك، : ، تحقيقكتاب الالمات، )هـ337ت( الزجاجي، أبوالقاسم عبدالرحمن بن إسحاق
 .4ط) هـ1412( ،دار صادر بيروت

عبد : ، تحقيقاألصول في النَّحو، )هـ316ت(ابن السراج، أبو بكر محمد بن سهل البغدادي، 
  .3، ط)م1996-هـ1417( الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت،

الم هارون، عبد الس: ، تحقيقالكتاب، )هـ180ت(سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، 
  .4، ط)م2004/هـ1425( ،الخانجي، القاهرة

: ، تحقيقشرح كتاب سيبويه ،)هـ368ت(السيرافي، أبو سعيد الحسن بن عبدالله بن المزريان 
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  ملخص
اقتصرنا في هذا البحث على التناص، محاوال تتبع أشكاله وتجلياته وطريقة توظيفه في شعر إيليـا أبـو   

متعددة من التناص، بحيث يـنهض شـعره علـى نـوع مـن االسـتعارة والتعـالق         ماضي، إذ يوّظف الشاعر نماذج
بين النصوص، وبالّنتيجة لم يكن الّنص المستعار في شعره قائما على االقتباس وحسب، بـل تـم التصـرف بـه     

وقد سلط الضـوء علـى شـواهد شـعرية تعكـس مثـل هـذا الفهـم وتـم تناولهـا           ، وتحويره لخدمة الرؤية النصية
  .التحليلب

  .إيليا أبو ماضي، التناص، التعالق، النص: الكلمات المفتاحية

 
Intertextuality in Contemporary Arab Poetry:  

Elia Abu Madi as a Model 
  

 

Ahmad Al-Bzour, Part-time Lecturer, Zarqa Private University, Jordan. 

 

Abstract 
We limited this research to intertextuality, attempting to trace its forms and 

manifestations and the way it is employed in the poetry of Ilya Abu Madi, as the poet 
employs multiple forms of intertextuality, so that his poetry rises to a kind of metaphor 
and attachment between texts, and as a result the text that was penned in his poetry was 
not only based on the quotation, but rather It was acted upon and modified to serve the 
textual vision, and poetic evidence that reflects such an understanding was highlighted 
and analyzed 

                                                        

   2022 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  

      .، األردنجامعة الزرقاء الخاصة ،محاضر غير متفرغ   *
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  : المقدمــــة

يشتغل الّتناص في الدراسات الّنقدية الحديثة من خالل دراسة الّنص األدبي في ضوء عالقته 
بنصوص سابقة، وذلك على أساس أن العالقة قائمة عبر تداخل تلك الّنصوص وتقاطع بعضها من 

، منبهين منُذ بعض، وسيسعى هذا البحث إلى إماطة اّللثام عن الّتناص في شعر إيليا أبو ماضي
  . 2004البداية إلى أن البحث اعتمد نسخة دار العودة، المنشورة سنة 

هذا، وقد اّتضح من خالل القراءة أن الّتناص في الخطاب الشعري عند إيليا أبو ماضي كان 
  .سطحي ظاهر، ونوع آخر خفي وعميق: نوعين على

شعرية المختارة التي تتجلى فيها وقد حددنا المنهج الوصفي، في وصف وتحليل الشواهد ال
الّنظري والّتطبيقي، في المحور : مالمح الّتناص، كما اقتضت منهجية البحث توزيعه على محورين

الّنظري يبين الّتناص، من حيث المفهوم والّنشأة، وأما المحور الّتطبيقي، يهدف إلى الّتنقيب عن 
  كيف يتجّلى الّتناص في شعر إيليا أبو ماضي؟ : ليالّتناص، انطالًقا من السؤال المنهجي الّتا

تفيد  "إيليا أبو ماضي شاعر المهجر األكبر"ولعّل الدراسة التي أجراها زهير ميرزا بعنوان 
كثيرا من الباحثين المهتمين بالشاعر وشعره؛ كونها من الدراسات الرائدة، إذ تحاول هذه الدراسة 

ة عن الشتقدم صورة كلي ا أننتائجها كانت أحكام يتها إّال أنغم من أهماعر وشعره، وعلى الر
نقدية عامة، أما فيما يخص موضوعنا فلم يشر الباحث إلى الّتناص بمفهومه الحداثي، فقد نظر 
إليه بما يتفق تماما مع نظرة الّنقاد القدامى البدائية، حيث إّنه يدخل في باب الّتضمين واالقتباس، 

يندرج ضمن ما اصطلح على تسميته أو ما اصطلح عليه بالتأثر والتأثير، مكتفيا ببعض أو هو 
الشواهد الشعرية الضئيلة جدا، كما أن هذه الشواهد غالبا ما تفتقر إلى الّتحليل المناسب 
ة والتذوق المدروس الدقيق، عالوة على أن هذا الّتحليل يمتاز بالذوق االنطباعي وبمسحة كلي

  .)1(عابرة

إن هذا البحث كغيره من البحوث الّنقدية لن يكون سالما من نواقص، والسبب في ذلك إّنما 
يرجع في اعتقادي أّنه من الصعب االدعاء بأّنه في اإلمكان أن يقدم الدارس والباحث تحليال للّنص 

  .األدبي يجمع الشمول الكمال، الذي ال يترك مزيدا لمستزيد

  : و ماضي، شاعر المهجرإيليا أب

في  1957، وتوفي 1894ولد إيليا أبو ماضي في قرية المحيدثة من لبنان، سنة 
، ويعد واحدا من الشعراء العرب المعاصرين الذين حققوا حضورا واضحا على الساحة )2(نيويورك

ن الحياة االجتماعية الشعرية العربية، من خالل إحداثه تجديدا في القصيدة، وجعلها تتسع لمضامي
والفكرية والّنفسية، من غير أن تخرج من إطار العفوية والبساطة والوضوح، هذا باإلضافِة إلى أّنه 
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تتلخص مميزات أبي ماضي الشعرية، في شعوره "ينتمي إلى المذهب الرومانسي والواقعي، و
   .)3("اإلنساني، وعمق إحساسه بالطبيعة، وتفاؤله، وحبه للحياة

  الّنص والتناص

هناك أسئلة كثيرة تطرح بهذا الصدد على أصعدة مختلفة، أسئلة سأحاول التطرق للبعض 
ما الّنص؟ وكيف يتكون؟ وما اّلذي يجعل من : منها، دون أن أدعي اإلحاطة الكاملة بها هنا، منها

ية في هذا الّنص نصا؟ وما عالقة الّنص بالّنصوص األخرى؟ ولعل السؤال اّلذي يرتدي أهم
  ما الّتناص؟: الموضوع، هو

إن أية دراسة للّتناص إّنما تبدأ من ضبط مفهومه وتحديد بنائه، وعلى كّل حال إن هذا 
المفهوم لم يظهر صدفة، وإنما ظهر، في الواقع، ليعبر عن بروز اتجاه نقدي، يمّثله مجموعة من 

مهم، وقد حاولوا من خالل اشتغالهم الباحثين، بحيث أضحى مفهوم التناص يشّكل موضوع اهتما
أن يثمنوا كنوزه العميقة، في أفق إعادة االعتبار له، كجزء و عليه أن يكشفوا أسرار الّنص األدبي،

هذا المفهوم في سياق هذا الّتوجه، بقوله بأن " دريدا"ال يتجزأ من نظام الّنص، وقد استثمر 
تنتجها ذات فردية، ضمن بنية نصية منتجة، متعالقة  بنية داللية"، والّنص )4("الّنص نسيج لقيمات"

، وكّل نص أدبي هو حالة انبثاق عما سبقه من نصوص )5("مع بنيات ثقافية واجتماعية محددة
7(، وكّل نص هو تسرب وتحويل لنص آخر)6(تماثله في جنسه األدبي( .  

  مفهوم التناص وتسمياته

ن كانوا قد استخدموا للّتناص تسميات مختلفة لتدل ومن الجدير بالمالحظة أوًال أن الدارسي
، ويرى دومنيك مانجينو أن الّتناص )8(على الّتسمية نفسها، فتارة تخارج نصي، وتارة تداخل نصي

، بمعنى أن الّنص يتعالق مع )9(عبارة عن مجموعة العالقات تربط نصا ما بمجموعة من الّنصوص
  .)10(يت هو الكتابة على آثار نصوص قديمةنصوص أخرى، والّتناص عند جيرار جن

وغني عن القول بأن الّتناص أيا كانت مسمياته ال بد فيه من الّتعالق واالستدعاء، وعلى 
ذلك، لن أدخل في تفريعات الّتعريفات للّتناص، إذ ال حاجة لتكرار ما قيل، وأحسب أن ثمة اتفاق 

ص كمصطلح ظهر على يد جوليا كرستيفا، وبكلمة أوضح ال ضمني بين الدارسين والّنقاد بأن الّتنا
أجد مندوحة عن األخذ برأيها عن التناص بأن كّل نص يتشّكل من تركيبة فسيفسائية من 

، )11(االستشهادات، باإلضافة إلى أن كّل نص هو امتصاص أو باألحرى تحويل لنصوص أخرى
رت بأن الّنص عبارة عن مجموعة من الّنصوص وغير بعيد عن هذه الّنظرة ما الحظه روالن با

  .)12(المتداخلة، وتبعا لذلك خلص إلى أن المؤّلف يتحول عبرها مجرد ناسخ ليس إّال
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وعلى الرغم من أن الّتناص مفهوم نقدي غربي إّال أننا ال نعدم وجوده في األدبيات الّنقدية 
، يحاكي فيه الالحق تجربة السابق، كاستدعاء العربية، فقد تمّثل على شكل من أشكال السرقة

الشاعر بيًتا شعريا أو شطر بيت، هذا باإلضافة أن هذه السرقة األدبية اتخذت عند الّنقاد عدة 
، وهذا غير بعيد عما ذهب )13(أشكال ومفاهيم، من بينها الّتضمين والمعارضة واالنتحال والّتلفيق

يعني أن يتضمن نص أدبي ما نصوصا أو أفكارا "في أبسط صوره إليه أحمد الزعبي بأن التناص 
أخرى سابقة عليه عن طريق االقتباس أو الّتضمين أو الّتلميح أو اإلشارة أو ما شابه ذلك من 

، وهذا الذي ذكره الزعبي ال يختلف كثيرا عما ذكره خليل )14("المقروء الثقافي لدى األديب
  .)15(من أّنه تشكيل نص جديد من نصوص سابقةالموسى في حديث عن الّتناص، 

وفي المحصلة، إن الّتناص ليس فقط مجرد اقتباس نص من نص سابق بقدر ما يحرص على 
  .فتح الحوار مع هذا الّنص المقتبس، وإعادة إنتاجه برؤية قد تكون مختلفة إلى حد المفارقة

  التناص بوصفه تقنية فنية

بأن الّنص األدبي ينماز عن غيره بالّنمو والغنى والّتعددية، وإن من المفيد في البداية القول 
ما إذا كان من الممكن أن نعد التناص منهجا؟ : ما يبدو لي سؤاًال أساسيا في هذا البحث، هو

وهل يمكن أن يوجد تعالق داخل الّنص؟ وإذا كان هناك ثمة تعالق وتداخل، هل الّنص الالحق 

  ؟ السابقيلغي فكرة الّنص 

وقبل لحظة الحمل باإلجابة عن هذا السؤال أوجه انتباه القارئ إلى أن الّتناص أداة من 
األدوات الّنقدية، وال يمكن أن نعده منهجا، بقدر ما هو تقنية فنية جمالية؛ كما أن الرأي القائل 

ة جانب من جوانب الّظواهر بأنه نظرية ومنهج رأي يعوزه الدليل القاطع، ألن الدارس يكتفي بدراس
  .األدبية، مغفًال الجوانب األخرى اّلذي يختفي بها الّنص األدبي

  مصادر التناص وطرائقه

كنُت قد أشرُت بأن الّنص األدبي يستمد وجوده من نصوص أدبية سابقة، ويمكن القول 
منها ما يتشّكل عن وعي، إضافة إلى ما تقدم بأن الّتناص يستمد مواده من مصادر ثقافية متباينة، 

   .ومنها ما يتشّكل عفوا في الّذاكرة؛ نتيجة القراءة واالطالع الواسع

وال أتي بجديد إذا قلت بأن الّتناص يكون بإشارة مباشرة أو بنص كامل أو مجتزأ وقد يكون 
ناص عملية أيضا تلميحا أو تصريحا إلى شخصية أو حادثة ما، وباإلجمال يمكنني القول بأن الّت

  .األول قديم والّثاني حديث يتشاركان فيما بينهما ويتقاطعان في الداللة: تفاعلية بين نصين
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بناًء على هذا فإن مفهوم التناص يتزيا بتضاريس تعددية المعاني، ولعّلي أخرج بتصور من 
ما أنه يندرج ضمن ما هذا الّتنظير في أن الّنص األدبي وفق مفهوم الّتناص ال يحده حدود، ك

، وهذا يعني باختصار أن الّنص ال تحده قراءة واحدة، "الّنص الديناميكي"اصطلح على تسميته بـ 
وكذلك ال ينطوي على داللة واحدة، وبذا فإن المتفحص لمواقع الّتناص في الّنصوص الشعرية 

ا وأشكاًال متعددة، فتارًة للشاعر إيليا أبو ماضي مما سأتناولها بعد قليل، سيجده تناصا متنوع
  .يكون لفظيا وتارة يكون إيحائيا

  تجليات الّتناص في شعر إيليا أبو ماضي

إذا قمنا بمراجعة وقراءة ألشعار الشاعر فإننا نجد أنه ال يوجد أي شكل أو نوع من أنواع 
  :جليات التناصية، منهاالتناص إال واستعمله، ولو عدنا إلى خطابه الشعري لالحظنا جملة من الّت

التناص األدبي:  

يظهر التناص األدبي في شعر إيليا أبو ماضي بأشكاله المختلفة من تناص على مستوى 
الكلمة إلى جمل وعبارات بنيت على أساس نص سابق، وإن الذي يلفت النظر ويسترعي االنتباه 

لشعراء القدامى في توظيفهم هو أن طريقة توظيف الشاعر للتناص يشبه إلى حد قريب بطريقة ا
لألبيات الشعرية، من أجل االستشهاد واإلحالة واستعراض مقدرتهم الثقافية، على نحو ما نجد في 

  :قوله

  )16(أدركُت ما في الليل من أســـــــرار  وإذا الدجى أرخــــى علي ســــــدوله

السابقة، وإن مثل هذا يحيلنا  البيت الشعري في الحق يحمل تصورا ما عن التجربة الشعرية
  : فورا على معلقة امرئ القيس، بحيث يشّكل هذا التعالق نموذجا على التناص المباشر

أرخــــى ســــدوله البحر كموج ليبتلــــي  وليل بأنــــــــــواع الهمـــوم علي  

ثم المتأمل لهذا التناص وعالقته بالرؤية الشعرية، ليلحظ أن ا مشترًكا إنا وقاسمة انسجام
بين نص امرئ القيس ونص أبي ماضي، ويتمثل هذا القاسم المشترك في حالة الشاعرين القلقة 
والمضطربة، من هنا استحضر إيليا أبو ماضي حالة امرئ القيس التي تشبه حالته، لذا جاء هذا 

مجسدا الفكرة المطروحة في  التوظيف مؤكدا للرؤية وللداللة، وبناًء على ذلك جاء هذا التناص
الفضاء الشعري، غير أن الواقع يقول غير ذلك، وهو أن بين امرئ القيس وإيليا تجاوبا عكسيا في 
 نظرتهما إلى الليل، فقد خشي امرؤ القيس على نفسه في الليل، ينتظر بزوغ الفجر، فبدا له أن

وشرا يحيق به، في المقابل انطوى إيليا على  الليل طويل جدا، يثير في نفسه خوًفا وفزعا وهلعا
نفسه في الليل، يتأمل فيه الكون وأسراره، وقد بدا له الليل قصيرا، ال يريد له الزوال، وقد أطال 
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التأمل فيه، فلم ينتج له تأمله إّال أسرارا دفينة، لهذا نرى أن نظرة إيليا أبي ماضي في الليل كانت 
س، ألّنه مثل بالنسبة له مصدر معرفة لحقائق الكون، وفي المحصلة، فإن أعمق من نظرة امرئ القي

الليل يجسد خوًفا وقلقا عند امرئ القيس، في حين أن الليل عند إيليا يجسد راحة وطمأنينة 
  .وسكينة، من خالله يستطيع اكتشاف أسرار الكون

على نحو ما يتجّلى في  ومن الغريب المدهش أن يتقاطع الشاعر مع نصه الشعري السابق،

  :، حيث يقول"الطين"البيت الشعري الّتالي من قصيدة 

  )17(كنُت أو ما أكون يا صاح في غد  لسُت أدري من أين جئُت وال ما

  ":الطالسم"في حين يقول في قصيدة 

  )18(ولقد أبصرُت ُقدامي طريًقا فمشيُت  جئُت ال أعلم من أين ولكّني أتيُت

تؤّكد بما ال يدع مجاًال للشك تشابها ملحوًظا مع " الطين"لة في قصيدة إن نظرة متأم

التي تتسم بالعبث والشك، من ناحية المفردة والداللة، األمر الذي يجعل من " الطالسم"قصيدة 
توظيف الشاعر للتناص استجابة واعية، ناتج عن تأثير األفكار المطروحة في الّنص السابق، عالوة 

سب هذه األفكار ما زالت ماثلة وحاضرة في ذهنه، إلى الحد الذي يجعله يؤمن على أن روا
بالفرضية القائلة بأن معرفة الحقائق في هذا الكون ال يمكن الوصول إليها، وعلى هذا األساس 
وّظف التناص هنا بما ينسجم مع السياق الشعري المطروح، وربما لتأكيد مسألة شّكه في الوصول 

  .والحقيقة إلى المعرفة

، إذ إّنها تتناص مع "فلسفة الحياة"وشبيه بهذا التعالق والتقاطع ما نجده في قصيدة 

  :شكال ومضمونا" فكر الغبطة"قصيدة 

  أيهذا الشاكي وما بك داٌء

  أيهذا الشاكي وما بك داٌء

  كيف تغدو إذا غـدوَت عليال

  )19(كن جميال تر الوجود جميال

  ":ة فكرةالغبط"يقول في قصيدة 

  رهـأيها الشاكـــي الليالـــــــــي إّنما الغبطـُة فكـ

  رهـــــــأيها العابس لن ُتعطى على التقطيب ُأج

  كوخ كسرهـــــربما استوطنِت الكوخ وما في ال

همــــر ا، وال تجعْل حياة الغيرمــر 20(ال تكــن(  

ي النصين سيلحظ تشابها في المفردات والداللة، ال شك في أن نظرة متأملة من قبل القارئ ف
وقد يبدو التناص األدبي في شعر أبي ماضي خفيا، وغير مباشر، كما أنه ليس من الهين على 

  :القارئ هنا أن يكتشف التعالق النصي بينه وبين النص الحاضر، ومثال ذلك، قوله
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يفالس إّال بالجهادال ينـــــــــــــــــــ  اقرأوا ما كتبا.. كتب 21(ـاُل المجد(  

  ":من اشتهى الخمر فليزرع دواليها"ويقول أيضا في قفلة قصيدته المعنونة بـ 

  )22(من اشتهى الخمر فليزرع دواليها  ال شيء يدرك في الدنيا بال تعٍب

  : في هذين البيتين إشارة وإيماءة غير خفية على القارئ إلى البيت الشعري المأثور

  لن تبلَغ المجد حتى تلعق الصبرا  المجد تمرا أنت آكله ال تحسب

إن التناص الموظف عند إيليا أبو ماضي أتاح للقارئ أن يستحضر الموروث الشعري، ليغدو 
التناص عند الشاعر نوعا من التقليد والمحاكاة لغًة وأسلوبا، وتجسيدا بأن إدراك الهدف 

  .المنشود ال يكون إّال بالعمل والّتعب

وثمة تناص فيه إشارة وصدى من رائعة عنترة وابن زيدون في لحظة االستحضار الّذهني 
  :للمحبوبة، بحيث تبدو حالة الشاعر إيليا أبو ماضي ـ فيه ـ شبيهة بحالة الشاعرين، إذ يقول

  )23(شـــــوًقا كما هز النسيم بُنودا  وإذا ذكرُتِك هز ِذكراِك أضلعي

الشعري أن الشاعر يبني نصه هذا على التناص ـ والمتفاعالت ـ الذي وكما نالحظ في البيت 
في تعميق التناص " شوقاو ذكرتك"يحيلنا بدوره إلى نصوص شعرية سابقة، بحيث أسهمت لفظتا 

اللتان أضفتا على البيت شيًئا من التعالق الّنصي، عالوة على أن البيت الشعري السابق ال يختلف 
  :ارة مع بيت عنترة وابن زيدون، والذي يقول فيهمن حيث الروح والعب

  ومني وبيض الهنِد تقطر من دمي  ولقد ذكرتِك والرماح نــــواهُل

  :ويقول ابن زيدون

  واألفق طلق ومرأى األرض قد راقا   إّني ذكرتك بالزهـــــراء مشتاًقا

س من قبيل توارد في الشاهد الشعري الذي أوردناه ما يكفي للداللة على التناص بأنه لي
  .الخواطر بقدر ما هو توافق واشتراك مقصود

يستحضر إيليا أبو ماضي في موضع آخر من شعره حالة المتنبي ويتماهى معه فنيا، األمر 

ليالي بعد "منسجمة تمام االنسجام مع قصيدة المتنبي " حكمة المتنبي"الذي جعل قصيدته 
  ":الظاعنين شكول

  الدجــــىجلسُت أناجي روح أحمد في 

  أفّكر في الــدنيا وأبحُث في الــــــورى

  ــدوُلـوللهم حـــــــــــــولي كالظالم ســــ

  ــوُلـوم تـجـــوعينـــــــي ما بين الّنجـــــ
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  ـوِر كتابهـفأطرقُت أمشــــي في سطـــ

  ــوى وجــــــــع الحساِد داِو فإّنهـســــ

  فـــال تطمعن من حـاســٍد في مـــــودٍة

  بطرفــــــي، فألفيُت السطـــــــــور تقـوُل

  ـــــلَّ في قلٍب فليس يحــــــــــوُلـإذا حـــ

  )24(وأن كـــنَت ُتبديـــها لـــه وتنـــيــــــُل

التي تمتاز بسمة فنية مخصوصة، يتداخل فيها " إلى الله راجعون"وفي قصيدة معنونة بـ 
ول، ويتصالح المحرم مع المحلل، ليأخذ الّنص الشعري صورة الّنص المقدس المرفوض مع المقب

بنية ولكن في إطار داللي معكوس، وكأن الشاعر يرفع الخطاب الشعري إلى مصاف الخطاب 
  :الرباني، كما تتخلل القصيدة نفسا من شعر أبي نواس

ســــــــــــــــــــر بيني وبين العيون  

ـــــــــــــــــــــر والعيونالله في الس  

  أوحْت لنفسي بها الجفون  إذا عصفْت فكرتي القوافي

  هاِت اسقيني الخمر جهرا

  وال ُتبال بما يكـــــــــــون

أو كان شر 25(إّنا إلى اللِه راجعــــــون  إن كان خير(  

ته الشعرية، ليصل ونحن نجد في هذه األبيات الشعرية شيئا من أبي نواس وال سيما خمريا
  :بالشاعر إلى حد المجاهرة في معاقرة الخمر، غير مبال بالحرج األخالقي والديني، حيث يقول

ا، وقْل لي هي الخمرأال فاسِقني خمر  ا إذا أمكن الجهروال تسقني ســـــر  

مما لم يستطع أبو ماضي التخلص من الموروث الشعري وآثاره من ناحية الفكرة والعبارة، 

  ":وفراق لقاء"جعل ظاهرة التناص وتعالق الّنصوص سمة بارزة في شعره، يقول في قصيدة 

  صــبرا على هجرها إن كــــان يرضيها

  ان بعد نـــــــوىـفالوصُل أجمله ما كــــ

  ـــــــــــود ذوائبهاـبيض ترائبها ســــــــ

  غير المليحِة مـــملــــــوٌل تجّنيـــــــــها

  والشمس بعد الدجــــــى أشهى لرأئيها

  )26(زج حــــــواجبها كحٌل مــآقيـــــــها

وإذا ما نظرنا في الّتناص الوارد في األبيات الشعرية السابقة، وتأثر الشاعر، فسنجد أن شعر 
  :األبيوردي يمّثل أحد منابع تناص أبي ماضي، شكًال ومضموًنا
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  ـربا نجـــــــــٍد مهدَلــٍةــوسرحــٍة بــــــــ

  إذا الصـــــِبا نســــمْت والمزن يهضبها

  ــود ذوائبها بيض ترائبـــــــهاـســــــــــ

  ــر ظــّل يـرويهاـأغصانــها في غـديــــ

  مــشــى الّنـــسيـــــم على أيـن يناجيها

  حـمــر مــجــاســـدها صفر تراقيها

نريد أن نخلص إليه هو أن خطاب أبي ماضي الشعري، تضمن أقواال تستدعي إن الذي 
قائلها، ومن أبرز الشخصيات المستدعاء في شعره عبر آلية استدعاء الخطاب، شخصية امرئ 

، غير أن المالحظ هنا أن أبا ماضي يستدعي القيس وعنترة وابن زيدون وأبي نواس واألبيوردي
الخطاب الشعري على سبيل اإللصاق بالّنص دون تفاعل أو تداخل كبير مع جزئياته، وعلى هذا 
األساس لم يكن التناص األدبي في أغلب األحيان موفًقا في شعره، ويبقى بعد هذا أن نتساءل عما 

  .ار تجارب شعرية سابقة في شعره أم الإذا كان الشاعر بالفعل واعيا بالتناص واستحض

ويحضر في خطاب أبي ماضي الشعري نسيجا من التناصات مع شعراء، يستدعيهم إما 
بصورة ظاهرة أو بصورة خفية، متداخلة في خطابه كتناصه مع الحطيئة في قصيدته األشباح 

  :الثالثة
  راودنـــي النــــــوم ومـــــــــــا برحـــــا

  ــــُت جــفـونــــــــــي فانفتحـــــاأطبقـــــ
في مــوضــــــع أبصـــــــــــرُت كأنــــي  

  ـــدا أتــطّلــــــــــعـفـــوقـــفُت بعيــــــــــ

  حّتــــــى طــــأطأُت لــه رأســــــــــــــي
  ـواســبـــــاب الــرؤيا والوســــــــــــــ

  ــــر األرواحــــــــمـــا فـــيـــــه غـــيـــ
  )27(ـبــاحـفلمحُت ثــالثــــــــــــــــَة أشــ

شاهد على التناص الشعري، يظهر من خالله روح " لم يبق غير الكأس"وفي قصيدة 
  :الحالج المتميزة بطابعها الخاص، يقول

الكــــــــأس غير ــــــسليكما ي لم يبـــــق  

  ــي أدر كــاســاتهاــــــــيا أيــــها الساقــــ

  ــــــــــركوانـــــس الهموم فليس يسعد ذا

للّنــاس ما للّنـــــاس ودع ،فاشـــــرب  

فـي األغـالس الــــرهبان كمشــاعـــــل  

  )28(واســـق النجـوم فإّنـــها جـالســـي

تمام الوعي باتكائه على قصيدة  من الواضح الجلي الذي ال يرقى إليه الشك أن الشاعر واعي
  :الحالج، وباتخاذها كنموذج لتجربته الشعرية

  والله مــا طلــعـت شـــمــس وال غـربـــت

  وال خــلـــــــــــوُت إلى قــوم أحـــدثـــهـم

  م يلحوننـــي ســفهاــمــا لـي وللناس كـــ

  ـيـإّال وحــبـــــــك مقـرون بـأنـــفــاســ

  ي بين جالســـــيـوأنـــت حــــديثـــإّال 

دينـــي لنــفســي ودين النــاس للنـاس  
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وفي الواقع أن للموروث الشعري أثرا كبيرا في شعر إيليا أبو ماضي، وال سيما في توجيهه 
عريمثل هذه الّنماذج الش تأكيدها هنا هي أن كلية، والخالصة التي نودة نحو االهتمام بالناحية الش

  .ال يجد القارئ كبير عناء في رد التناص إلى نصوص معروفة أو قريبة منها

الّتناص القرآني:  

األول، االقتباس : تنقسم اقتباسات الشاعر إيليا أبو ماضي من القرآن الكريم إلى قسمين
ترتيب  الكامل لآلية أو جملة من آية قرآنية، مع تحوير بسيط أحياًنا بإضافة أو حذف، أو بإعادة

  .مفردات الجملة

واضحا مع مضمون " كّل من عليها فان"يظهر الّتالحم والّتماهي في عنوان قصيدة 
القصيدة، إذ إن الشاعر إيليا أبو ماضي بعث قصيدته هذه إلى صديقه يعزيه بموت والدته 

مع حدث الموت، وكريمته وشقيقته، لذا كان الشاعر واعيا بدور االقتباس القرآني هنا بما يتناسب 
  :يحيلنا مباشرة إلى النص القرآني، يقول إيليا أبو ماضي" كل من عليها فان"وعنوان 

  لعمرك ما األحـزان تنفع ربها

  فما وجــــدا اإلنسان إّال ليْفَقدا

  فيجمل بالمحزون أن يتجّلدا

  )29(وما ُفِقد اإلنسان إّال ليوجـدا

ي عنوان القصيدة؛ جاء ليعطي القارئ انطباعا أوليا وفوريا ال إن التناص القرآني المطروح ف
يحتمل التأجيل أو التلميح بما يشبه الخبر العاجل على أن األمر والخطب جلل وعظيم ال يقبل 
التأخير، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى جاء ليحمل النص الشعري بشحنة عالية من الداللة في 

  . ة، ليظهر لنا الشاعر وكأنه يتحدث بصوت رجل الدينوصف الحالة النفسية الحزين

وفي بيت شعري آخر نعثر على تناص قرآني دون أن يحتاج القارئ إلى كبير عناء في 
استظهاره، وهو أشبه ما يكون باستعارة لسياق قرآني جاهز، بحيث يبدو التالحم كبير بين 

  :رته الثقافية، ومثال ذلكالنصين، وما ذاك إال حرص الشاعر على إظهار لقارئه مقد

راسخ مكين وآًنا فوق جرٍف هار  آًنا على جبل ،30(راس(  

أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم : البيت الشعري يشير إلى قوله تعالى
  ".من أسس بنيانه على شفا جرٍف هار

سياق الشعري منسجما مع ال" العاشق المخدوع"ويأتي التناص القرآني في قصيدة 
  :ومجسدا في الوقت نفسه مشاعر الحسرة ومعبرا عن الخيبة والندامة، إذ يقول

  )31(ولبثُت كالمقتول في الوكر  ومضى يقّلب كّفه أسًفا
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يقلب "ليست تسمية تخلو من داللة، وجملة " العاشق المخدوع"إن تسمية القصيدة بـ 
أصبح يقّلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على وأحيط بثمره ف: "تحيل إلى قوله تعالى" كّفه

، وعلى هذا األساس غدا التناص القرآني ـ هنا ـ رمزا واضح الداللة أكثر من غيره، "عروشها
  . ليشير إلى الخيبة

ويستحضر الشاعر تناصه من القرآن بما يتناسب مع الوصف الذي بصدده، موضوعا 
  :وحة، ونسوق لبيان ذلك مثاًالوأسلوبا، من حيث تجسيده للفكرة المطر

مقل لأللى يشكون دهره  

  صبرا إذا جلـــٌل أصـابكم

ومن مــر من حلو ال بد  

سرإلى الي هآخر 32(فالعسر(  

، وإن نظرة "إن مع العسر يسرا"إن البيت الشعري السابق يتقاطع ويتداخل مع اآلية القرآنية 
لنا تشابه المفردات وتشابه الفكرة، بحيث أن الشاعر يحاول  متأنية في عجز البيت الثاني تؤكد

جاهدا تخفيف حدة التوتر والقلق على الذين يعيشون أقصى حاالت اليأس واإلحباط في أنه ما 
  . بعد الضيق إّال الفرج، ومن هذا المنطلق يمكن الجزم بأن التقاطع هنا كان مقصودا

عالقة الّنص الشعري بالنص القرآني في قصيدة عطًفا على ما سبق، فإن المتأمل في 
، ليلحظ أن تصرف إيليا أبو ماضي ال يتعدى التركيب اللغوي، من حيث انسجام "الشاعر واألمة"

لغته مع النص، عالوة على أن الداللة بقيت على حالها، كما لو أن الشاعر قصد من هذا 
جه الخصوص سورة النازعات، لتأكيد االستحضار تسليط الضوء على النص القرآني وعلى و

  :المضمون الشعري

  رأى أشياًخــاــمــــر يـــــوما فــــ

  ما خطبكــــــم.. ال ما لكم؟ـقـــــــ

  هـومن الثاوي اّلذي تبكونـــــــــــ

  ـٌخ منهم محدودبــقــاَل شيــــــــ

  و أبـــــــصرهـإن من نبكيـــِه لــــ

  ىــان ِفـــينا ومــضــهــو مـلـك َك

  لـــمـولبثــــنا بــــعـده ِفي ُظــــــــ

  َفـانـتـهــى الّتــــــاج إلى معتسٍف

  ِعنـد المقبرهجـــلسـُــوا يبكــون 

  وهرهـأي َكنـز ِفي الثرى أو جـــ

  َقـــيصر، أم ُتبــع، أم عـــنـتـره؟

  ودمــوع اليأس َتـــغـشى بصـره

ِفيِه َقــيـصـــره ـصــــرأب َقــيصر  

  ـامنا المزدهــــــــرهـَفمـضـْت أيــ

  رهــاٍت َفـوقــنا مــعـــــــتكــيداجـ

  م يــزل بـــالّتـاج حّتى نــّثـــــرهَل
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  : ـًالـهـــــــزَأ الشاعــر منهم قائـــ

  الفــــكمـرحـــمـُة اللِه على أســــــ

  َفـْاحبســـــــوا األدمــع في آماِقكم

جرهأصــوَل الش بـــلَغ الســوس  

ــــــــررهإّنـــــهم َكـانــوا ُتــقاًة ب  

النخره ـذي الِعظام33(واتركوا ه(  

إن المالحظ أن التناص القرآني الموظف في هذا النص يغلب عليه السمت اإليقاعي، وكثيرا 
ا أبو ماضي يبني نصه الشعري من ناحية الوزن والقافية، بما يتالءم واآلية ما نالحظ أن إيلي

  .القرآنية المراد توظيفها

غير أن هذا التوظيف في النص ال يبدو كبيرا ومنسجما على مستوى الداللة الشعرية في 

  ":؟الديار لمن"نص شعري آخر، حيُث يقول في قصيدة 

  ق أشـواِك الغضىوـأيبيُت قومـــــك فــــ

  ـدىــأين الهــدى، يا من يبشر بالهـــــــ

  وتبيــُت تخطر بالحريــــــــــر وتــرفــُل

  )34(أيـــــــــــن الّتقــى؟ يا أيـها المزمُل

وإذا كان التناص عند إيليا أبو ماضي يمثل نوعا من التأكيد والّتماهي بين النص السابق 

اد الّذهب"األمر يبدو على عكس ذلك في قصيدة  والحالي، إال أنليغدو التناص الموّظف "عب ،
  :نوعا من أنواع التحايل

ما ســـاَء نفسي من الدنيا ســوى نفر  

  ـــــًةـمـــــاتْت ضمائرهم فيهم أنانيــــــ

ـــاءْت خالئقهم أو ال خـــــــالق لهمس  

  ر بارزًةإذا رأوا صــــــــــــــورَة الدينا

  ــرهم عممــــال خير فيهم ولكن شـــــــ

  ــمـفليس ُتنشر حّتى ُتنشر الرمــــــــــــ

والّنهم إّال الشـــــراهـــــُة واإليثـــــــار  

كلهم ا إلى األذقانوا سجــــود35(خـــر(  

علم من قبله إذا يتلى قل آمنوا أو ال تؤمنوا إن الذين أوتوا ال": إشارة إلى قوله تعالى

إن التي تعنيه اآلية القرآنية أهل العلم، الذين إذا يتلى عليهم ". عليهم يخرون لألذقان سجدا
  .القرآن سجدوا وخشعوا وسبحوا

وعلى الشاكلة نفسها يلتقي إيليا أبو ماضي مع النص القرآني كثيرا، وال أدّل على ذلك من 

ارئ إال ليلحظ ما فيها من تالق أوضح من أن يشار إليه مع ، إذ ما من ق"عصر الرشيد"قصيدة 
، وأكاد لوال الحيطة المنهجية أجزم بأن الشاعر قد أصاب حظا كبيرا من التأثر في "الحاقة"سورة 

القرآن الكريم، ومن يقرأ قصيدته هذه ال يحتاج لطويل وقت أو كثير تأمل ليستنتج أّنه على 
  :به شكال ومضمونااألرجح قرأ القرآن وتأثر 
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ـــاِت العصـــوِر الخاليـــهطي بين كـــم  

  ــدٌة، أبياُتـــــــــــــهاـإن الحـياة َقــصيـ

  ديك فإّنماـــَخــــــــلِّ الغرور بما َلـــــــ

  إن اُأللــى وِطئــْت ِنعاُلــهم السهــــــى

  ـتاح مجتـــــاح العروش ملوَكهاـواجــ

  ــــــن القصــور الشـــاهقاُت وأهُلهاأيـ

  وِر اآلتيــهـِعــــظٍة ألبنـــــاِء الــدهــــــ

  ــــــوُت ِفيها القافيـــــهــأعمارنا، والمـ

  ــٌة ونفســـك َفانيـهــدنـــياك زائـلـــــــــ

ِنـــــعاُل الماشيــــــه همطــئـــْت جباهو  

  ز َنــــْخــل َخــاويـــــــــهَفـكأّنهم أعـجـا

باقيــــه ِمـــن َفما َلهم ،الجميع ـاد36(ب(  

إن النص الشعري السابق بني على أساس العبرة والعظة والحكمة، وإذا ما حاولنا أن ننظر 
في تناص الشاعر من خالل األبيات السابقة لم نجد سوى القرآن الكريم، وعلى وجه الخصوص 

وما * ما الحاقُة* الحاقة": لحاقة، ذلك لتأييد المضمون الشعري، حيث يقول الله تعالىسورة ا
وأما عاد فأهلكوا * فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية* كّذبت ثمود وعاد بالقارعة* أدراك ما الحاقة

كأّنهم سّخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى * بريح صرصر عاتية
  . "فهل ترى لهم من باقية* أعجاز نخل خاوية

واالستنتاج الذي ال مندوحة لنا من توكيده من هذا التناص هو أن الذي يطلع على شعر أبي 
ماضي يرى أن للّتناص القرآني حًظا وافرا من اهتمامه، ولسُت أراني في حاجة إلى أن أبين ذلك، 

ده، وبما أن المجال ال يتسع، نكتفي بهذا المقدار من فهو أوضح من أن نحاول إيضاحه وتحدي
  .الّنماذج الشعرية

التناص األسطوري:  

تكمن أهمية هذا التناص في أّنه يجسد الحالة الّنفسية لألنا الشاعرة القابعة في الّنص 

  ":العنقاء"الشعري، إذ يقول في قصيدة 

  ذهـــــب الربيـــع فلم تكن في الجـــدول

  وأتـــــــى الشتاُء فلم تكـــن في غيمـــه

  ــهاـولمحُت وامضــــــَة البروق فخلُتــــ

  الي بهاـوتقّطعْت أمـــراس آمــــــــــــــــ

  عصر األســــــــى روحـي َفسالْت أدمعا

  وعلمـُت ِحـيـن العلم ال يجــــدي الفتــى

  رعالشادي، وال الــروض األغـــــن المم

  عـالباكــــي، وال في رعــــــِده المتفجـــــ

  ــك في البــــــروق اللمــــعـفيها، فلم تـــ

  ـي اّلتـــــي مــن قبل لم تتقّطــــــعـوِهــــ

  فلمحُتها ولــمسُتها ِفــــــي أدمـعــــــــــي

  )37(ها َكــانــــت مـعــيـأن اّلتـــي ضيعُتــ
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طائر خرافي، يحرق نفسه، ثم ينبعث حيا من وسط رماده، وإن استحضار طائر  طائر العنقاء،
العنقاء وما يرمز إليه من تشبث بالحياة واألمل، لتجسد حالة األنا، وعلى هذا األساس يرى 
الشاعر بأّنه ال بد أن تنبعث من النار الرماد، وينبثق األمل من اليأس، وينبثق التالقي من االفتراق، 

نهضت في النص الشعري بدور الربط بين األمل واليأس، " العنقاء"باإلضافة أن أسطورة هذا 
وعلى هذا الّنحو تتحول األسطورة في نص إيليا أبو ماضي من مستوى الّتعبير عن اليأس إلى 

 ا " العنقاء"مستوى الّتعبير عن األمل، وبالتأويل نجد أنا مضادالمطروح في عنوان القصيدة رمز
لليأس والخيبة، وهذا ما جعله ينطوي على جمالية تبعث األمل والطُّمأنينة، ليغدو احتراقه على 
سبيل المجاز سبيًال إلى الراحة النفسية، وبهذا الّتأويل فإن ُطمأنينة النفس وسكون القلق لن تتم 

الشاعر في  بغير ألم وعذاب وافتراق واكتواء بنار المحبوبة ولهيبها، ومن هذا المنطلق فإن
  . القصيدة يستحضر العنقاء استحضارا يتناسب مع رواية األسطورة

  :التناص الّتاريخي

وردت بعض اإلشارات الّتاريخية في شعر إيليا أبو ماضي، ومن هذه اإلشارات قصة األخوين 
  ":1916"قابيل وهابيل، حيُث قتل قابيل أخاه هابيل، يقول في قصيدة 

  ، إّنــهعودا إلى عصر البداوِة

  قابيُل، يا جد الورى، نم هانًئا

  عصر جميٌل أن يقاَل جميُل

  )38(كــــــــلُّ امرئ في ثوبه قابيُل

نالحظ مما سبق أن استدعاء الّنص الّتاريخي ال يعني عند الشاعر أكثر من توكيد الداللة 
بيل، وبذلك يصبح حضور قابيل الشعرية؛ للوصول إلى المعنى المرّكز في أن كّل شخص بداخله قا

 عري داللة على القتل والشر، فقابيل هنا يضمر رؤية وداللة، ومفادها في الّنص أنفي الّنص الش
اإلنسان بطبعه مجبول على القتل واإلجرام، وعلى هذا األساس فإن استدعاء الشخصية في النص 

  .سة وقناعا للواقعالشعري ليس مجرد استعراض ثقافي بقدر ما هي تمثل مرآة عاك

وفي موضع آخر يستدعي أبو ماضي ويتناص مع شخصية تاريخية، هي شخصية هرون 

الشديدة ": عصر الرشيد"الرشيد، لتجسد الهوة الفاصلة بين الماضي والحاضر، وإليك قصيدة 
  :الحرارة والتي تتجلى صورة الشاعر الحزينة

  ــر شـــؤونهاـأيام هرون يديــــــــــــ

  ـِة علمهــك أداَل مــن الجهالـــــــــمِل

  الد عوارًفا ومعارًفاــمــــــــأل البـــــ

ســالميــــه هـــرون عليك يا عصر  

العاتـيـــــــه ـــه الملوكوأذّل صارم  

رفاهيه دال والنفوسع 39(واألرض(  
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  :التناص الشعبي

ال والّتعبيرات الّتراثية والشعبية، التي تنم عن تضمنت بعض نصوص الشاعر تناصات من األمث
  :ارتباط أبي ماضي بتراثه، حيث يقول

  ــنى والصيــــَت والّذكـاءـــإن الِغـــــ

  َفـــسمع المـــاُء فــهــاج غـضــــــبا

  ـها هبـــــَـــــــــاء ـمــتى ُأرد صيرُتــ

  )40(مهال، بلَغ السيُل الزبى: اَلـوقـــ

هنا يمّثل انعكاسا لوعي الشاعر بالتراث، وعلى " بلغ السيل الزبى"في اعتقادي أن تناص 
  .هذا األساس مّثل النص المقتبس حرفيا مثاال على التناص المباشر

  :الخاتمة

أستطيع بعد كّل هذا كّله ومن خالل هذه الّنماذج الشعرية، ومن غيرها أن يلمس القارئ 
خل الّنصي، وإن شيًئا واحدا ال يخطئه قارئ شعر أبي ماضي هو أن الشاعر اتساع حقل الّتدا

يرفد نصه الشعري بروافد متنوعة وبأشكال مختلفة من تناص على مستوى الكلمة إلى جملة 
وعبارات بنيت على أساس نص سابق، والذي يقرأ شعر أبي ماضي يقف بجالء على مدى تغلغل 

لّنماذج اّلتي أوردناها ليس لإلحصاء، ولكن للداللة على تنوع الّنص الشعري الّتناص، وحسبنا هذه ا
 .عند أبي ماضي، ليحمل تصورا ما عن التناص مع الّتجارب السابقة

 
  الهوامش

 
 األكبر، المهجر شاعر ماضي أبو إيليا" بـ والمعنونة الشاعر، لديوان رزامي زهير الناقد مقدمة انظر، )1(

 والتوسع االطالع من وللمزيد. 1963 والنشر، والترجمة للتأليف العربية اليقظة دار ودراسة، شعر
 منشورات ،2011 الناعوري، عيس لمؤلفه" المهجر أدب" كتاب مراجعة يمكن وحياته الشاعر عن

 .387 ـ 374 ص عمان، ـ ردنيةاأل الثقافة وزارة

 .1954 بغداد، المهجر، في األدبية والحركة ماضي أبو إيليا:: صفوة فتحي نجدة انظر، )2(

 .386 ص سابق، مرجع المهجر، أدب: الناعوري عيسى )3(

بالغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت، ع : صالح فضل )4(
 .238، ص 1992 ،164

مفهوم التناص في الخطاب النقدي المعاصر، الرافد دائرة الثقافة واإلعالم، الشارقة، ع : عزيز توما )5(
 .21، ص 2000، مارس، 31
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االتجاه األسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي، مؤسسة علوم القران، الشارقة، : انظر، عدنان قاسم )6(

 .153، ص 1992ـ  1ط

 .34، ص 1993ـ  2أدونيس منتحال، مكتبة مدبولي، ط: كاظم جهادانظر،  )7(
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 .542 ص ،1997 ـ 1ط الرباط، األمنية، مطبعة
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 الرموز الرتاثية في روايات هاشم غرايبة
  

  **نبيل حدادو *محمدة البقو

  

  ملخص

في روايات الكاتب هاشم غرايبة، وفق منهج استقرائي  الرموز التراثيةيهدف البحث إلى رصد أبرز 
تحليلي لنماذج مختارة من رواياته، يكشف فيها عن المضامين الفكرية وأهمها اإلسقاطات الرمزية، 

طات المعاصرة، وبيان دورها في أداء المعنى من الناحية الفنية والناحية الجمالية والناحية الموضوعية، واإلسقا
  . إضافة إلى تشكيل أطرها الفنية والبنائية

ما هي اإلسقاطات الرمزية في روايات الكاتب : يروم هذا البحث إلى تقديم اإلجابة عن األسئلة اآلتية
سهاماتها في العملية السردية؟ وذلك من خالل قراءات متعددة عما يعتور داخله هاشم غرايبة؟ وما دورها وإ

  . من أفكار تحمل طاقات تعبيرية موحية تناسب البناء الفكري للنص الروائي

 ،وأبــرز قضــاياها اإلســقاطات الرمزيـة لوقـوف علــى مفهـوم   القــارئ االفرصــة أمـام  البحـث  يتــيح يمكـن أن  
تقديم قراءة يمكن أن توصف بأنها إحدى القراءات الممكنة، ووجه من أوجـه  ى إضافة إل ،وتقنياتها السردية

  .في بعض أعمال هاشم غرايبة اإلسقاطات الرمزيةالتلقي الذي يستنطق 

  .الرمزية ،إسقاطات ،الرموز التراثية: الكلمات المفتاحية
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The Traditional Symbols in the Novels of Hesham Gharibeh  
 
Hamdah Al-Bagoum، Researcher. 

Nabeel Haddad، Prof.، Department of Arabic Language، Yarmouk University، 
Jordan. 

 

Abstract 
This research aims to monitor the most prominent intellectual contents The research 

aims to monitor the most prominent heritage symbols in the novels of the writer Hashem 
Gharaibeh، according to an inductive and analytical approach to selected models of his 
novels، in which he reveals the intellectual contents، the most important of which are 
symbolic projections، and contemporary projections، and an explanation of their role in 
the performance of meaning from the technical، aesthetic and objective sides، in addition 
to forming Its technical and structural frameworks.  

This research aims to provide an answer to the following questions: What are the 
symbolic projections in the novels of the writer Hashem Gharaibeh? What is its role and 
contributions in the narrative process? And that is through multiple readings of the ideas 
within it that carry suggestive expressive energies that fit the intellectual construction of 
the novelist text.  

The research may provide an opportunity for the reader to identify the concept of 
symbolic projections، its most prominent issues، and narrative techniques، in addition to 
providing a reading that can be described as one of the possible readings، and an aspect 
of reception that interrogates symbolic projections in some of the works of Hashem 
Gharaibeh. 
Keywords: The traditional symbols، Projections، Symbolism. 

  

  المقدمة

وقد  ،افي بنائها ووجودها في السبعينيات وما بعده اكبير شهدت الرواية العربية تحوًال
تحول  إضافة إلىبشكل عام،  ابالمضمون الفكري لدى الكّت حيث سقاطات الرمزية منتحولت اإل

  .عام والرواية بشكل خاص بشكل نية في تشكيل األدبالبناء الفني واألساليب الف

فقد  اب،ويبدو أن الظروف التي وقعت على أرض الوطن العربي؛ نهضت بوعي الكتابة والُكّت
نىردن بشكل واأل ،وتقنيات سردية وفنية للرواية والقصص القصيرة في العالم العربي عامة ظهرت ب

  .خاص
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ا ل حضورًة في كتابة الروايات والقصص القصيرة، وشّكاب األردن خطوًة متميزخطا ُكّت كما
ا على مستوى الوطن العربي في كتابة الرواية والقصة القصيرةواضح.  

كما  ردن،وقد وقفت الرواية على بناء متميز عند كثير من الروائيين والقاصين من أدباء األ
  .بة الرواية والقصة القصيرةتعدد التقنيات وتنوعها في البناء الفني والتقني في كتا االحظن

 ودالالت النص والتي تومئ إلى رموز، اتإشار سقاطات الرمزيةوفي هذا البحث تشكل اإل
ف ومميز، ليترك للمتلقي إقامة عالقة الرموز في روايات هاشم غرايبة بشكل مكّثهذه وقد ظهرت 

عرية، تحمل طاقة فيبقى على تعالق معه، وذلك وفق لغة بعيدة عن الش قراءة مستمرة للنص؛
  .لتتناسب والبناء الفني والفكري للنص الروائي تعبيرية موحية،

ونقائضه،  ،حيلة ال شعورية تتلخص في أن ينسب اإلنسان عيوبه" :يعرف اإلسقاط بأنه
ورغباته، ومخاوفه المكبوتة التي ال يعترف بها، إلى غيره من الناس، أو األشياء، أو األقدار؛ وذلك 

، 2006راجح، ". (سه، وتخفيًفا مما يشعر به من قلق أو خجل أو نقص أو ذنبتنزيها لنف
العملية النفسية التي نخلع بها تصوراتنا ورغائبنا وعواطفنا على اآلخرين، أو على "وهي  ،)55ص

  .)15، ص1995 ،أبو خليل(". موضوع من الموضوعات

ال يوجد أدب من اآلداب في العالم نة الكائنات والفكر والفنون وحتى اآلداب، إذ يعد التطور س
 أم ،ى إلى إثراء هذا األدب بأنواع أدبية جديدةسواء كان هذا التطور كبيرا أد ،لم يمسه التطور

بعض هذه التحوالِت المعرفيِة التي  وفي ظلِّ ،األدب بتغيير بعض مالمحههذا اكتفى فيه  اكان ضعيًف
فكرية وجمالية  عن رؤى اب للتعبيرسعى الكّت ،ريندب العالمي المعاصر في القرن العششهدها األ

 ،)125، ص2002محمد، ( ".يستلزم األخَذ بمضمونها الفكري لتقصي حقيقتها الفنية ،متنوعة
لذلك كان ال بد من الوقوف على المفهوم اللغوي االصطالحي لها؛ حتى يتسنى لنا الولوج في 

  .من الدراسة قسممباحث هذا ال

شتمل عليه، اجعله فيه تضمن الشيء  ،ما حواه ضمن الشيء الوعاء" :نهف المضمون بأيعر
، 1975اليسوعي، ( ."الضمن داخل الشيء، مضامين ما يفهم منها ولم تكن موضوعية له

  .)455ص

مضمون : ومنه قولهم ،هو ضمن الشيء بمعنى تضمنه" :بن منظوراوورد المضمون عند 
شتمل عليه وما كان من ضمنه ضمن الشيء أودعه ا أي ما ،الكتاب كذا وكذا وما تضمنه كتابك

  .)65، ص2005ابن منظور، ( .إياه كما تودع الوعاء المتاع والميت القبر
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والمضمون من الجملة ما يفهم من  ،المحتوى ،المضمون" :وورد عند مسعود على أنه
، 1964مسعود، ( ."والمضمون من الرسائل ما يرسل بضمان البريد وكفالته ،فحواها

  .)1392ص

هو كل ما يحتويه العمل األدبي " :أن المضمونب من خالل التعريفات السابقة للمضمون نتفق
ومساهماتها في بنائه والتعمق والكشف عنه وما يوحي به  ،من معان ورموز وصور فكرية وتربوية

  . "إلى المتلقي

ر وفكرت كثيرا في هذه مفكر يفكر تفكيرا في األ " :بأنهعرف مفهوم الفكر في المعجم العربي 
ا فكر أو فكر: "وجاء الفكر على أنه ،)947، ص1993الجلبي، ( ."المشكلة وقد توصلت إلى حل

عمال العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة إ ،وفكر أفكار. عمل العقل فيه وتأملهأمر في األ
  . )1104، ص1908معلوف، ( ."مجهول

 ."الذي تقوم به النفس عند حركتها في المعقوالتما يطلق على الفعل " :عرف الفكر بأنه
تقلب النظر في مظاهر الخبرة الماضية داخليا، وهو ": وعرف بأنه). 156، ص1982صليبا، (

فكار ذات طبيعة رمزية، يبدأها عادة بوجود مشكلة وتنتهي باستنتاج أو أعملية استثارة فكرة أو 
  .)115، ص1971عاقل، ( ".ستقراءإ

هو مجموعة العمليات اإلدراكية والعقلية والحسية التي يستطيع " :فترى أن الفكرأما الباحثة 
وأن الموروث الشعبي يدل  ،الفرد الوصول عبرها الى استنتاج في القضية التي يبحث فيها وعنها

الجماعة، فيما بعد يدل على  من الذاكرة افإن الموروث عندما يصبح جزًء" ،"على فكر المجتمع
  .)69، ص2018بلخرشوش، ( ."رية والنفسية للمجتمعالبنية الفك

ى ترسيخها ونشرها بين إلويسعى  ،ما من مجتمع إال وله مضامين فكرية وتربوية يعتز بها"
كالفن  منها المضامين السياسية والشعبية والدينية واألدبية، ،أفراده بوسائل متنوعة ومختلفة

ر وترسيخ تلك المضامين لما تتمتع به من قوة حدى وسائل نشإكونها  ،الرواية خصوصاوعموما 
في بعض  اإلسقاطات الرمزية يسعى البحث لتناول أهم ).2016الضمور، ( ".ةتأثيرية في القراء

   :ومنها روايات هاشم غرايبة،

  :إلسقاطات الرمزية التراثيةا: أوًال

 ،ضمونه وغاياتهتعد الرمزية إحدى المدارس األدبية الثورية التي أثرت األدب في شكله وم
ز وسيلة فنية ومضمون يعمد رموتعد من األساليب الجمالية في األعمال الروائية الحديثة، وأن ال

، وقد )84، ص2018سوهيلة، ( ."وثقافية، وسياسية، واجتماعية ليها ألسباب فنية،إاألدباء 
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اظهرت الرمزية بوصفها مذهب اأدبي القرن التاسع عشر في النصف الثاني من هله مصطلحات افني. 
  . )155، ص2009بوزواوي، (

ا لعدة معانال نكاد نراها تختلف من معجم آلخر يرد الرمز في معاجم اللغة العربية اسم، 
ويكون بتحريك الشفتين بكالم غير مفهوم  ،كالهمس ،تصويت خفي باللسان": ومن هذه المعاني أنه

 ،وقيل الرمز إشارة وإيماء بالعينين ،فتينإنما هو إشارة بالش ،باللفظ من غير إبانة صوت
   .)222، ص2005ابن منظور، ( ".وهو كل ما أشرت إليه مما يبان بلفظ ،والشفتين ،والحاجبين

اإلشارة أو اإليماء بالشفتين أو " :-ويتفق مع القول السابق-وهو كما يراه الفيروزبادي 
  .)536، ص2004فيروزآبادي، ال( ."العينين أو الحاجبين أو الفم أو اليد أو اللسان

نستطيع القول إن الرمز في لغة العرب هو اإلشارة التي تصحب الكالم وتساعد على البيان 

َقاَل رب اجعْل ِلي آيًة : "وهو ما عناه الله عز وجل في قوله تعالى ،خفي من الكالمواإلفصاح لما ُأ

وفي هذه اآلية  ،)41سورة آل عمران، اآلية (" َأيام إلَّا رمزا َقاَل آيُتك َألَّا ُتَكلِّم النَّاس َثَلاَثَة ۖ
 ،وتعالى نبيه زكريا عليه السالم بعدم مخاطبة الناس ثالثة أيام إال بالرمز أمر الله سبحانهخطاب و

ويكون التواصل  ،ويعني اإلشارة باليد وبالرأس وغيرها ،وهنا تعني اإليماء فقط من خالل اإلشارة
عبارة عن إشارة حسية مجازية الشيء "اس على هذا األساس فقط لحكمة ربانية مطلقة، وهومع الن

  .)111، ص1978زايد، ( ."ت الحواسحال يقع ت

اإلشارة يمكن أن "فالجاحظ يرى أن  ،حول مفهوم اإلشارة أو أحد فروعها يدور نجد الرمز
 :أيضا ويقول ).57، ص1986 الجاحظ،( ."تباعد الشخصان بالثوب وبالسيف اإذ ،تكون بالمنكب

 ،عناقوتحريك األ ،الشفاه ولي ،وكسر األجفان ،أن اإلشارة أقرب ما يكون منها رفع الحواجب"
  .)48، ص1986الجاحظ، ( ".وقبض جلدة الوجه

ثم  ،ن أصل الرمز هو الكالم الخفي الذي ال يكاد يفهمإ" :فقد قال ،أما ابن رشيق القيرواني
ُتاسعوقال  ،ثم نراه يقف بصورة متأنية عند اإلشارة المستخدمة في الرمز ،"شارةل حتى صار إم
باإلضافة إلى قوله أن لإلشارة  ،التعمية ،التلويح ،اإليماء ،التعريض: أن أنواعها عديدة ومنها"

   .)305، ص1907القيرواني، ( ".وفرط المقدرة ،بالغة عجيبة تدل على بعد المرمى

جمعوا على أن غير أنهم كادوا أن ي ،ر عنه بأسلوبهعب منهموكل  ،ر الرمز بطريقتهفس كلُّ
 الرمز في حقيقته صورة الشيء محوًال إلى شيء آخر، بمقتضى التشاكل المجازي، بحيث يغدو لكل

فثمة ثنائية مضمرة في الرمز وهذه الثنائية تحيل على "منهما الشرعية في البروز في فضاء النص، 
ن هذا التماثل هو األساس في الرمز ومن أكثر أمع اإلشارة إلى  ،لينتقويمين جماليين متماث

في التشكيل الصوري لألدب، فهو يتيح تجسيد رؤيا االوسائل الفنية انتشار ايمنحها شكًال حي 
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فهو يأخذ شكًال فنيا  ،يشير إلى ما وراء النص"كما وأنه  ).56، ص2013العالق، ( ".املموسو
وبالتالي يشكل الرمز أهمية كبيرة في قيمة العمل  ،من اإليماءات الغامضة ليتيح للقارئ مجموعة

ألنه يعتمد في  ،لذلك يتحتم على الدارس له أن يتناول جميع جوانبه؛ لتحديد قيمته الفنية ،الروائي
ا وتصير المشمومات فتصبح المسموعات ألواًن ،خصائصه على تراسل الحواس واإلفادة منها

لذلك نرى أن اللغة في أصلها رموز تثير  ،)86، ص1994عيد، ( ."المرئيات عطرًةا، وتصير أنغام
كما وتولد اإلحساسات التي نجدها في اللغة السردية؛ ألن الرمز يتفاعل  ،في النفس عواطف خاصة

  . مع العواطف واألحاسيس ويعبر بصورة فنية جمالية تخدم العمل األدبي

وبيان دورها  موز التراثية في تجربة الروائي هاشم غرايبةوأن هذه الدراسة مقاربة توظيف الر
 وهي الناحية األولى أما النظرية والتطبيقية،: في خدمة تلك التجربة، وإضاءة جوانبها من الناحيتين

وفي الناحية األخرى  ،الرموز التراثية في روايات هاشم غرايبة، وكيفية توظيفها في النص الروائي
طبيعة التراث وقدرته على التعبير عن وجوه "وذلك ألن  رموز التراثية،تتوقف عند عدد من ال

التي كانت لها حضور واضح في رواياته، ووظفت ) 12، ص1990السعافين، ( ."الحياة المختلفة
بطريقة تجمع بين الماضي والحاضر جمعكالرموز التراثية التاريخية، والدينية ا،ا جديد، 

  .بيةوالشعبية، واألد ،والسياسية

  :التراثية عند هاشم غرايبة الرموز: ثانيا

أراد الراوي العربي أن ينهض بهذه التجربة ويبحث عن الحقيقة في العالم الالمرئي 
أصبح في أحيان "و ،من خالل الرموز التراثية المتنوعة أسطورية وتاريخية وغيرها ،الميتافيزيقي
وأسرف الروائيين في توظيفها ).15، ص1990السعافين، ( ."ا يختفي خلفه الكتابكثيرة قناع 

  ).256، ص2010الياسين، ( ."للتعبير عن تجاربهم وأفكارهم ومشاعرهم بطريقة غير مباشرة"

إذ  ،ومن بين الروائيين الذين حاولوا الهروب من هذا الواقع والبحث في جوفه هاشم غرايبة
إلى ما  ذلك ها في أعماله الروائية؛ ويعودعد الرموز التراثية من التقنيات الفنية التي وظفقد نراه 

 ،تحمله هذه التقنية من تأثير فعال في تثوير النص اإلبداعي من خالل تكثيف الدالالت الرمزية
الداللة على ما وراء المعنى الظاهري، مع اعتبار المعنى ال يقع ": وهي ة،بمساحة لفظية متنوع

متنوعا في مساحات  ال الرمز التراثي حضور، وقد سج)200، ص1996عباس، ( ."تحت الحواس
  .منها الذاتي والديني والتاريخي وغيرها، تخذ عنده مسالك شتىاف ،متنوعة في أعماله

ضفي عليه إنعراقة وأصالة المجتمع توظيف الرمز التراثي في العمل الروائي ي، ا ويمثل نوع
 ."ةتربة الماضي الخصبة المعطاء من امتداد الماضي في الحاضر، وتغلغل الحاضر بجذوره في

التراث والتاريخ  حاول هاشم غرايبة أن يستلهم لغة التراث إلضفاءقد ، و)128، ص1978زايد، (
 ويميل إلى تعزيز هذه الروايات باستحضار رموز تراثية تنهض بالغاية المرجوة، على رواياته،
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 ي يحملها في السياق دالالت جديدة،والت ،فالراوي له منطقه الخاص في اتكائه واستحضاره الرموز
سوهيلة، ( ."يعبر بها عن تجربة إنسانية تضاف إلى ثراء الداللة األصلية في التراث ةوغايات بعيد

  ).85، ص2018

حاول هاشم غرابية أن يستلهم لغة التراث إلضفاء الجو التراثي والتاريخي على رواياته،  
موز تراثية تنهض بالغاية المرجوة، فنجد الراوي ويميل إلى تعزيز هذه الروايات باستحضار ر

، 1990السعافين، ( ."ا حين استلهم شخصياته وأحداثه وتعبيراتها أساسيتوظيًف" ف التراثوّظ
  ).190ص

د الهوية التاريخية للنص السردي من خالل المرجعيات أن تحد يمكن للشخصية الروائيةو 
في ارتباطها الوثيق بالجذور التاريخية للمجتمع  تأتيو" ،المعرفية التي يمنحها الراوي لها

أنواع الشخصيات ودالالتها تتنوع من  ، إذ إن)69، ص2018بلخرشوش، ( ."وتحوالته المختلفة
 ".تقوم الشخصية بدور مهم في ربط خيوط السرد" ماك ،نص إلى آخر وفق متطلبات القص

ثقافية متنوعة يتم تأويلها وفًقا تدل على فروق اجتماعية وسياسية وو، كما )2016منصور، (
نضج الفكري العمق والللسياق الذي تتم فيه عمليــة القراءة، وأن توظيف الرموز التراثية دليل على 

فهو يختار من الشخصيات التراثية ما يتوافق مع طبيعة األفكار واألهداف القضايا التي " ،للراوي
بمعنى التعبير بها "وتوظيف الرموز التراثية  ،)186، ص1997فضل، ( ".يسعى إلى نقلها للمتلقي

2018ملكي وارفس، ( ."ا مع الداللة التراثية للشخصيةعن تجربة معاصرة تتوافق داللتها طرد ،
  ).24ص

دينية متنوعة جمع مواضيع  يف ،والذي يميز روايات هاشم غرايبة اتكائه على الموروث
 اوشغفه بامتداده ،يرها من المضامينوغ وسياسية وشعبية واقتصادية وسياسية وتاريخية

ا ا عالينموذج"وقام ببناء عالم خاص قريب من المتلقي فشكلت رواياته  .ومألمتها للواقع اإلنساني
، 2011العراقان، ( ."لالنطالق من التراث السردي العربي الذي ينطوي على مالمح فنية غنية

  .)157ص

  :الرمز الديني. 1

في نصه الروائي تصريحا أو الراوي بالشخصيات التراثية يدخلها  يستعين عدد من الروائيين
، )256، ص2010الياسين، ( ."نية من تقنيات الحداثةقت"بتقنية الرموز التراثية وهي  ،تلميحا

لتلك " ارتبطت بقضايا معينة وأصبحت في التراث رمزا ،وذلك من أجل تحميلها دالالت جديدة
ا سياسية أو اجتماعية أو فكرية أو حضارية أو عاطفية أو دينية القضايا سواء كانت تلك القضاي

  .)19، ص2018ملكي وارفس، ( ."أو فنية
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والداللة التي تحملها  ،اروايات هاشم غرايبة الشخصيات التراثية التي تمثل رمز تتضمن
اية فضل توظيف، إذ لجأ هاشم غرايبة في روأفوظفها  والتجربة المعاصرة التي يعيشها الراوي،

تحض وتعمق فكرة العمل إليصالها "، إلى استحضار بعض الشخصيات الدينية "جنة الشهبندر"
 ، والتيمن التاريخ اإلسالمي ةمستمد ،)158، ص2011العراقان، ( ."إلى المتلقي عبر لوحات

 ،؛ بقصد المقاربة بين الماضي والحاضر)186، ص1997فضل، ( "الرمز الديني فيها يتجلى
؛ يستدعي شخصياتهم ويقمصهاأن لقارئ أن يستنتج الصفات ال أن يلقنها، وحاول تاح لوحتى ي

  .)265، ص2010الياسين، ( ."ليعبر من خاللها وبها عن رؤيا معاصرة"

 )بن عربي محيي الدين(شخصية  ،فها هاشم غرايبة في روايتهمن الرموز الدينية التي وّظ
 ،يبدو كموج أخضر ،أرى الصراط المستقيم أمامي اآلن: "يقول ،التي تمثل داللة لنمط المتصوفين
غرايبة، ( ."بن عربي تماما كما وصفه شيخي محيي الدين... والسماء بحمرة شمس الصباح

يسعى إلى تكثيف  ألنه يدرج الراوي هذه الشخصية في تجربته الحالية الجديدة،. )7، ص2016
 ، لترمز)2009أبو شهاب، ( ،ة ومتنوعةلتكون تجربته واسع ،المعنى واإليحاء في سياقه الجديد

عن طريق استنطاقها ودفعها إلى الحوار فيما  وذلك ،ل إليهولوصلالقارئ  سعىإلى هدف منشود ي
بل يتخذ  ،اا عشوائين توظيف التراث في نص الرواية ليس اختيارإبينها للكشف عن أعماقها، و

  .اجتماعيةوفنية، وفكرية، و مناحي متنوعة، جمالية،

ه الروائي باالعتماد أن يكون نص ،ز الدينيةوالراوي هاشم غرايبة بفضل توظيف الرم تطاعاس
وتوظيفها " ،فيجعل من التراث مادة تساعد في تشكيل نصه الروائي ،على أشكال تعبيرية متنوعة

ويالحظ القارئ أن هذه الشخصية شغلت الحيز ، )69، ص2018بلخرشوش، ( ."بما يخدم النص
ا في ملح اها أمرؤصبح استدعاألمتن الروائي بين الشخصيات الرمزية المستحضرة، واألكبر في ا

، 2018سوهيلة، ( ."فاستدعاء هذه الشخصيات في الحقيقة محاولة لقراءة واقعنا العربي"، واقعنا
  . )111ص

اآلن أرى الصراط " محيي الدين بن عربي،والراوي يستحضر الرمز الديني ويستنطق 
 ،لصبر والتحمل واالنتظار الطويلل جاء الرمزوهنا  .)7، ص2016غرايبة، (" ميالمستقيم أما

المكان الذي حلم به وانتظره طويًال، فتمثل هذه ،آمًال بالفرج والوصول إلى الجنة ما بعد الصراط
110، ص2018سوهيلة، ( ."ا بين بناء التراث والدين الفني الواحدا مشترًكالشخصيات رمز(.  

ا كما تمام" :فيقول بن عربي، روابط وثيقة بين تجربته وتجارب محي الدين فالراوي يقيم
وهو رمز للمقاومة والصبر ، )7، ص2016غرايبة، ( ."شيخي محي الدين بن عربي هوصف

فتوحدت شخصيته مع  ،تم استدعاء شخصيته من خالل اللقب مرات كثيرة ،والتحمل والزهد
فال  ،محيي الدين بن عربي ا بشخصيةمتعلًق د الراويشخصية الراوي وشكلتا تجربة واحدة، فنج
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وأن توظيف الرموز التراثية  ا على توظيفها واستنطاقها،و نسيانها، ونجده حريصأيستطيع تركها 
كما ورد في ذات الرواية اإلشارات على عمق النضج . دليل على عمق النضج الفكري للراوي

الذي حاول  محيي الدين بن عربيل استنطاق وذلك من خال الفكري وكثافة الوعي الثقافي،
  :والتي تتماهى مع الفكر الصوفي، فيقول التخلص من شهواته والكشف عن طبيعة الحياة

عد ووبهجة و واختيار قلق ومقلق، الحياة أمل عبر اليأس، ونضال حر على شفا جرف هار،"
ويستقر في  ف صوب،وينادي بأل لف نبع،أالكون سحر وحلم وجمال ينجبس من .... بالخالص

، )271، ص2016غرايبة، ( ."لق عز وجلاا بوحدة الوجود ممثلة بوحدة الخقلب المجتهد إيماًن
في خالصة تجربة إنسان يتوق إلى "فهو ينهل عن تجربة شخصية  ،يتحدث عن طبيعة الحياة

 ."ئلةا ال ينضب وال يهتز ألي موضع من مواضع الدنيا الزاعية التي تكون نبدالسعادة األب
  .)140، ص2011العراقان، (

والتي تزخر  ،لهاشم غرايبة "رؤيا"ومن األمثلة على استحضار الموروث الديني في رواية 
يأجوج "صعدة متنوعة، مثل قصة أجاء على حيث  ،باستحضار الموروث الديني في الرواية

مل في اإلفراج هذا المخدر الذي يجتره السجناء باستمرار، حتى يصير األ: "فيقول ،"ومأجوج
ا، كقوم يأجوج ومأجوج الذين يلحسون سدهم بعد أيام من المراودة، والمطاردة، واإللحاح سراب

، 1991غرايبة، ( ."الفوالذي بألسنتهم ليل نهار، ال السد منهار، وال األلسنة تكف عن العمل
 س السجناء،ومحاولة بث األمل في نفو ،حداث الروايةأا مع وجاء هذا التوظيف منسجم )14ص

فمجرد إثارة هذه المعارف السابقة يمتزج "كما هو حال يأجوج ومأجوج في الخروج للحياة، 
له القدرة على التأثير في الملتقى وإيقاظ مشاعر كانت  ،ا جميًالالسابق مع الالحق ليشكال نص

  .)32، ص2018ملكي وارفس، ( ."مترتبة في الالشعور

في فإننا نجد استحضار للموروث الديني  ،"رؤيا"ن رواية إلى نص روائي آخر مباالنتقال و
ا، أعرف نيسان الماضي، كان العالم جميًال ونضير": يقول زيد في هذا المقطع ،قصة الخلق األولي

أخضر، كما كان عليه العالم يوم ولد القمر، كما كان عليه العالم يوم عرفت عيني نجمة، كيوم 
، 1991غرايبة، (" زيد أول حبة تفاح حمراء في بستان نجمة كتشفانطقت نبؤتي األولى، كيوم 

والتي تشير إلى بداية  ،دم وحواءآلموروث الديني واستحضار قصة تفاحة لتوظيف  فيها ،)47ص
لتماثل عالقة الحب بين زيد  ةشارإ ،دم بتأسيس حياة، وبداية جني الثمارآالخلق وحماس حواء و

هي االنطالقة األولى لزيد ونجمة ودوام الحياة و ،مةن حبة التفاح في بستان نجأونجمة، و
ثراء الموروث الديني لدى الراوي باستحضار رموز دينية  من النص نستنتج .وممارستها

تثبت لنا الروح " واستنطاقها في الرواية، حيث استطاعت أن تستوعب تجربته بشتى أبعادها التي
  .ويلدى الرا )33، ص2018ملكي وارفس، ( ."اإلسالمية
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 :فيقول ،مستنطقًا زيد )855-780الذهلي، (حمد بن حنبل أوكذلك يستحضر الراوي اإلمام 
"ا صبر شيخنا أحمد بن لعلمكم أيها المكرهون، إنه أقصد، صاحب الشأن، مازال يعجب مستنكر

غرايبة، ( ."فلم يتحول عن رأيه بين يدي المعتصم حتى غشى عليه، حنبل وقد ضرب بالسياط،
حمد أكإكراه  ،من خالل هذا االستحضار يشير إلى تمسك زيد بأفكاره وقناعاته ).68، ص1991

موروث ذي وقع عال في الفكر "يد المعتصم لتغيير قناعاته، فيحيلنا الراوي إلى بن حنبل على
لتكون فيها عظة تعبر عن اللحظة "ن هذا االستحضار أ، و)127، ص1997دودين، ( ."العربي
  .)127، ص1997دودين، ( ."الراهنة

 :الموروث الديني، فيقول ستلهمي نجد هاشم غرايبة" رؤيا"رواية خر من آفي نص و
ا للجنود، أما أنا فقد علمتني كتب ن شارون ليس ربأأعرف، أعرف، ستقولون بأن األعور مات، و"

 ه، نجد)49، ص1991غرايبة، ( ."الحكمة، أن أعور الدجال، ال يموت، وال يبعث ولكنه يتجدد
  .لشخصية أعور الدجال تحضر الموروث الدينيسي

  :الرمز التاريخي. 2

إن تعامل الراوي مع الشخصيات التراثية المستحضرة يستند على مبدأ عالقة الشخصية مع "
فكار والقضايا يتوافق مع طبيعة األ" وما ،الواردة فيه )75، ص1995روحي، ( "السياق الروائي

ا فها الراوي توظيًفوّظ، )34، ص2018ملكي وارفس، (" لقيوالهموم التي يريد أن ينقلها للمت
فنيا مع نسيجه الفني، وما يقف عنده القارئ هو تكليف الراوي لشخصيته المستحضرة، ا متناغم

ملكي وارفس، ( ."فخر بها التاريخ العربي واإلسالمي" ،فيستحضر شخصيات رمزية تاريخية
  ).36، ص2018

ألن  ؛ليعبر من خاللها عن رؤياه التي تقمصها )ن رشداب(شخصية  ،ومن تلك الشخصيات
أو  سطورية، وتشير قليًالأتحمل تداعيات معقدة تربطها بقصص تاريخية و" شخصية ابن رشد

65، ص1992مفتاح، ( ."بطال وأماكن تنتمي إلى ثقافات متباعدة في الزمان والمكانأا إلى كثير(، 
يأتي ارتباطها الوثيق بالجذور التاريخية " إذ ،واستنطاق الشخصيات التراثية لم يكن عبثي

تمنيت لو امتلكت الشجاعة ": يقول ،)69، ص2018بلخرشوش، (" للمجتمع وتحوالته المختلفة
تبججي بلقاء ابن رشد ... وأحاور العقالنيين والعلمانيين ،ألعرج مع النفري على جنة أهل البرهان

يا ! العتذار؛ فخسرت رفقة النفري ومحاورة ابن رشدجعل الخجل يغلب الرغبة با... وأنا فتى يافع
، إذ يلجأ هاشم غرايبة إلى )74، ص2016غرايبة، ( ."حتى في الجنة نحن بشر! للضعف البشري

يجد "من خالل استنطاق ابن رشد وذلك عندما  توظيف الرموز التاريخية ألغراض فنية وحضارية
، فاختار )271، ص2010الياسين، ( ."به معاناتها يجسد ععالقة تشابه بينه وبينها ويتخذها قنا

ر عب ،سقطها على الحاضر فيما يشبه مقاربة بين الماضي والحاضرألنا رموز تاريخية لها عظمتها و
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عراقة واألصالة المن خالل  ،ابها عن تجربته وأسقط عليها البعد الحضاري الذي منحها لوًن
  .العربية

ا ثيتين تمثالن الرمز التاريخي ويشكل توظيفهما رمزاستعاض الروائي بحضور شخصيتين ترا
اتاريخي اواستخداما حضاريوالمتتبع لهذه الرواية  ،للتعبير عن طبيعة الرواية والغاية منها ،ا فني

وهنا جاء الرمز مجسدا لما تتصف به  ،يلمس فيها توظيف رموز التراث بأشكال وصور متنوعة
وجاء استدعاء هذه  ،م فكرة الراوي من هذه الروايةالشخصية من مغزى فلسفي يخد هذه

  .لخلقها من جديد دون أن تتنافر مع معطيات التاريخ الثابتة اتالشخصي

وندوة الدكتورة سمية التي  ،واستحضر الروائي شخصيتين تاريخيتين في حديقة األسرار
  :يقولدارها ابن رشد، واستنطاق هذه الشخصيات في الرواية ينهي محاضرة سمية، ف

 :قبل أن ألتقط الكالم، وأوصل شغبي وقف ابن رشد بقامته المديرة ينهي اللقاء قائًال"
فجاء  ،)117، ص2016غرايبة، ( ."دائمًا كان المتحول ينتصر على الثابت ال دائم إال الحركة"

نات فنجد المزج بين الماضي والحاضر، إذ يتم هذا الحضور بمكو ،هذا اللقاء لمحاورة العقالنيين
  :ثقافية وتاريخية في روايات هاشم غرايبة، فيقول ابن رشد

غرايبة، (" ابنتي وحفيدي، والعالمة ابن حيان زوج ابنتي ال يراني موجودًا: يا لغرابتي"
يستحضر الشخصيات التاريخية التي تشير إلى ثقافته الواسعة، مما  هنا الراوي ،)117، ص2016

والعالمة ": مزج بين الواقع والخيال داخل روايته في قولهيضفي تنوع تاريخي لدى المتلقي، في
وذلك بما يخدم فكرة الراوي ،"اابن حيان زوج ابنتي ال يراني موجود.  

: فتقول ،يتم استحضار الممالك والعمونيون من خالل استنطاق نجمة ،"رؤيا"أما في نص 
لنبوءة ولدُت في زمن مضى، وتنقلت النبوءة في الممالك،عمونيون، أدوميون، مؤابيون، ومن ا"

ومن خالل  ،)54، ص1991غرايبة، ( ."نتظر حبيبيأ، كنت في قلب الجبل "بترا"سمي اوكان 
وشهدت  ،غزولاالستحضار للحضارات والشعوب التاريخية التي سكنت بترا، والتي تعرضت ل هذا

ارة والحياة في تاريخ طويل من الصراع من أجل الوجود في هذ المكان، تبشر نجمة بنبوءة الحض
هي  "رؤيا"وكأن نجمة التي تنتظر زيدًا في نص  ،"نتظر حبيبيأكنت في قلب الجبل " :قولها

لب الجبل، وذلك لبناء صرح وحضارة وحياة من قنجمة التي كان اسمها بترا انتظرت حبيبها في 
، فإن استحضار )98، ص1997دودين، ( ."يعطي حياتهم معنى االستمرارية"جديد، مما 

روائي يحيل إلى الماضي، ويرتبط البصنع تاريخية النص "لحضارات القديمة استلهم الراوي ا
97، ص1997دودين، ( ."ا حدود وعي تاريخية النصبالواقع راسم(.  
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قوم على تكثيف تأن الشخصيات التاريخية التي تم استحضارها وتوظيفها توظيًفا فنيا  نالحظ
 محملة بكثافة الرموز التي ال تبدو معادًال" هيو ،ن والجمودبعيدا عن السكو ،الحالة الشعورية

ويشكل توظيف الرموز التاريخية في الرواية إغناء ). 156، ص1990السعافين، ( ."لعالم واقعي
استلهمها المؤلف من "وتجسد الرموز التي  ،النص السردي وتطوير وسائل األداء الفني فيها

السعافين، ( ."خبارسماء واألرسمي المتمثل في الحكايات واألالتراث البعيد والقريب من األدب ال
ل شخصياته المستحضرة أكثر مما تتسع لها لم يحم"، كما أن الراوي )186، ص1990
 ،نجد أن هذه الشخصيات لم تزل مرتبطة بطبيعتها األساس ،)241، ص1998فضل، ( ".دائرتها
وبهذا  ،وألبسها ثياب العصر ،من ذاته بل أضفى عليها ،لم يقحمها على السياق السردي"فهو 

من خالل  ،)241، ص1998فضل، ( "الشكل يقدم الراوي صورة فنية بين الرمز والتجربة
آن  لتصبح في ذاتها جمالية فنية رمزية في ؛استحضار الرموز التاريخية التي تحررت من وظيفتها

187، ص1990السعافين، ( ."امع(.  

 :الرمز السياسي. 3

لم يكن وليد الترف  ،عانة بالتراث في تشكيل معالم النص الروائي عند هاشم غرايبةاالست إن
فقد وجد المبدع الروائي المعاصر في النص "، إنما هي الباعث والمحرك فكري،الأو التشتت 

 فبواسطته يعبر عن جراح الذات والجماعة وتصدعات المجتمع والواقع، الشعبي النموذج والمثال،
خالل القهر الروحي الناجم عن اختالف القيم، والكبت الفكري الناتج عن الفساد كما يجسد من 

سياسية واالجتماعية ال وتشكل المضامين، )33، ص2015قسيمي، ( ."والسياسي االجتماعي
ا مكوًنواالقتصادية معا من مكونات األعمال الروائية لهاشم غرايبة، وامتداده إلى كثير من ا رئيسي

كانت وستكون حصيلتها األساسية إغناء الفن بمضامين وموضوعات "النواحي والمجاالت التي 
ريابوف، ( ."سواء تبدت بشكل مباشر أو رمزي أو ضمني ،بداعية مبتكرةإوبنماذج ، جديدة
الرواية  بطل ،"رؤيا"نجد الموروث الفكري في روايات هاشم غرايبة في نص  ،)14، ص1984

ورأي، ال يخشى أن يصرح بأفكاره ومعتقداته، ويفكر في يوم النصر اآلتي ال سجين لفكر ) زيد(
إذ يعتبر التصريح بهذا الفكر  ،الفكرية تبدو مشكلة الحرية"، و)11، ص1991غرايبة، ( .محال

إذ يعمل ويناضل من أجل بقائه، واستمراريته  ا به،بطولة ونضاًال، وهو ينتظر يوم النصر متفاخر
ويمثل زيد شخصية المقاوم  ،)11، ص1991غرايبة، ( ".حياة، إال أنه مسجونوحبه للناس وال

والتخلص  ،من أجل كرامة اإلنسان وحرية النفس ،اوإنساني اا وطنيويحمل حس ،ضد القهر والظلم
  :، يقولمن القهر واالستعباد، ويتحدث عن معاناته داخل السجن

ومحدودية .... اولكنها مزدحمة أيض ،حياة السجن أضيق قليًال من حياة الناس خارجه"
حتى الجنة ال تطاق ... فاإلنسان يظل يفقد أشياء كثيرة هنا..... المكان إحساس سطحي أولي
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ن السجن أ، ويرى هيوازي الراوي بين السجن وخارج ،)13، ص1991غرايبة، ( ."بال عمل
نجد من خالل وادئه السياسية، ا بإيمانه بأفكاره ومبا صلبمقاوم افنرى زيد والوطن نفس الشيء،

ة الظلم هحال كل عربي في مواج فهو ،اا سياسياستحضار الراوي شخصية زيد وتوظيفها توظيًف
أال يحق للرحى أن " ،يستحضر الوضع العربي والدولي، والسلطات المستبدة نراه واالستعباد،

ففي السجن يقوم  ،)33، ص1991غرايبة، ( ."تدور كيفما اتفق مستغلة ضعفه تحت وطأة الحال
نباء المعارك في أاالعتصام مستمر وصوت الراديو ينقل ": بدور الرفض والمقاومة فيقول

، يستحضر هاشم غرايبة حصار لبنان وصمود الشعب )37، ص1991غرايبة، ( ......"لبنان
ي تجعل من التفاؤل باآلتوعمق ومأساوية الراهن  تمثل" ،البناني، فحصار لبنان موروث سياسي

دودين، ( ."المعاصر أو الرؤيا المستمدة شكلها من التاريخ ةإال بالنبؤ ،ا يصعب تخطيهفعًال شائًك
، نجد صوت الراديو يزيد من حماس زيد وتمسكه بفكره وحريته وهو رمز )178، ص1997

  .سياسي للشعب العربي

لواحد نقل مختلف الظواهر الناتجة عن فساد الحكم وسيطرة الرأي ا"استطاع الراوي 
، 2018بلخرشوش، ( ."صوات الواحد، بل ونقل ظاهرة السكوت القاهر التي عمت أرجاء األمةأو

فهو يخوض المعركة من داخل  وإن موقف زيد هنا يدفعه إلى الصمود وفتح باب األمل، ،)58ص
الغضب الساطع آت وأنا كل ": فنجده يغني السجن، ويواصل االعتصام والنضال من أجل الحرية،

 ،ن استحضار الفلكلور هنا هو جزء من الشخصية التراثيةإو ).38، ص1991غرايبة، ( ."نإيما
يؤكد جذوره العميقة الضاربة في " جل استنهاض عزيمة وقوة واستثارة نخوتهم العربية،أ من

فيسهم  ،)7، ص2001التميمي، ( ."ويجمع أشتات روحه أينما كانت تبعثرت ،أعماق األرض
من أجل البقاء  حربالتحول وخوض لا لأصبحت رمزإذ  ،اس والتفاؤلتوظيف األغنية بالحم

األغاني الشعبية في ما تحتويه وتكمن قيمة  ،ا من أجل الحريةفهي تمثل صراع ،والحرية والعدالة
، وهي تحمل نبرة األمل ورجاء )60، ص2001التميمي، ( ."من معالم حضارية وثقافية تبرز األمة

وظيف هاشم غرايبة لألغنية الشعبية يأتي في إطار ارتباطها الوثيق ن تكما ألنهوض، لألمة ا
بالجذور التاريخية والسياسية للمجتمع وتحوالته المختلفة، وهي عبارة عن جسر يعبر من خاللها 

  .الراوي إلى كشف مكنوناته

لتدل على الشخصية المشردة  ؛بعادهاأفقد استدعى هاشم غرايبة شخصية زيد بكامل 
تتقاطع ."الذي تريد إرجاعه بأية وسيلة ،الساعية وراء الثأر والمطالبة بحقها المغتصب ،والضائعة

من خالل استنطاق  ،)52، ص2001التميمي، (" الموروثات وتتحد لتشكل معمارية النص الروائي
تعبر " إذ ،التي تكشف تمزق وسقوط األمة هذه الشخصية عن المهانة واستنفار النخوة العربية،

  ).111، ص2018سوهيلة، ( ."الكيان الحضاري لألمة تمس عن قضايا
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عراقة "سياسية في العمل الروائي يضفي عليه الرموز الإن توظيف التراث واستحضار 
وتغلغل الحاضر بجذوره في التربة الخصبة  ،ا من امتداد الماضي في الحاضروأصالة، ويمثل نوع

ق رمز سياسي لإلنسان العربي المقيد منذ وهو بصورة أد، )121، ص1978زايد، ( ."ةالمعطاء
، 1989الكركي، ( ."هو رمز أي أنسان يتعرض للسجن والقمع"و ،م حرية التعبيروالذي حر ،القدم
ليعيد استقرارها وتوازنها وحقها في التعبير  ؛حاول بإصراره أن يتخلص من هذه القيود ،)219ص

  .داخل وطنه الحبيب

المقامة "رواية  مع التراث ،في روايات هاشم غرايبة ةاسيومن األمثلة على الرموز السي
 مما يستوجب استحضار التراث ويدل على رغبة الراوي ،يشير العنوان إلى فن المقامات ،"الرملية

والموروث السياسي بشكل خاص، فالمقامة الرملية  ،بناء روايته على الموروث بشكل عام في
محمد، ( ."ي بيئة صحراوية ترمز للوطن العربياكتسبت اسمها من كون أحداثها تجري ف"

ال تستطيع أن تنفك "روايته التي  فياستحضار شخصياته  إلى ويلجأ الراوي ،)183، ص2002
تحمل داخلها هم  ،فهي نسيج بين الماضي والحاضر ،)51، ص2005جميل، ( ."من التراث

الكشف من منابع الرؤى "و ،بسبب الحكومات والحروب والويالت المتعاقبة ؛المواطن العربي
  .في روايته )10، ص2003معين، (" التصويرية الموروثة، أو المكتسبة

المقامة "ا في رواية ا سياسيرمز ،"الخميس األحوص" الراوي شخصية كما استلهم
ا للواقع المعيش لإلنسان العربي، والخميس هو الشخصية الرئيسية في الرواية ، نموذج"الرملية

هو يمثل اإلنسان فوفي استحضار هذه الشخصية تتعدد الشخوص في وجه واحد،  ها،فيوالبطل 
ويعاني األزمة  ،ي يبحث منذ القدم على االستقرار والحصول على حقوقه المفقودةذالعربي ال

حداد، ( .وهو العربي الذي يبحث عن التحرير ،الحقيقية بقضايا أمته، هو نموذج ضياع تاريخ أمة
أنا الخميس بن " :عن وطن يحقق فيه ذاته ووجوده فيقول ، ويبحث)227، ص2003

فلقت ... بقيت لي اثنتان ألجرب .أنا الذي عاش ثالث حيوات ولم يعرف نفسه بعد... األحوص
  .)49، ص1998غرايبة، ( ."حنظلتي قبل أوان نضجها

ا في داخل كل مواطن عربي، ا سياسياستنطاق شخصية خميس بن األحوص رمز إن في
 ،فهو يعيش الضياع والوهم ،ظلة رمز لمرارة العيش في الوطن العربي منذ الوالدة حتى الموتفالحن

ويكشف مدى المعاناة التي  ،)35، ص2011العراقان، ( ."ويرمز إلى عصور الضياع والتخلف
  .يلقاها اإلنسان العربي

ر اآلخر أشعر أن حربنا مع الب"...  :فيقول ،نجد االحباط المسيطر على شخصية الخميس
وها أنا ال أكترث لمصير البالد والعباد غنما أسلط لساني على تلك الرواسب الدقيقة  ا،خاسرة سلًف

فكار وتشتت األ ، نرى خيبة األمل في كل لحظة،)162، ص1998غرايبة، ( ."حول طموحاتي أنا
مستقبل لم يعرف الفرق بين الحرب والسلم، فهذا تشويش في هو واختالط األمور فيما بينها، 
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األمة العربية وضياع طموحاتها ومستقبلها، هكذا بقيت شخصية الخميس بن األحوص مأزومة 
مطارد بوحشية، أتحرك وفق ... ذا، مطارد بسخرية الناسا ها أن" .ومهزومة حتى نهاية الرواية

مشيئة زوابع الصحراء أمضي خافي253، ص1998،غرايبة،( ."ا إلى حيث يجب أن أعودا وحيد( ،
نجد أن األمة العربية تسيير وفق معايير  ،من خالل استنطاق شخصية الخميس بن األحوصو

أبسط مقومات الحياة، تكثر  خالية من ،وسلطة خارجية، سلطة جافة كالصحراء ال تعرف الرحمة
  .فيها الوحوش البشرية التي تطارد المواطن العربي

ة متقدمة، الذاكرة تخون، وقد تهجرك والليالي رؤى الذاكرة جمر األيام حبلى،" :وفي قوله
 لكنها في لحظة ما، تستيقظ، وتلحق بك،.. .خر أو إلى بالد النهر الكبير، وقد تنامإلى البر اآل

، يرتكز هنا وراء كل )52، ص1998غرايبة، ( ."فتقضي عليك، وتشد لجامك، وتحكم وثاقك
ان المعاصر، فاستطاع الراوي وعناصر فكرية هي المقومات الثقافية لإلنس فكري، جملة موروث

ا يتالقى عليه ا زمنيوأن يمد جسر"استلهام الشخصيات التراثية، وأن يستبصر دالالت معاصرة 
، نالحظ مما )162، ص2018سوهيلة، ( ."وكالهما للهزيمة واالنكسارات ،الحاضر والماضي

ز التواصل بمنابع بعث رمو"سبق استلهام الراوي رموز تحرص على التغيير والثورة من خالل 
سوهيلة، ( ."ا للقيم الروحية المشتركةما ضخالوحدة والعزة والمتعة بتراثنا الذي مازال مخزًن

 .)117، ص2018

 :الشعبي الرمز. 4
التي مرت بها المجتمعات  بالموروث الشعبي حفلت النصوص الروائية عند هاشم غرايبة

فإن الموروث عندما يصبح جزاًء من "، معن الموروث الشعبي يدل على فكر المجتأالعربية، و
، 2018بلخرشوش، ( ."فما بعد يدل على البنية الفكرية والنفسية للمجتمع ،الذاكرة والجماعة

، وأشارت النصوص الروائية إلى حجم التحوالت في هذه المجتمعات، مقرونة بأصلها )69ص
اإلنسانية التي تشكلت عبر  القيميزخر ب"فنجد التراث الشعبي  المتوارث في المجتمعات العربية،

  ).77، ص1990السعافين، ( ."في مجرى الزمن الزاخر الحي التجربة البشرية

دودين، ( ."يستقي مادته األولى مما يحيط به من مكان وظرف اجتماعي"هاشم غرايبة 
 ."ا للشعوب وهوية من هوياتهاالموروث الذي يعد صوًت"، فالتراث الشعبي هو)115، ص1997

فالقارئ للنص الروائي في روايات هاشم غرايبة يجد نفسه أمام ، )115،ص2018خرشوش، بل(
نها الشكل األدبي المطابق أوليدة لحظة اجتماعية، و" ن الرواية هيأصورة تنقل معاناة المجتمع، و

حداث االجتماعية، أنه يعيش تلك األ ىءفيشعر القار ،)17، ص1997دودين، ( ."لمجتمع مشتت
عماله الروائية، ويبرز أوي على توظيف الموروث الشعبي واستحضار رموز شعبية في فحرص الرا

 ،اكتسحت مساحة كبيرة من حياة اإلنسان الجاهلي"والتي  ،استحضار النص المتوارث عن المرأة
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حتى حازت على  ،فرزاها المؤثرات الميثولوجية والمعتقدات الدينيةإوبلغت مكانة سامية لديه 
  .)7، ص2012معروف، ( ."ادة واإلجاللالتقديس والعب

أن النصوص الروائية تحفل باستحضار رمز المرأة منذ القدم، والمتتبع لرواية هاشم كما 
 ."التي تجمع بين الحب اإللهي والحب البشري" ،فيها رمزية المرأة جد نماذج عدة تمثليغرايبة 

للخصب والحب والعطاء،  ان استحضار رمز المرأة يشكل رمزإ، )127، ص2018بلخرشوش، (
ا لبعث الحياة والوالدةوتنوع استحضار المرأة رمز، كما  ا النتصار الحياة والحب والسعادة،ورمز

ا لألرض والمرأة في أعمق تجلياتها صارت رمز حملت المرأة داللة العشق والعفة والعذرية،
األم  :متعددة منهافهذا التنوع يجعل المرأة بصور  ،)129، ص2006شطناوي، ( ."والوطن
  .الزوجة والمحبوبةو واألخت

صورة الزوجة واألم التي تعطي العزيمة والحنان لمن حولها  نجد في نص رواية الشهبندر
وهي الركن األساسي في واقع الحياة اإلنسانية، نستحضر صورة المرأة رمز للعطاء والتضحية منذ 

سجن الشهبندر على خلفية حرق دكان  القدم والتي تتمثل بشخصية زوجة الشهبندر في حاثة
غرايبة، ( ."زوجة العتال" زلفة"ذهاب إلى العرافة عيشة مصطحبة معها السليم الدقر تقوم شمس ب

االنتظار والصبر من " :تقول العرافة ،لتستعين بالعرافة لمعرفة مصير الشهبندر )130، ص2016
 الماء يغير شكله،... تختفين متى وتعلمي كوني مثل ماء عمان، اعرفي متى تظهرين،. شيمتك

، 2016غرايبة، ( ."تخطر ببال أحد، وهات بياضك ويدور حول الموانع، ويجد طريقه التي ال
  .)131ص

وفي هذا استحضار  ،خبرتها العرافة بحملها ونصحتها ببعض التعليمات حتى يأتي الولدأ
فهي أم تمثل  عات الشرقية،واستنطاقها لما تحمله العادات والتقاليد في المجم ،شخصية شمسل

نموذج للمرأة الشرقية المقيدة بعادات  فهي ،لم ترزق بذكروهي  ،المجتمع الشرقي الذكوري
واتخاذها أداة للكشف عن  ،التي ال يكتمل حضورها إال بإنجاب الذكر، وتقاليد المجتمع الشرقي

ا من األلفة الشخوص نوعإلنسان الشعبي البسيط والواقع المعيشي، مما أضفى على ملفوظ ارؤية 
  .)63، ص2018. بلخرشوش( ."والعفوية وأكد ارتباط الروائي ببيئته المحلية

من  استحضار الموروث لصورة المرأة منذ القدم، يجديلحظ  "جنة الشهبندر"رواية لالمتتبع 
لتلبية  ةوالتي تكمن فاعلية المرأة في الرواي ،تشغلها المرأة وتشكل رمزا للحب ةنماذج عد خاللها

  : د ما قيل فيهاعندما ترد "لوليتا"نذكر منها  ،رغبات الذكر

  يجد الناي ذكرك في فؤادي"

  إذا ذهلت عن الناي القلوب

   .)47، ص2016غرايبة، (" إذا ذكرت ليلى عرضا طربت
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ر وقد عب ،من خالل هذه المقطوعة الشعرية كيف جعل الراوي المرأة رمزا للطمأنينة الحظن
رمز المرأة  منها ستلهم الراويا ،صريحة؛ فالطريق إليها ليس سوى أشواق ةورة غزليعن ذلك بص

هي إال  فالمرأة ما"، هربا من صعاب الحياة ،ا ينفث من خالله أشواقهوحصًن ًأجاعًال منها ملج
التي تتكرر في كل حكاية بال اختالف، وترسخت في  ،مجموعة من الصفات الجسدية والمعنوية

  ).40، ص2006الغذامي، ( ."ائي كما ترسخت في ذهن الرجلالخطاب الحك

مع حرص هاشم غرايبة على تقديم الواقع الشعبي واالجتماعي في أعماله الروائية بكل تنام 
ر لنا حال المجتمع األردني ومعاناته مع فصو تستمد شخصياته من الواقع،حيث جديدة، المظاهر ال

ستحضر من خاللها اواية تصور لنا الفقر والعوز الشعبي، هي رو ،"بيت األسرار"الفقر في رواية 
وصف لنا أحوالهم وانتشار الفقر واألمراض والقحط، فيقول و، "حوارة"قرية  حال الناس في

 ،كل الناس الصبارأو ،في تلك األعوام بحثت النساء عن حبوب في روث خيول العسكر: "الراوي
 ع، يستحضرلنا الواق)23، ص2017غرايبة، ( ."ورضع األطفال المحلى بشرش نبات صحراوي

في حين كانت عائلة البيك تتمتع بالنعم والرفاهية ورغد العيش،  المرير الذي يعيشه أبناء حوارة
  :فيقول

"في حين كانت ست الحسن ترضع حليبويؤتى لها بأطعمة خاصة من الشام  ،اا دسم
الراوي صورة مجتمع حوارة في  ، من خالل ما سبق يستحضر)23، ص2017غرايبة، ( ."وطبريا

الشعبي في  ، والجانبالتراثي الجانب فقد جمع بين جانبين أواخر الحكم العثماني وبداية اإلمارة،
التي يدل اسمها على  "ست الحسن"وتشكل طبقتين، من خالل استحضار شخصية  ،قرية حوارة

االقتصادية التي والجتماعية في القرية في ظل الظروف ا ،قرانهاأالترف ووضعها االجتماعي بين 
 التي تسبب بالقهر واالستبداد،و ،فراد المجتمعأوحشية الفقر والطبقية المجتمعية بين  زادت

" الراوي عن الحياة الشعبية بتفاصيلها الدقيقة، وكأنه يحن لتلك الحياة الشعبية البسيطة ويتحدث
ن مصادر التجربة الروائية عند ن التراث مصدر غني مأ، مما يؤكد )54، ص2018ملكي وارفس، (

فقد اتكأ الراوي على جملة من الرموز التراثية وحاول من خاللها أن يقدم صورة  هاشم غرايبة،
  .)256، ص2010الياسين، ( ."هو تقنية من تقنيات الحداثة"متكاملة للواقع، فالرمز التراثي 

والذي شكل ،استحضار الموروث الشعبيفي ع هاشم غرايبة كما نو ا لعدد من القضايا رمز
من الواقع الشعبي، في رواية ذلك ا داللة على الحالة النفسية للراوي، مستلهملا لورمز الشعبية،

، أذابت الذات )43، ص2017غرايبة، (" الزينة لكم والشينة علي" :، يقول دحام"سراربيت األ"
  .وهو رمز للتضحية وحب الجماعة ،من أجل الجماعة

الي يمشي على " :، في قولهيستحضر الراوي الموروث الشعبي "نة الشهبندرج"وفي رواية  
 و، فهانهيار الثقةعند ل هذا المثل الشعبي اقي ،)103، ص2016غرايبة، (" ال تحلف عليه رجلية
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غرايبة، (" ذاب الثلج وبان ما تحته"في قول الشهبندر كذلك  .خررمز لعدم الثقة بالطرف اآل
استحضر  لقد .تزييفمن البحث عن الحقيقة وكشفها مهما حصل  يقال في ،)118، ص2016

غرايبة، (" الي ماله حظ ال يتعب وال يشقى": فيقول ،المثل الشعبي على لسان عبد الله النوري
ستحضر المثل وي .عكس المطلوبعلى وسير األمور  ظ، ويقال عن سوء الح)307، ص2016
  .)113، ص2016غرايبة، (" وسنحوس منحوس لو علقوا بذيله فانمال": الشعبي

هازيج واألغاني من الموروث الشعبي، التي يتغنى بها المجتمع استحضر عدد من األ كما
  :، تقولعن حالتها النفسية في غياب زوجها تعبر "زلفة"الشعبي، كقول 

  يا ابن السما الوردي...يا ليل يا بو النجوم"

  .)113، ص2016ايبة، غر( ."ومع النجم أمشي ؟وين. .قل لي درب السعادة

من سجن عكا " :، يقولغاني واألهازيج التي تحمل الهم الجماعي ومنهااستحضار األويضيف 
  .)255، ص2016غرايبة، (" محمد الجمجوم وفؤاد حجازي.. .طلعت جنازة

 :الرمز األدبي. 5

ليعبر من  ؛أفاد الروائي هاشم غرايبة من التراث األدبي واستحضار الشخصيات األدبية
مكون من شخصيات تراثية لها وزنها في  التي صاغها ضمن رمز أدبي،"هدافه أخاللها، وينقل لنا 

إن توظيف الروائي للشخصية التراثية يختلف و"، )112، ص2018سوهيلة، (" األدب والتراث
ألن لكل شخصية أبعادها ودالالتها التي تخدم األديب ؛ سمو إليه األدبيباختالف الهدف الذي 

ولم يكن  ،"عرار"الراوي باستدعاء شخصية  قام، )40، ص2006الغذامي، (" ما بطريقة
الذي يحققه حضور هذه "ك أبعاد فكرية ترمي بظاللها لرؤية الراوي لهنا إن بل ا،استحضارها عبًث

  ).77، ص2006الغذامي، ( ."اإلنتاج شخوص بمختلف شرائحه ؛"الشخصيات

" و أثر المصادر التراثية وأقربها إلى نفوس األدباءفمن الطبيعي أن يكون التراث األدبي ه"
يقول عندما  ،"عرار"تصوير الحوار الذي دار بينه وبين الشاعر بوذلك ، )138، ص1997زايد، (
  :قاه معانقًاال

 !يا مرحبا وحيال ههههههه أو يدخل الجنة تاجر؟! من؟ الشهبندر"

  :ناكفته قائًلا

  :يقول ؟أو يدخل الجنة فاجر

  ).201681 ،غرايبة(."الناس من سكري وعربدتي؟ ماذا على الناس من كفري وإيماني ماذا على
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ولكنه  ،وشخصياته المتعددة أن الرواية تحاول فهم الكون بظواهره نرىمن خالل ما سبق 
إلى "شخصياته إلى التخييل، وأن هذا االستحضار دليل على انتماء الراوي  سرعان ما يعيد

، 2018سوهيلة، ( ."ا للتعبير عن موافقة التعبيريةا فنيزنها رمالموروث األدبي، فشكل م
  ). 122ص

 ،.....نزعت مالبسي. عدت إلى بيتي" :يقول في نهاية اللقاء مع األشخاص من األرض
لياس إو ،)عالم مسلم وشاعر وإعالمي كويتي من أصل عراقي( وتبخر عرار وعبد الله النوري

غرايبة، ( ."رميت جسدي على الماء الصافي. ي من مخيلتيوالموصل ،)الموصلي(أفندي وزرياب 
لغنى هذه الشخصيات وتعدد  ،من الشخصيات األدبية اعددالراوي يستحضر  ،)119، ص2016
دخال إفالكاتب حر في  ،مزيج من تقنيات أدبية يستخدمها الكاتب دون قيد أو شرط"، وهي أبعادها

، )57، ص2001شاهين، ( ."طريقة التي يرها مناسبةوبال ،يريد من عناصر متنوعة إلى روايته ما
واتخاذها وسائل للوصول إلى أغراضه ورؤيته من  ،ا للراوي هاشم غرايبةكثر جذبأجعلها يمما 

إلى المتلقي في أعمق صورة حيث يمكنها أن تثير وعي القارئ "والوصول  ،هذا االستحضار
وذلك من خالل رؤية فنية ، )44، ص2018ملكي وارفس، (" والتركيز في معانيها بمجرد سماعها

. "لًفا منسجماآكي تصير مجموعا مت"يبلورها حسب توجهاته الفكرية وشحناته العاطفية ة، إبداعي
  .)413، ص1971هالل، (

 ،على لسان زيد "عنترة العبسي"فقد استحضر الراوي قول الشاعر  "رؤيا"أما في نص 
  :فيقول

ة، رايبغ(". ولقد ذكرتك والرماح نواهل :يتذكر قول عنترة. "شكرًا ألنك تأتين وال تأتين"
وبين حب زيد لنجمة من داخل  ،في هذا استذكار لحب عنترة لعبلة أثناء المعركة، )48، ص1991

، 1990علوش، ( ."مستفيدًا من إمكانات الشعر" ،السجن، فنجد الروائي يستحضر التراث األدبي
هذا الموروث الذي تحقق تعاليه لمعرفة القارئ  في مفيد" دماج بين التجربتيننواال ،)37ص

  .)112، ص1997دودين، ( ."اإلبداعي

على  "أحمد شوقي"فنجده يستحضر قول الشاعر  وتحيل الرواية إلى الموروث األدبي،
، فهو يحيل إلى قول )69، ص1991غرايبة، (" وطني لو شغلت بالخلد عنه" :لسان زيد فيقول

  :أحمد شوقي

 ،)46، ص2001شوقي، (" نازعتني إليه في الخلد نفسي.. عنه خلدت بالوطني لو شغل"
حمد شوقي والذي يقول حال زيد لن يشغله السجن عن حب وطنه، وفي أوهنا يستحضر قول 

توظيفات جاءت على صورة االستعانة بالقوالب الجاهزة، التي تحقق انتشارها "هذا االستحضار 
أا وثقافينتاج إيعيد وثقافة الراوي،  سيطرة، مما يدل على )125، ص1997دودين، ( ."ادبي
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، وذلك )53، ص1990علوش، (" ضمن منظومة النوع الحكائي السابق واآلتي، ويحدس بالالحق
  .)134، ص1997دودين، (" لتكون نصًا داخل نص"

دبي ما بين أمثال وحكم أدبية متوارثة منذ كما استحضر الراوي هاشم غرايبة من التراث األ
والتي تم توظيفها ، "المقامة الرملية"من خالل  ، وذلكتميز به المجتمع العربيوهذا ما يدم، الق

، 2016طرشي، (" ما دفع بها للمساهمة في الحفاظ على الهوية"، أدبيةو ةحكائيو كشواهد تراثية
 ،1998غرايبة، (" مكره أخاك ال بطل" :واألصالة العربية، ونذكر منها األمثلة التالية )78ص
للحديث عن ما هو  ذه كمرجعيةامثل يضرب في الحديث عن المغامرات، واتخوهذا ، )40ص

  .رادة الشخصإضمن الصعاب، وخارج 

ل عند نفاذ الصبر وتفاقم األمور ويقا ،)77، ص1998غرايبة، (" طفح الكيل: "و كذلك قوله
شر البيلية " :مكار، قول شي"بد الُكتباعأوراق م"كما استحضر في رواية . إلى حد يصعب تحمله

  .حوالهذا المثل في تردي الحال واأل يقال، و)112، ص2008غرايبة، (" ما يضحك

قول المختار مثال ذلك  ،واضح جّلي "جنة الشهبندر"استحضار الموروث األدبي في  إن
إذا وقع الجمل تكثر "ا المثل ا على سجن الشهبندر، وهو متأكد من براءته مستحضرتعليًق

  .)117، ص2016غرايبة، ( ."السكاكين

لقيت الروافد التراثية اهتمامحيث ال تخلوا رواية من تلك  ا عند هاشم غرايبة،ا كبير
 ،استعمال تقنيات التضمين من التراث العربيفي أفاض هاشم غرايبة  وقد المضامين التراثية،

يقف عن حدود المدونات لم  ،فهو كغيره ،ا داخل البناء الروائيليكسب أعماله أصالة وشكًال رمزي
  .بل تجاوز إلى ما هو أبعد من أسلوب السرد، فخلقها بتناغم عصري حديث التاريخية،

ؤكد جدارته في استقراء واستلهام ي ،إن الناظر في الروايات السابقة لهاشم غرايبة
 ،الشخصيات الرمزية كأنموذج حي ألبطال الروايات المرتبطة بالموروث األدبي والفكري للراوي

اجها بتقنيات روائية تسمح باستحضار الموروث السياسي والديني والشعبي والتاريخي إنتا معيد
  .واألدبي، وهو استحضار لتراث مكتوب ومدون يتم تناقله من جيل إلى جيل

  الخاتمة

استطاع الكاتب هاشم غرايبة أن يعود إلى المصادر التراثية وأن يستقي منها نصوصه 
 ،، ويجعلها متماهية مع السرد من خالل األدوات الفنية والجمالية المستخدمةويدرجها في رواياته

مستعيًنا في أغلب األحيان بالراوي الذي يسرد األحداث ويجعل المادة التراثية مشاهد روائية، 
   .أسهمت في بناء الحدث وإنتاج نص جديد يتفاعل مع الموروث ويحاوره



 الرموز التراثية في روايات هاشم غرايبة   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 413

ففي بعض المواقف رسم  ،شخصيات للقارئتقنيات مختلفة لتقديم ال يعرض الكاتب
إضافة إلى . وأخبر القارئ عن طبائعها وأوصافها ،مها بشكل مباشرتفاصيل وقدالشخصيات بأدق ال

إذ تحولت المادة  ،أن الكاتب نوع في توظيف شخصياته التراثية وفق ما يتناسب مع طبيعة الرواية
  .أشركت القارئ في التفاعل معها ،ية مختلفةتعتمد على تقنيات سرد ،إلى مادة سردية التراثية

حاول الكاتب طرح اإلسقاطات الرمزية التي كانت تشغل حيزا في المجتمع وذلك من خالل 
حيث حملت النماذج المطروحة واقع اإلنسان الشعبي  ،قالب سردي يغلب عليه الجانب الحكائي

من  ،ي رصد وجهات نظر مختلفةأسهمت فكما . وأحالمه وتصوراته وصراعه مع الحياة والواقع
عن نفسها دون أي تدخل  وإعطاء شخصياتها المجال لتتحدث ،د أنواع الساردينخالل تعد

  .خارجي
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 ةمفهوم الزمن في ضوء الدراسات القديمة والحديثة والتقابلي
  

  *نور أحمد البدوي

  

  13/9/2020 تاريخ القبول   28/6/2020 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص

يعبر الزمن من خالل تقلباته المتعددة عن حركة الموجودات في الكون، فهو يرتبط بالكينونة البشرية 
شتى شرية تخضع له وتتأثر به أيما تأثر،فالواحد منا مرهون بهذا الزمن في ارتباًطا كبيرا، ذلك أن النفس الب

حزًنا أكان أم فرحا، فالزمن هو النظام الذي تحتكم إليه حياتنا، وتحركاتنا، وكل ما نستشعره سواء حاالته، 
ا اتخذ لنفسه أكان واقعا أم خياًلا ال تدركه أبصارنا، وعليه فال بد من اإلشارة إلى أن الزمن تفوق حينم

حيزا مميزا في مختلف الدراسات القديمة والحديثة، إذ عنيت به اللغة العربية حينما خصصت للتعبير عنه 
عددا من المفردات الزمنية، واهتمت كذلك بالبنية الصرفية المتعلقة بصيغ كل من األسماء واألفعال، وبالبنية 

  .الزمن باالستعانة بعدد من القرائن واألدواتالنحوية التركيبية في الجملة ودورها في تحديد 

إبراز اختالف وجهات نظر نحاة العربية القدماء حول الـزمن الصـرفي والـزمن    وتكمن أهمية البحث في 
وعمــل دراســة تقابليــة للوقــوف علــى أهــم الفــروق بــين   . النحــوي ودور الســياق فيمــا يتعلــق بــالزمن النحــوي 

  .يد األزمنةاللغتين العربية واإلنجليزية في تحد

  .الزمن، الصيغة، السياق، القرائن، األدوات: الكلمات المفتاحية
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The Concept of Time in the Light of Ancient, Modern and 
Contrastive Studies  

 

Nour A. Al-Badawy. 

 

Abstract 
Time, through its multiple fluctuations, expresses the movement of assets in the 

universe, as it is closely related to human being, because the human soul is subject to it 
and is affected by it wherever it is affected, for one of us is dependent on this time in its 
various states, whether sadness or joy, then time is the temporal system that governs you 
our life, our moves, and everything we feel, whether it is reality or imagination that our 
eyesight does not realize, and therefore it must be pointed out that time exceeded when it 
took for itself a distinctive space in various ancient and modern studies, the Arabic 
language was meant by it as it was devoted to express a number of vocabulary timeline, 
it also interested in the morphological structure related to the formulation of both names 
and verbs, and the syntactic grammatical structure in the sentence and its role in 
determining time by using a number of clues and tools, and the importance of the 
research lies in highlighting the difference in the views of the ancient Arabic 
grammarians between morphological and grammatical times and the role of context in 
relation to grammatical time. A cross-study is needed to find the most important 
differences between the Arabic and English languages in defining times. 

  

  : المقدمة

عما يعتمل في عقله من نسان من خاللها عما يجول في خاطره وُتعد اللغة وسيلة يعبر اال
بعيدا عن من غير الممكن التعبير عنها  أحداث شتى تتسارع مع بعضها محدثة تقلبات عدة وإنه

شبكة  الزمن، فالزمن هو العنصر الفاعل في كل لغة؛ نظرا الرتباطه بها ارتباطًا وثيقًا، إذ يشكل
فالمركبات بوصفها بنى لغوية إما معقدة تضم أشكاًال وعالقات عدة بدءا من المورفيمات، فالصيغ، 

الزمن جزءًا رئيسًا في لغتنا يعد وبالنظر إلى ذلك ،لتنتهي إلى النظر في المعنى, صرفية أو نحوية 
  . زمنية لها أثر كبير على صعيد المعنى والداللةمن مضامين  المنطوقة؛ وذلك لما تحمله هذه اللغة

إال أن المتتبع للدراسات , اولها لمسألة الزمنوقد تناوبت الدراسات القديمة والحديثة في تن
اللغوية القديمة يلحظ قصورها في ذلك الجانب؛ الشتمالها فقط على صيغ ثالث للفعل أي 

 ،بكثير من هذا النطاق في حين أن ارتباط الفعل بالزمن أوسع) الماضي، والحاضر، والمستقبل(
لتي تتصرف من خاللها الصيغ إلى حدود وعليه فقد أخذ على القدماء عدم عنايتهم بالطريقة ا

أخرى، والتي غالبًا ما يكون الهدف منها هو اإلعراب عن خصوصيات زمنية متعددة، إضافة إلى 
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وكذلك  عدم دراستهم للصيغ األخرى الدالة على الزمن ومنها المشتقات كاسم الفاعل والمصدر
عل؛ األمر الذي أدى بهم إلى عدم اختالفهم في معرفة الداللة الزمنية لكل قسم من أقسام الف

االهتمام بالداللة الزمنية الدقيقة، وإغفالهم لدور السياق، مع أنه في الحقيقة هو القادر على التعبير 
  . عن الزمن النحوي لما يحتويه من ضمائم وقرائن عدة دونما حاجة للجوء إلى الصيغ المنعزلة

لقدماء له من خالل الحديث عن الجملة ونظرة ا ،وترتكز هذه الدراسة على مفهوم الزمن
وعليه فإن أهم ما ،الفعلية، واألزمنة المركبة كذلك، والتي لم يلتفت إليها الباحثون بالشكل الكافي

هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات األخرى أنها ستتخذ منهجًا آخر من خالل  ستتوصل إليه
  . ربية واإلنجليزيةعقد دراسة تقابلية عن الزمن في كلتا اللغتين الع

  المعنى اللغوي: الزمن

، "اسم لقليل الوقت وكثيره، ويجمع على أزمان وأزمنة وأزمن: "الزمن أنه )1(عرف الجوهري
إذ رأى أن الزمان عبارة عن أوقات ؛فقد وضح الزمان بمدلوله العام )2(أما أبو هالل العسكري

واحد؛ أي هو المقدر بالحركة الواحدة من متوالية مختلفة أو غير مختلفة، على حين أن الوقت 
مدة : "هوالزمان  )3(حركات الفلك؛ إذ يجري من الزمان مجرى الجزء من الجسم، وعند الفيومي

 قابلة للقسمة، ولهذا يطلق لفظه على الوقت القليل والكثير، والجمع أزمنة، والزمن مقصور منه،
  . ويجمع على أزمان

أنه قد تتعدد األلفاظ الدالة على الزمن لغة؛ إذ تطلق هذه ويشير الدكتور كمال رشيد إلى 
على الزمان، والدهر، والحين، والوقت، واألمد، واألول، والسرمد، لكن المصطلح ) الزمن(اللفظة 

  .)4(األكثر شيوعا واستخداما هو الزمن أو الزمان

واالختالف تارة الزمان يلحظ التشابه بينهما تارة، و كل من مفهومي الزمن المتمعن فيو
ذلك، فقال أخطأ )6(مثًال رأى بأن الدهر والزمان واحد، في حين رد أبو الهيثم  )5(أخرى، فشمر

شمر؛ ألن الزمن زمان الرطب والفاكهة، وزمان الحر والبرد، وأضاف أن الزمان قد يكون شهرين 
زمن، وردت دراسات وبناء على ما تم ذكره عن ال .)7("إلى ستة أشهر، أما الدهر فال ينقطع

وأبحاث عدة تناولتهما، لكن ما يهم هنا هو التركيز على الفائدة الكامنة في داللة ذلك المصطلح، 
هذه األهمية تحتم على الباحثة و وعلى أهميته في عدد من المجاالت سواء أكانت لغوية أم أصولية

 .للزمن اإلشارة ولو بشكل مقتضب إلى المعنى االصطالحي

  :االصطالحي عنىالم: الزمن

ذهب النحاة مذاهب عدة في الحديث عن الزمن، والناظر في ما ذكره النحاة سيدرك أن ثمة 
الفلك، والفلسفة، والفيزياء، والمنطق، : منها ؛عدد من العلوم وبين" الزمن"تداخًلا بين مفهوم 
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البعض منه  –ي أن ينكر أن النحو العربي والدرس اللغو وهذا ليس مستغربا؛ إذ ال يستطيع أحد
ن، فقد اقد تأثر بشكل أو بآخر بعلمي المنطق والفلسفة، ويتضح ذلك في تعريف القدماء للزم –

مقدار حركة الفلك األطلس عند الحكماء، وعند المتكلمين عبارة : "ن بأنهاالزم )8(عرف الجرجاني
، فإن طلوع عن متجدد معلوم مقدر به متجدد آخر موهوم؛ كما يقال آتيك عند طلوع الشمس

الشمس معلوم، ومجيئه موهوم، فإذا قرن ذلك الموهوم بذلك المعلوم زال اإلبهام، ويبدو أن 
قد أفاد من الجرجاني، حيث ورد تعريف الزمان عنده مشابها تماما لما أورده  )9(األحمد نكري

: أن. )10(المتشرعينالجرجاني، لكنه أضاف أنه قد ذكر في كتاب نقد المحصل عن خاتم الحكماء 
الزمان إما الماضي، وإما المستقبل، وليس هناك قسم آخر، فهو هنا فصل مشترك بين الماضي "

والمستقبل، كالنقطة في الخط، والماضي ليس بمعدوم ظاهرا، إنما هو معدوم في المستقبل، 
  .الخ.... )11(والمستقبل معدوم في الماضي، وكالهما معدومان الحال الخط

  :ءالزمن عند القدما

أشارت الباحثة إلى تأثر النحاة القدماء بعلمي الفلسفة والمنطق؛ األمر الذي بدا جليا بعض  
الشيء في مصطلحاتهم، وطريقة تناولهم لعدد من القضايا والمسائل بنوعيها النحوية، واللغوية، 

حاضرا  والمتتبع أيضا ألقوال القدماء سيصل إلى نتيجة مفادها أن مصطلح الزمن لربما لم يكن
تتساءل هنا الباحثة عما إذا كان الفعل أو و بداللته؛ وإنما تم استخدامه ضمنيا في تعريف الفعل،

إن الفعل : عن ذلك بالقول بمعنى أدق الصيغة التي يعبر عنها الفعل دالة على الزمن أم ال؟، وتجيب
قد يكون أثرا من آثار قد يدل على الزمن من ناحية الصيغة ولكن ليس بالمطلق؛ بمعنى أن الزمن 

الصيغة التي يدل عليها الفعل ولكن ليس الحدث المتجدد الذي تتضمنه صيغة هذا الفعل، والحدث 
أفعال تحددها صيغ صرفية ثابتة، مصنفة في أزمنة محددة : _على حد قول إبراهيم البب –نوعان 

قوانين، وصيغ محددة تدل  بناًء على لحظة التكلم، أو مشتقات مأخوذة من تلك األفعال بناء على
دالالت ثابتة حيًنا، ومتغيرة أحياًنا أخرى، ولكن هذه الضوابط الداللية قد تتغير بناء على قرائن 

، ولعلنا نلحظ ذلك عند )12()سياقية، أو مقامية، أو حالية( :لفظية، أو معنوية، أو تبدلية وهي إما
أخذت من لفظ أحداث األسماء، وبنيت لما  وأما الفعل فأمثلة: ")13(عدد من النحاة، يقول سيبويه

فأما بناء ما مضى : "ثم يستأنف حديثه قائًلا. مضى، ولما يكون ولم يقع، وما هو كائن لم ينقطع
اذهب، واقُتل، واضرب، : وأما بناء ما لم يقع فإنه قولك آِمرا. فذهب، وسمع، ومُكث، وحمد

وكذلك بناء ما لم ينقطع وهو كائن إذا . ل، ويضربيقُتل، يذهب، ويضرب، ويقت: ومخبرا
 ".أخبرت

في تعريف الفعل ويظهر ذلك على ركيزة شكل يويستدل من تعريف سيبويه للفعل، أن الزمن 
، فهو ال يشير إلى الماضي بالمفهوم الحصري؛ أي )فيما مضى(سبيل المثال في ذكره عبارة 
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: الماضي بقوله )14(وعليه فقد عرف سيبويه ،عامبشكل الماضي البسيط، وإنما يشمل الماضي 
، حيث أشار )فعل(فأما بناء ما مضى، فَذهب وسمع، ومَكَث، وحمد، ويشير سيبويه إلى صيغة "

إليها النحاة للداللة على الزمن الماضي، وتعد هذه الصيغة قرينة من القرائن الدالة على الزمن 
قرينة بناء الفعل على الفتح والتي تحدث عنها  الماضي، بيد أن هناك قرينة أخرى وهي

قام، وقعد، : الماضي ما حسن فيه أمس، وهو مبني على الفتح أبدا، نحو: "بقوله )15(الزجاجي
وقد ظهرت تلك المزاوجة بين الزمن والفعل عند سيبويه من خالل ". وانطلق، وما أشبه ذلك

" لما يكون ولم يقع: "ل، أو َفِعل، أو َفعَل، أما قولهَفع: األمثلة التي ساقها على صيغ عدة ومنها
فيقصد به الحديث عن زمن المستقبل، وقد ألمح إلى ذكر الزمن في موضع آخر من كتابه حينما 

يتعدى إلى الزمان، نحو : "، وكذلك في قوله عن الفعل بأنه"ما يستقبل من الزمان: "ذكر عبارة
ولم يمض، فإذا قال َذهب فهو دليل على أن الحدث فيما مضى قولك ذهب، ألنه بني لما مضى منه 

من الزمان، وإذا قال سيذهب فإنه دليل على أنه يكون فيما يستقبل من الزمان، ففيه بيان ما مضى 
فقد أشار " كائن لم ينقطع: "، أما قوله)16("وما لم يمض منه، كما فيه استدالل على وقوع الحدث

 الجانب على اقتصاره ومنها التعريف لهذا انتقادات عدة وجهت وقد ،به إلى زمن الحاضر
  الخ. ..الشكلي

والمدقق لما قاله القدماء عن تقسيمات الفعل سيدرك أن القدماء قد ساروا نوعا ما على 
يتحدث ضمنيا عن الزمن من خالل حديثه عن  )17(فهذا األنباري نهج واحد في تقسيمات الفعل؛

ماض، وحاضر، ومستقبل؟ : إن قال قائل لم كانت األفعال ثالثة: "امه، بقولهالفعل كما يوضح أقس
، "ماض، وحاضر، ومستقبل" :قيل ألن األزمنة ثالثة، ولما كانت ثالثة وجب أن تكون األفعال ثالثة

وبناء على ما ذكر من تقسيمات الفعل ترى الباحثة مجددا أن تأثر النحاة بالمنطق الفلسفي 
في مرحلة ما من مراحله باالعتماد  عض األجزاء المتفرقة هنا وهناك واضح، قد انبنىاليوناني في ب

   .على معطيات علم المنطق خاصة فيما نسميه بالمقدمات والنتائج

كل لفظة : حد الفعل: فما حد الفعل؟ قيل: فإن قيل: "الفعل بقوله )18(وقد ذكر األنباري
في حديثه عن الزمن قصد الفعل في  )19(ابن يعيشو ،"دلت على معنى تحتها مقترن بزمان مجهول

لما كانت األفعال توجد عند وجوده وتنعدم عند عدمه؛ انقسمت بأقسام الزمان، ولما كان : "قوله
ماضيا، وحاضرا، ومستقبًلا، وذلك من قبل أن األزمنة حركات الفلك، فمنها حركة : الزمان ثالثة

: كانت األفعال كذلك! ا حركة تفصل بين الماضية واآلتيةمضت، ومنها حركة لم تأِت بعد، ومنه
ماضيا، ومستقبًلا، وحاضرا، وواضح من قول ابن يعيش مدى تأثره بالمفهوم الفلسفي للزمن؛ إذ 
عرف الفعل وفًقا لحركات علم الفلك؛ ذلك أن الحركة الناجمة عنه ليست إّال دورات زمنية تتعاقب 

   .واحدة تلو األخرى
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ابن يعيش في هذا القول : "على ما قاله ابن يعيش فذكر بأن )20(اهيم السامرائيوعلق إبر
 ال وهي اللغوية المسألة يفلسف أن أراد فكأنه لغويًا، نهجايذهب مذهبا بعيدا وهو ال ينهج نهجا 

حيث بدا له أنهم لم يستقروا : ")21(ويعقب السامرائي ،"الخ،.. ..العلمي النظر بهذا لها عالقة
ربية استقراًء وافيا ليتبين لهم طرائق استعمال الفعل، وأن كل ما فطنوا له هو اتفاقهم على أن الع

الفعل من األحداث المقترنة بزمان ما، دون أن يعطوا إيضاحات كافية عن حدود هذا الزمان، ولعل 
إذ  متأت من منهجهم في البحث النحوي، -على حد قول السامرائي –السبب في هذا التقصير 

وكان اهتمامهم بالفعل من حيث كونه عامًال من ... اهتموا بالعلة والعامل، وما يتركه العامل من أثر
أقوى العوامل يعمل ظاهرا، ومقدرا، ومتقدما، ومتأخرا، ومن أجل ذلك لم يولوا مسألة الداللة 

ند النحاة، حيث الزمنية حقها، مما جعل السامرائي يكشف عن مدى الخلط بين أزمان األفعال ع
لإلشارة إلى فعل الحال، واالستقبال، ) مضارع(أنهم قد استعملوا المصطلح : "أشار إلى ذلك بقوله

لكن واقع الحال يدل وبشدة على أن النحاة القدماء قد انصرفوا عن االهتمام باألمر األهم وهو 
  .)22("الخصوصية الزمنيةب"حقيقة الفعل ووظيفته اللغوية الصحيحة في بناء الجملة أي ما يسمى 

ولوح بذلك مهدي المخزومي حينما ذكر أن تسمية الفعل الماضي عند القدماء كان القصد 
منها هي الداللة على زمن قد مضى، أما المضارع فال يستشعر في تسميته أي داللة زمنية، ولكن 

ألسماء هنا يقصد يستشعر بأنه يعرب لك أنه مضارع، أو شابه األسماء في حركاته، وسكناته، وا
أي أن شبهه باالسم قد جعله معربًا؛ أي يقوم مقام االسم في اإلعراب " أسماء الفاعلين"بها 

  .)23(بوقوعه خبرا، أو حاًلا، أو نعًتا، وغير ذلك 

اختالًفا إذن في تحديد األقسام الثالثة للفعل وهي الماضي،  فإن ثمة وحسب االعتقاد
: لقدامى، وقد أشار إلى ذلك من المحدثين غازي طليمات بقولهوالمضارع، واألمر عند نحاتنا ا

االسم، والفعل، والحرف، : وال نبالغ إذا زعمنا أن الزمن في العربية يخالط أقسام الكالم الثالثة"
الماضي، والحاضر، والمستقبل، وقد نبه : وأن هذه المخالطة تتجلى في حقول الزمن الثالثة

ص في إدراك الزمن، وأن هذا النقص كامن في العجز عن تقسيمه طليمات بعد ذلك إلى وجود نق
  .)24("والتمرس به

  الزمن عند المحدثين

انعكست معالجة القدماء للزمن في الفعل على المحدثين وكانت دافعا لهم لتوجيه النقد 
دراسة الشديد إلى القدماء في جعلهم الزمن في العربية زمًنا صرفيا، أو بمعنى آخر االقتصار على 

  .)25(وظيفة الفعل مفردة خارج السياق، على عكس الزمن النحوي

ويتضح أن النحاة لم يعيروا داللة الفعل على الزمن ما كان ينبغي أن تعار؛ ألن النحاة لم 
يقسموا الفعل بحسب ما يدل هو عليه من مجاالت زمنية مختلفة، لذا فإن كل ما يفترق به النحاة 
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في نظرة كل منهم إلى الفعل؛ بمعنى أن القدماء قد نظروا إلى الفعل على  قديمًا وحديثًا إذن يكمن
أنه العنصر المهم المعبر عن الزمن، واكتفوا بذلك على عكس ما رآه المحدثون من عناصر أخرى 
تتكاتف معًا، وتتناغم لتعبر جميعها عن الزمن وهو ما نوه إليه عدد من المحدثين أمثال تمام 

أن تلك العناصر ال تقل أهمية عن  بي، وكمال رشيد، والتي تصب جميعها فيحسان، ومالك المطل
  .بل وطبيعة التركيب نفسه القرائن، واألدوات،: الفعل، ومنها

وهناك من فرق من المحدثين بين مصطلحي الوقت والزمن، فكمال بشر على سبيل المثال 
في حين دّل الزمن اللغوي  ،(Time)التفت إلى أن مصطلح الوقت يساوي المصطلح االنجليزي 

عنده على الوسائل اللغوية التي يعبر بها عن الوقت في كل لغة؛ بمعنى أن المصطلح االنجليزي 
(Tense)  ،لم يستخدم عنده إال كوسيلة من شأنها أن تكشف عن نقاط االختالف بين المصطلحين

 :خرين وهما ما يعرف بـقد أنتجا مصطلحين آ) الزمن/ الوقت (وهذا إنما يدل على أن مصطلحي 
في  )Tense/Time) ثنائية في العربية والتي تقابل) الزمن اللغوي/ الزمن المنطقي (

وفي نطاق آخر يرى بشر أن الزمن المنطقي هو ما يشار إليه بالزمن الفلسفي . )26(اإلنجليزية
تمام حسان فقد ، أما (Time)أيضًا، وهو ما يربط الزمن ماضيه وحاضره ويعبر عنه كما ذكرنا بـ 

، وعليه ترى )الزمن اللغوي(، في حين دل الزمن على )الزمن الفلسفي(دّل الزمان عنده على 
لمصطلح ا يعد مرادًف) الزمن الفلسفي(الباحثة أن الدرس الحديث إذن قد خلص إلى أن الزمان 

(Time) رار الزمن في اللغة االنجليزية ويدل على كل من الماضي، والحاضر، والمستقبل، على غ
على حد قول كريم -  )Tense(والذي يرادف المصطلح اإلنجليزي ) أي الزمن اللغوي أو النحوي(

  .)27(وهو الحد المرتبط بالبنية الصرفية أو التركيبية -حسام الدين

  :)28(يطلق على معان عديدة منها) زمن: وقت(وبالحديث عن اللغة اإلنجليزية فإن 

1. Time: (duration as dimension). 
2. (Period as Stated or measured). 

أن اإلشكالية عند اللغويين العرب تمحورت في قلة تناولهم لمفهوم الزمن  وتستدل الباحثة
أن حديثهم عنه كان عاما في عدد من الجوانب، على عكس اللغة اإلنجليزية  اللغوي؛ بمعنى أدق

اللغوي، أو من حيث التفصيالت  التي تناولت الزمن بشكل أوسع وأدق سواء من حيث التقسيم
الذي كانت له مساهمة مميزة في الحديث عن  تمام حسانالزمنية الدقيقة، ونذكر من المحدثين 

الوقت الفلسفي الذي ينبني على الماضي، : "فهو يعرف الزمان على أنه ؛مصطلحي الزمن والجهة
و الطبيعة، أو الفلسفة، وكمية يعتبر قياسا لكمية تجربة في الرياضة، أو والحاضر، والمستقبل،

رياضية من كميات التوقيت تقاس بأطوال معينة كالثواني، والدقائق، والساعات، والليل والنهار؛ أي 
ال يدخل في تحديد معنى الصيغ المفردة، وال في تحديد معنى الصيغ في السياق، وال يرتبط 

يمثل وظيفة في بحسب تمام حسان  ؛ وأن هذا الزمن النحوي)29(بالحدث كما يرتبط الزمن النحوي
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السياق يؤديها الفعل، أو الصفة، أو ما نقل إلى الفعل من األقسام األخرى للكلم كالمصادر، 
وهو بهذا المعنى، يختلف عما يفهم منه في الصرف، فهو وظيفة صيغة الفعل مفردة . والخوالف

ث، كما ال يستفاد من المصدر خارج السياق؛ إذ ال يستفاد من الصفة التي تفيد موصوفًا بالحد
ذلك إذن يكمن في أن الزمن الصرفي هو وظيفة الصيغة،  ومعنى. الذي يفيد الحدث دون الزمن

يحددوا معنى الزمن الصرفي  واللغويون القدماء حين نظروا في معنى الزمن استطاعوا بسهولة أن
ماض، ومضارع، وأمر، جاعلين فقسموا األفعال مباشرة إلى  ،وارتباطه بالصيغة من الوهلة األولى
ودليل ذلك أنهم لم يستطيعوا على سبيل المثال أن يفسروا  ؛منها نظاما زمنيا دونما تمعن كاف

ارتبط الفعل عندهم إذن  وبناء عليه،إشكالية خروج الفعل عن الصيغة التي تمثله في سياق ما
سياق، أو لتناغم األلفاظ والدالالت بالصيغة من ناحية الشكل والمعنى فقط، دونما اعتبار لمكانة ال

مع الوظيفة الزمنية التي تؤديها، لكن ذلك ال ينفي إدراك بعض القدماء بالتأكيد لمفهوم السياق 
من خالل التحقق من مدى مطابقة  كسيبويه عندما تحدث عن تأثير السياق في تحديد الزمن

أتيتك : ا المستقيم الحسن فقولكفأم" :وصحة دالالت الصيغ على أزمان كان قد قررها هو فقال
 ،)30("أتيتك غدا، وسآتيك أمس: أمس، وسآتيك غدا، وأما المحال فأن تنقض كالمك بآخره فتقول
مما تجدر اإلشارة إليه هو أن و أما الزمن النحوي فهو وظيفة السياق تحددها الضمائم والقرائن،

على الزمن الصرفي، في حين " ليالزمن التحلي"أو " الزمن الصيغي"بعضهم قد اصطلح تسمية 
، وبالحديث عن السياق )31("الزمن التركيبي"أو  ،"الزمن السياقي"اصطلحوا على الزمن النحوي ب

ومعرفة دالالت الصيغ الزمنية وما ،فحري بنا أن نشير إلى أهميته في تحديد معاني الزمن النحوي
أصواتا أم كلمات، أم تراكيب، أو القرائن  ترمي إليه من خالل جملة من القرائن اللفظية سواء أكانت

 ؛لذا فهو يعد العنصر األهم فيما يتعلق بالزمن النحوي على عكس الصيغ الصرفية للفعل ،المعنوية
بمعنى أن الفعل قد يشير في السياق إلى داللة مغايرة لداللته الصرفية في الزمن النحوي لنجد 

لكنها في حاالت أخرى تشير إلى  ،ى الزمن الحاضرعلى سبيل المثال أن صيغة الماضي قد تدل عل
   .أو مقاميا،هو الحكم في ذلك كله سواء أكان سياًقا لغويافالسياق  زمن المستقبل، إذن

وبالحديث عن مفهومي الزمن النحوي والزمن الصرفي يمكن التوصل إلى أن النحاة لم يفرقوا 
. اختالفًا بين هذين الزمنين وبين الفعل ناكبين هذين المصطلحين خالل حديثهم عن الفعل، وأن ه

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن الصيغة في حال الفعل المفرد بالتأكيد ستكون لها داللة 
مختلفة عن تلك الداللة التي ستكتسبها من السياق، وأن هذا االختالف ستدعمه عوامل عدة 

ينفي أيضا أن الصيغة قد تسحب من الداللة  كالظروف، والمصادر، والقرائن بأنواعها لكن هذا ال
الزمنية األصلية، كي تفيد زمًنا جديدا في سياق معين، وفيما يتعلق بمصطلح الجهة فال بد من 

تمام حسان، حيث كان له دور  إلى (Aspect)اإلشارة إلى أن الفضل يعود في إبراز مصطلح الجهة 
لكن ذلك ال ينبغي أن يطغى على  ،اللغة العربيةإغناء مصطلحات الجهة في  هام في إقرار وكذلك
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فكرة أن مصطلح الجهة كان حاضرا عند النحاة القدامى؛ والدليل على ذلك وجود بعض الجهات 
أنها تفيد الماضي القريب ) قد يفعل(عند القدماء نحو سيبويه وابن هشام حينما أشار إلى داللة 

قبل التعمق في مصطلح الجهة أننا نعبر مثًلا عن  من الحال، وما ينبغي أن ننوه إليه هنا كذلك
، وعن )مازال يفعل(، وعن صيغة الماضي المتصل بالحاضر بصيغة )َفعَل(الماضي البسيط بصيغة 

كل تلك الصيغ تشترك في داللتها على الماضي أي الزمن  ،)كاد يفعل(الماضي المقارب بصيغة 
 ،بفعل القرائن ؛هات التي تدل عليها متباينةلكن الج،الذي تشير إليه هو الزمن الماضي فقط

تخصيص لداللة الفعل ونحوه؛ : "كل ذلك يقودنا إلى مفهوم الجهة فهي، وواألدوات التي ترتبط بها
إما من حيث الزمن، وإما من حيث الحدث، فهناك جهات في اللغة العربية لتقييد معنى الزمن، 

قد، ولم، ولما، : "ومنها ،ملتها أدوات، ونواسخوالمباني الدالة على الجهات الزمنية هي في ج
، وتلعب الظروف "ولن، وال، وما، والسين، وسوف، وكان، وما زال، وظل، وكاد، وطفق، وفوق

الزمنية دورها الهام جدا في هذا المجال بتخصيص الزمن النحوي بواسطة الداللة على توقيت 
ة، أو بواسطة الداللة على االقتران الزماني الحديث الواحد الذي يدل عليه الفعل ونحوه في الجمل

عالمة فارقة ) الجهة(ويعد مصطلح  ،)32(بين حدثين مدلول عليهما بعنصرين مختلفين في الجملة
أو بمعنى آخر أنه لو دققنا النظر في  ؛في الزمن النحوي جعلته يتميز ويتفرد عن غيره من األزمنة

وهذا  ،تحقق إال من خالل القرائن، واألدوات وغيرهال ي مفهوم الزمن النحوي عند حسان لوجدناه
 كمالبالضبط ما يشير إليه مصطلح الجهة بأنواعها بشكل أو بآخر، وممن تحدث أيضا عن الجهة 

 إن: "ويضيف السياق، في القرائن تفيده الذي الجديد الزمني التحديد: "أنها يذكر إذ رشيد
 بتضام السياق، تركيب في وعبقريتها اللغة تلك مرونة على يدل لغة أي في الجهة مصطلح وجود
وقد ورد مصطلح الجهة عند  ،)33("جديد وزمن جديد، فهم جميعا منها ليتكون واألدوات الصيغ

مقولة داللية تبين القيم الزمنية الكامنة في النظام : "؛ إذ عرفها على أنها)34(الغرب أمثال كوك
  .تعبير عن زمن الفعلالفعلي بغض النظر عن الصيغة المستقبلية لل

وإليضاح العالقة أكثر بين الجهة والزمن نجد أنهما متعالقان في اللغة العربية وكل منهما 
، أي أنه من المتعذر الحديث عن الزمن النحوي من غير فهم الصطالح الجهة في )35(مرتبط باآلخر

نحوي هو امتزاج الزمن ألن الزمن ال ؛ال يتحقق إال بالجهة أن الزمن النحوي وهذا يعني ،الزمن
ماض، : فقد أجمع النحاة على أنه حدث مقترن بأحد األزمنة الثالثة وهي بالجهة، أما الفعل

وداللته على الحدث تأتي من اشتراكه مع مصدره، أما ) أي حدث مقترن بزمن(ومستقبل، وحاضر 
أدق ما يخص مستوى بمعنى و داللته على الزمن فما هي إال نتاج ما يتأتى على الصعيد الصرفي؛

أي وظيفة الزمن ( الشكل الذي تتخذه الصيغة، أما على الصعيد النحوي فتظهر من خالل السياق
  ).في السياق
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منها العربية واإلنجليزية في هذين و أما مصطلحا التام وغير التام فقد تباينت اللغات
باحثين والمستشرقين عليه فإن مصطلحي التام وغير التام كانا لدى عدد من الو المصطلحين؛

بدائل عن تسمية الفعلين الماضي والحاضر على ما يبدو، واإلشكالية في ذلك تكمن كما ذكر 
مسبقًا أن الفعل الماضي مطلق غير محدد؛ إذ ال نستطيع معرفة ما إذا كان الزمن المقصود ماضيا 

مر بالنسبة للحاضر فهو هذا فيما يخص التام، وكذلك األ. قد انتهى، أو ما زال مستمرا في مضيه
نتيجة كل ذلك مفادها أن العربية في الحقيقة قد غفلت عن أدق التفاصيل و مطلق دونما تحديد،

إلى خلق حالة من الخلط واالضطراب لدى عدد من  في حديثها عن الزمن؛ األمر الذي أدى
التام فقد عرفه  أما غير،الباحثين حول مصطلحات اخُتِلف في معناها هذا فيما يخص الفعل التام

إما حدث لم يتم إنجازه بعد، بمعنى أنه ابتدأ في لحظة التكلم لكنه ما زال مستمرا، أو " :رايت أنه
، "لم يتم، ولم ينته -بحسب إبراهيم أنيس _أنه حدث ال يرتبط بأي وقت؛ لذا فهو حدث ناقص 

ن أنه في لغات أخرى ويرى أحد الباحثي .)36("غير المكتمل"أو " الالتام"ويطلق عليه أيضًا 
تعريفات عدة تميز بين التام وعدمه، لكن العربية تفتقد إلى هذه التعريفات؛  كاإلنجليزية مثًلا نجد

 Topic)ألن زمن االكتمال ال يكون بالنسبة لزمن التلفظ، ولكن بالنسبة لزمن اإلحالة أو زمن المحور
Time) اإلحالة، والجهة تصف الحدث هل تم ، إذن هناك زمن ليس هو زمن التلفظ، وإنما هو زمن

بالرغم من وجود انتقادات  .الجهة يتم وصف الطريقة التي يقع فيها الحدث أم لم يتم، فمن خالل
وقدرتها على التعبير بطرق  عدة تخص الزمن في العربية لكن ذلك ال ينفي عن اللغة العربية تميزها

فالغاية من ذلك  ؛ستخدام القرائن واألدواتمختلفة متنوعة، من خالل استحداث دالالت جديدة، وا
وقد أشار الجرجاني إلى ذلك خاصًة في حديثه هي استقامة المعنى عبر ترتيب الوحدات الزمنية، 

ليس الغرض بنظم الكلم إن توالت ألفاظها في النطق، : "عن نظرية النظم، والدليل على ذلك قوله
وبالحديث عن القرائن  ،)37(بل إن تناسقت دالالتها، وتالقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل

نظرية (ذله تمام حسان في إرسائه لنظريته المسماة ب ال بد أن يشار بداية إلى المجهود الذي ب
واللمحة اللغوية ،تلك النظرية التي امتزج بها اللمحة التراثية القديمة والمميزة) تضافر القرائن

القاف " :،إذ قال)38(ذكرها ابن فارس ):لغة(ولتوضيح ذلك يجب أن نذكر مفهوم القرينة . الحديثة
واآلخر شيء ينتأ بشدة  ،حدهما يدل على جمع شيء إلى شيءأ :والراء والنون أصالن صحيحان

من االقتران، واآلخر " مفعولة"أحدهما معنى  :، فالقرينة على المعنى األول تشير إلى معنيين"وقوة
أمر يشير إلى المطلوب، : "أنها) 39(عرفها الجرجاني) اصطالحا(من المقارنة، و" مفاعلة"معنى 

ضرب موسى عيسى، وضرب في الغار من على : وية، أو لفظية، نحووالقرينة إما حالية، أو معن
ضربت موسى حبلى، وأكل موسى الكمثرى، فإن في األول : السطح، فإن اإلعراب منتٍف فيه، بخالف
عنصر "إنها : القرينة اللفظية فقال )40(، وعرف تمام حسان"قرينة لفظية، وفي الثانية قرينة حالية

هذا اللفظ : به على الوظائف النحوية، فيمكن االسترشاد بها بأن نقولمن عناصر الكالم يستدل 
العالقة التي تربط بين عنصر من : "، أما القرينة المعنوية برأيه هي"الخ...وذلك مفعول به،فاعل
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، ويؤكد حسان في حديثه عن القرائن أنه "عالقة اإلسناد: عناصر الجملة وبين بقية العناصر؛ نحو
بمعنى أن القرينة التي تدل على سياق ما ليس من الضروري أن  ؛القرائن مجتمعة من غير أن تعمل

تدل على سياق آخر، ويستنتج مما سبق أن القرينة ليست إال وسيلة مساعدة بغض النظر عن 
نوعها، يستطاع من خاللها معرفة السياق المقصود، والتحقق من الداللة في التراكيب اللغوية 

  . المختلفة

لكي يتم التمييز بشفافية في و يخص التفرقة أيضا بين اللغتين العربية واإلنجليزية،وفيما 
موضوع الزمن، ال بد هنا من الحديث عما يلي المتكلم على سبيل المثال، ذلك أن الزمن في 
العربية هو صناعة المتكلم في ذاته؛ والمقصود بذلك أن المتكلم هو الذي يكيف خطابه تبعًا للزمن 

د الحديث عنه، أو بمعنى آخر أن المتكلم هو الذي يتحكم بموضوع الزمن، على عكس اللغة المرا
الزمن الذي يجد فيه المتكلم نفسه  :ويقصد به) زمن الصيغة( ـب اإلنجليزية والتي تعتمد ما يسمى

مضطرا إلى اإلحاطة بالمدونة الزمنية، ودقائقها، ومقتضيات كل صيغة؛ األمر الذي يقلل، أو 
، واالختالف كذلك يكمن بين )41(لص دور المتكلم في اإلبداع اللغوي، وحرية استخدام اللغةيق

اللغتين فيما يتطلبه التركيب من عناصر اإلسناد، والقرائن، واألدوات وغيرها، فالعربية مثًلا 
وقد أشار . بينما اإلنجليزية ليست كذلك هوغير) لن، ولم، وإذا( :تستخدم عدد من القرائن مثل

الدكتور غازي طليمات إلى الزمن في اللغة اإلنجليزية، إذ رأى أنه يتكون من حقول زمنية كبرى 
  :)42(تتفرع إلى أربعة صغرى ومنها

 :الزمن الحاضر وهو أربعة فروع .1

 The present Tense: I walkالحاضر البسيط  -  أ
 The present perfect Tense: I have Walked: الحاضر التام - ب

 .The present continuous Tense: I Am Walking: الحاضر المستمر - ت
 The present perfect Continuous Tense: I have Been: الحاضر المستمر التام - ث

Walking. 
 :الزمن الماضي ويقسم إلى .2

 .The simple Past: I walked: الماضي البسيط -  أ

 The past perfect: I Had walked: الماضي التام - ب
 The past continuous: I was walking: الماضي المستمر - ت

 The past perfect continuous: I Have been walking: الماضي التام المستمر - ث
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  :الزمن المستقبل وهو كسابقيه أربعة فروع .3

  The Simple Future: I will walk:المستقبل البسيط -  أ

 .The future perfect: I will Have walked: المستقبل التام - ب

 .The future continuous: I will be walking: المستمر المستقبل - ت
 The future perfect continuous I will have been: المستقبل التام المستمر - ث

walking. 

: أن لإلنجليزية اثني عشر فرعا، بينما للعربية ثالث صيغ فعلية وهي -بحسب طليمات- ويتبين 
نجليزية أغنى بالصيغ الزمنية مقارنة مع العربية، األمر الذي ؛ هذا يعني أن اإل)َفعَل، ويفعل، وافعل(

يشير إلى الفقر اللغوي الذي تعانيه العربية، والذي يجعل اللغة اإلنجليزية أدق في حديثها عن 
وعليه فتعتري معالجة ظاهرة الزمن في اللغة صعوبات عدة، . دقائق الزمن وتفاصيله من العربية

لمساهمة في تشكيل اإلحالة الزمنية في جمل اللغات الطبيعية، عالوة على نظرًا إلى تعدد العناصر ا
انتماء هذه العناصر إلى مستويات متباينة، وتعدد المستويات التي يمكن أن تشكل مجاالت مالئمة 
لتخصيص الداللة الزمنية، ويرتبط هذا التعدد بتباين مظاهر الزمن، فالزمن ذو مظهر صرفي، 

منطقي، وتداولي، وكل مقاربة تروم تحقيق مطلب الشمولية في معالجة النظام وتركيبي، وداللي، و
  .)43(الزمني ينبغي أن تراعي تفاعل هذه المظاهر

  جهات الزمن الماضي في الجملة الفعلية

على الزمن الماضي، لذا ) َفعَل(تنفرد العربية بداللة صيغة الفعل الماضي الصرفية المجردة 
يفيد الداللة على الماضي ) َفعَل(اضي البسيط على عدة جهات زمنية، فبناء تتنوع داللة الفعل الم

أصًلا، والحال إذا قصد به اإلنشاء، واالستقبال في اإلنشاء المقصود به الطلب وغيره، مما يشكل 
صعوبة على متعلم العربية إذ يفهم أن البنية المطلقة ذات داللة زمنية محددة، لكن على صعيد آخر 

ا التعدد في دالالت الزمن في العربية ينعكس إيجابا على متعلم العربية من غير الناطقين فإن هذ
بها؛ ذلك أن الناطق العربي ال يواجه إشكالية في اختيار الصيغ الفعلية المالئمة لنظيراتها عند 

صيغ  ترجمة جهات الزمن في اإلنجليزية، األمر الذي يسهل على الناطق بغير العربية التعامل مع
  .)44(فعلية معنية تناظر صيغًا أخرى مستعملة من لغته األم

فكلتاهما  )45((Past simple)في العربية مع صيغة الماضي البسيط ) فعل(وتتشابه صيغة 
في  –بحسب صالح الحجوري  -لكن تختلف العربية عن اإلنجليزية ،تعبران الزمن الماضي المطلق

وهو زمن ) فعل(الزمن أوًال في الصيغة العربية المجردة أن الفعل الماضي في العربية يدل على 
المقالية، أو الحالية لتعين هذا الزمن أو تغيره وهو ما يعبر عنه بالزمن  محدد، ثم تأتي القرائن
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على الزمن إذا كانت  (Past simple)السياقي، أما اإلنجليزية فال تدل فيها صيغة الفعل الصرفية 
تصبح هذه الداللة الزمنية قطعية من خالل قرائن السياق، وتختلف لذا . )46(مجردة من السياق

هي : العربية عن اإلنجليزية في عدد الجهات الزمنية وفي مفهوم الجهة نفسه، فالجهة في العربية
التي تبين مظهر الحدث في مجال زمني ما، بمعنى أن الحدث يعرض سواء أكان تاما أم غير تام، 

غيره، وترتبط الجهة بال شك بالزمن ارتباًطا وثيًقا إذ ال بد من التعمق مستمرا أم غير مستمر و
  .)47(في وظيفة كل منهما لفهم وظيفة اآلخر

في أن الفعل الماضي في العربية  –بحسب صالح الحجوري  -تختلف العربية عن اإلنجليزية،
اللفظية،  تأتي القرائنوهو زمن محدد، ثم ) فعل(يدل على الزمن أوًال في الصيغة العربية المجردة 

أو المعنوية لتعين هذا الزمن أو تغيره وهو ما يعبر عنه بالزمن السياقي، أما االنجليزية فال تدل 
لذا تصبح . )48(على الزمن إذا كانت مجردة من السياق (Past simple)فيها صيغة الفعل الصرفية 

لعربية عن اإلنجليزية في عدد هذه الداللة الزمنية قطعية من خالل قرائن السياق، وتختلف ا
   .الجهات الزمنية بل وفي مفهوم الجهة نفسه

هناك سبع  وتختلف العربية عن اإلنجليزية في عدد الجهات الزمنية للفعل الماضي؛ ففي العربية
الماضي البسيط، الماضي القريب من الحاضر، الماضي المتصل : جهات تخص الزمن الماضي، هي

الماضي المقارب، في و الماضي الشروعي،و يد المنقطع، الماضي المستمر،بالحاضر، الماضي البع
الماضي البسيط، والماضي المستمر، والماضي : (حين تقتصر على أربع جهات في االنجليزية هي

 صيغة فعلية، –على األغلب  –لكن لكل جهة في اإلنجليزية  ؛)49()التام، والماضي التام المستمر
نجليزية أيضًا في تمييز الفعل الماضي إذ يمكن تمييزه في العربية من خالل تفترق العربية عن اإلو

تمييز  جدوله التصريفي دون الحاجة إلى القرائن، في حين يصعب في اإلنجليزيةو قالبه، وشكله،
من ناحية، ومن ناحية ) التركيب(الفعل؛ نظرا لبنيته الحرة المطلقة، إذ يطلق عليه زمن السياق 

العربية عن اإلنجليزية بتعدد الدالالت الزمنية للفعل الماضي كالماضي الشروعي، أو أخرى تنفرد 
المقارب، في حين ال تتواجد هذه الدالالت في اإلنجليزية، فعلى الرغم من دقة اإلنجليزية وتوسعها 

علية بالصيغ الف كذلك تتميز بثرائها في الحديث عن األزمنة، إال أن ذلك ال ينفي البتة أن العربية
المعبرة عن أقسام الزمن وجهاته من خالل استعمال الصيغ البسيطة والمركبة، وكذلك القرائن 

  .)50(اللفظية أو المعنوية

  جهات الزمن الحاضر في الجملة الفعلية

وهو الحال الخالي من ( الحاضر البسيط أو العادي: ومن أزمنة الحاضر في اللغة العربية
 الحاضر المستمر والمتجدد والتصوريو ،)جردة من القرائن الحاليةم) يفعل(الجهة، وتمثله صيغة 

 داللة خالل من الزمن على الصيغة هذه وتدل المجردة،) يفعل( صيغة عليه الدالة صيغه ومن(
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) يفعل يزال ما( وصيغته( الحاضر المتصل بالمستقبلو ،)السياق داخل المعنوية أو الحالية القرائن
 لتأليف أساسًا تكون الصيغة هذه في مجراها يجري وما الناسخة لمساعدةا األفعال وإن وأخواتها،

 ،)وأخواتها كاد( أفعال وتمثلهالمقاربي  الحاضر المقارب أو، و)السياق خالل من الجمل في الداللة
، )يقع لم لكنه الوقوع من اقترب الحدث أن على ويدل ،)يفعل يكاد( فيه المضارع صيغة وتكون

، ويتمثل هذا الحاضر )51(أو الحال في الماضي، ونجد هذا المصطلح عند توامةالحاضر الحكائي و
، كما أنه يستعمل كثيرًا في العصر الحاضر خاصة عند على ألسنة )يفعل(أو الحال في صيغة 

لكل منها وظيفة ودالالت ،اللغة اإلنجليزية فهذا الزمن يقع فيها في أربعة أقسامأما  ،)المذيعين
 The present perfect: الحاضر التام ،The present Tense :الحاضر البسيط: ازمنية عدة ومنه

Tense، الحاضر المستمر :The present continuous Tense، الحاضر التام المستمر: The 
present perfect Continuous Tense،  وبالنظر إلى اللغتين العربية واإلنجليزية فإن كًلا منهما

سواء أكان ذلك بالحدث أم الفعل، إذ  )المحيط(عنية يدعمها ويعززها السياق تحوي جهات زمنية م
تسعى كل منهما للتعبير عن وقوع الزمن بطرق شتى من شأنها الوصول بالمتكلم إلى الزمن أو 

 .اللحظة التي ينشدها، لكن بالرغم من هذا التشابه فإنهما تفترقان في نقاط عدة

حظ أن الفعل يكون مجردًا تخلو بنيته من أية سوابق أو لواحق واالستنتاج الهام أنه من المال
لتضيف  ؛)إلى المضارع المجرد(ليتأتى في زمن الحاضر، ثم تضاف تلك السوابق أو اللواحق إليه 

أو لتلحق به لالنتقال من زمن إلى آخر هذا من  داللة جديدة إلى معناه؛ أو لتناقض داللته األصلية،
فإن للسياق دورا هاما في تحديد زمن الفعل، والجهة التي يمثلها هذا  ناحية، ومن ناحية أخرى

المضافة إلى الفعل منها قد تسهم في تغيير ) السوابق أو اللواحق(الزمن، وهذه المورفيمات 
أما الجزء . ثم يظهر دور السياق ليحسم هذا الخالف من خالل تحديد الزمن بدقة بالغة؛الداللة

ئن، فإن تلك القرائن ليست محتكرة، أو مقتصرة على زمن معين وهذا ما ينبغي المتعلق منها بالقرا
إيضاحه هنا وهو أن القرينة وإن استعملت في زمن الحاضر البسيط فإنها قد تستعمل في زمن 
الحاضر المستمر لكن ذلك ال يمنع من وجود عدة أفعال مشتركة بين الزمنين الحاضر البسيط 

لكنه يدل على ،يدل على االستمرارية في الزمن البسيط (go on)عنى نحو والمستمر مع اختالف الم
 …At this time: معنى الحصول في الزمن المستمر، ومن القرائن الدالة على الزمن المستمر

moment, today, now)( . ،إذن تتفق اللغات في تعدد الجهات المعبرة عن أزمنة الفعل المضارع
  .ي مسمى هذه الجهات، أو في متعلقات الفعلحتى وإن اختلفت كل منها ف

  :جهات الزمن المستقبل في الجملة الفعلية

المستقبل و المستقبل البسيط أو العادي،: والزمن المستقبل في اللغة العربية يقسم إلى
 :وفي اللغة اإلنجليزية يقسم إلى ،لمستقبل المقاربيوا ،المستقبل القريب أو البعيدو المستمر،
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المستقبل  ،The future perfect: المستقبل التام،  The.Simple Future:البسيطالمستقبل 
 The future perfect: المستقبل التام المستمر، The future continuous: المستمر

continuous.  

وفيما يخص العربية نوه قواقزة إلى وجود حروف تختص بالزمن المستقبل فيها، وهو ما 
، على عكس )لن(، و)أن(و) السين(، و)سوف(والمكونة من ) وف االستقبالحر(أطلق عليه النحاة 

، وتؤيد الباحثة هذا الرأي؛ ألنه من )52(اإلنجليزية التي تخلو من حروف تختص بالزمن المستقبل
الصعب إسقاط كل ما ورد أو ما جاء في اللغة العربية على اللغة اإلنجليزية والعكس، فلكل لغة 

   .في محاور عدةالتقائهما من  امعينة خاصة بها، لكن ذلك ال يمنع مثًل نظام معين، وتراكيب

قد يستعمل  ،(simple Future)اللغة اإلنجليزية بينت الباحثة أن المستقبل البسيط  أما في
أما ما يخص الجهة فتفترق  للداللة على حدث سيقع في المستقبل سواء أكان قريبا أم بعيدا،

؛ ألن الصيغ المعبرة عن الجهة متاحة في العربية في أشكال عدة، وللمتكلم اللغتان في هذا الشأن
الخ، لكنها في اإلنجليزية صيغ فعلية؛ بمعنى آخر أن ... حرية االختيار بينها فقد تكون صيًغا مفردة

لكل جهة زمنية في االنجليزية صيغة فعلية تعبر بها، إذ ليس من الممكن أن يعبر الماضي مثًلا عن 
ت زمنية في المضارع، أو المستقبل لكن األمر في العربية على غرار ذلك، وربما تفسير ذلك جها

عائد إلى عدم حاجة النظام اللغوي في االنجليزية إلى أكثر من تلك األزمنة، لكنه في العربية عائد 
  .إلى مرونة تلك اللغة في التعبير عن دقائق الزمن بأشكال فعلية مختلفة

  خالصة البحث

 فالزمن  ،يت اللغة العربية بالتعبير عن الزمن من خالل استخدام عدد من المفردات الزمنيةعن
 .وهو الذي يستطيع التحكم بهفي العربية هو صناعة المتكلم في ذاته؛ 

  تباين اللغويون القدامى والمحدثون في تقديم مفهوم الزمن بدقة،و ُأخذ على الدراسات
الفعل بالزمن واقتصارها على كل من الزمن الماضي، القديمة قصورها في توضيح عالقة 

والحاضر، والمستقبل، وعدم تفريقها بين مفهومي الزمن الصرفي والنحوي، أما الدراسات 
اللغوية الحديثة فاستطاعت التمييز بين مفهومي الزمن الصرفي والنحوي من خالل االستعانة 

 ،وكذلك عدد من األدوات،ية، أو حاليةبعدد من القرائن سواء أكانت قرائن لفظية، أو معنو
 .لكنها في نفس الوقت لم تقدم تعريًفا جديدا بالمطلق عن تعريف القدماء للزمن

 ،تناولت و ركزت الدراسات الحديثة على مفهوم السياق ودوره في الكشف عن الزمن المراد
فعلى سبيل ،ينةإذ قسمت األزمنة ضمن جهات مع؛تعابير دقيقة وتفصيلية في حديثها عن الزمن

وكذلك ) الخ...ماض مقارب،وشروعي، ومتصل بالحاضر(قسمت الزمن الماضي إلى :المثال
 .الحال بالنسبة إلى بقية األزمنة
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  تتباين اللغتان العربية واإلنجليزية في تقسيمات الفعل نفسها؛فالفعل في العربية يمكن تمييزه
وكذلك في ،جليزية يتمتع ببنية مطلقة،من حيث قالبه،وشكله،وجدوله التصريفي،لكنه في اإلن

فهناك سبع جهات تخص الزمن الماضي في  ،عدد الجهات الزمنية وفي مفهوم الجهة نفسه
العربية لكنها تقتصر على أربع جهات في اإلنجليزية،ولكل جهة زمنية في اإلنجليزية صيغة تعبر 

على غرار  ،ارع والمستقبللكن من غير الممكن مثًلا أن يعبر الزمن الماضي عن المض ،عنها
ومع ذلك ،العربية التي قد تستخدم فيها صيغة الماضي للتعبير عن المضارع أو المستقبل

تسعى كل من اللغتين للتعبير عن الزمن بطرق مختلفة من شأنها الوصول بالمتكلم إلى 
يغها اللحظة التي يريد التحدث عنها،لكن بالمحصلة تكاد تكون اللغة اإلنجليزية أغنى بص

لكن ذلك الينفي البتة ثراء العربية كذلك ،الزمنية من العربية وأدق في حديثها عن الزمن
  . بالصيغ الفعلية المعبرة عن أقسام الزمن وجهاته
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 للشاعر شوقي بزيع) قمصان يوسف( في قصيدة قراءة ثقافية: األنا واآلخر
  

  *مالك عادل محمد جديتاوي

  

  18/11/2020 تاريخ القبول   18/10/2020 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص

كـل  "مـن ديـوان   شـوقي بزيـع    اللبنـاني  للشـاعر  "قمصان يوسـف "تقدم الدراسة الحالية قراءة لقصيدة 

البنى الداللية، واألنساق الثقافية المضمرة التي ضمنها بزيع بصورة كبيرة في  تناولوي، "مجدي أنني حاولت
نظــري : لبحــث جانبــانلو. ويتبنــى البحــث المــنهج الثقــافي لمرونتــه وانفتاحــه علــى اآلخــر    .الخطــاب الشــعري

الشـاعر  صـوت   :مفهومي المنهج والتناص، في حين يقـوم الثـاني علـى مباحـث ثالثـة      يقوم األول على. وعملي
، )المــرأة زليخــة(صــوت األنــا يوســف وعالقتــه بــاآلخر   ،)خوتــهإ( ودوره فــي توجيــه عالقــة يوســف مــع اآلخــر 

وتنتهـي الرسـالة بنتـائج أهمهـا      .نا يوسفمع األ) والد يوسف( صوت الشاعر ودوره في توجيه عالقة اآلخرو
دة، واســتعان بالتنــاص والقنــاع  أن الشــاعر تمكــن مــن بــث أفكــاره الجدليــة وآراءه الفلســفية مــن خــالل القصــي   

وركـز الشـاعر علـى حـوار     . والفالش باك ووظفها من أجل الوصول إلى دالالت عميقة تتسم أحيانا بالغموض
  ).األنا واآلخر(الشخصيات لتبيان العالقة بين 

  .األنا واآلخر، شوقي بزيع، التناص، القناع ،الفالش باك: الكلمات المفتاحية
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The Self and the Other: A Cultural Reading in Shawqi Bazi's Poem 
"Joseph's Shirts" 

 

Malek A. Ejdetawi, MA Arabic Language and Literature (Literature / 
Criticism), The Hashemite University, Jordan. 

 

Abstract 
The present study is a reading of the poem "Joseph's Shirts" by the Lebanese poet 

(Shawqi Bazi') from the collection "All My Glory is that I Tried", and deals with the 
semantic structures and implicit cultural patterns that Bazi' included heavily in the poetic 
discourse. The research adopts the cultural approach for its flexibility and openness to 
the other. There are two aspects to the study: theoretical and practical. The first is based 
on the concepts of approach and intertextuality, while the second is based on three 
topics: the voice of the poet and his role in directing Joseph’s relationship with the other 
(his brothers), the voice of Joseph's self and its relationship with the other (the woman is 
Zulekha), and the poet’s voice and his role in directing the relationship of the other 
(Joseph’s father) with the self, Joseph. The thesis ends with conclusions, the most 
important of which are that the poet was able to transmit his controversial ideas and 
philosophical views through the poem and he used intertextuality, mask and flashback 
and employed them in order to reach deep connotations sometimes characterized by 
ambiguity. 
Keywords: The Self and the Other, Shawqi Bazi', Intertextuality, Mask, Flashback. 

  

  المقدمة

كل من ديوان ) شوقي بزيع( اللبناني للشاعر "قمصان يوسف"قصيدة يقوم البحث على قراءة 

كما يحاول الباحث في قراءته أن . 2007، الطبعة األولى، عن دار العربية للعلوم لعام مجدي أنني حاولت
  . كبيرة في الخطاب الشعرييكشف عن البنى الداللية، واألنساق الثقافية المضمرة التي ضمنها بزيع بصورة 

يتخذ البحث من المنهج الثقافي موضوعا للبحث والتحليل، ويرجع السبب الرئيس الختيار المنهج 
الثقافي؛ لقدرة هذا المنهج على استكناه األنساق الّثقافية الكامنة في النص الشعري، وانفتاحه على 

جوانب النفسية واالجتماعية لحياة األفراد والجماعات، الدراسات الثقافية المختلفة التي تلتفت بدورها إلى ال
  .وفق ما يحيط بهم من أحداث وما يؤثِّر فيهم من ظروف

وتمثل ) بالنبي يوسف(حيث تمثلت األنا  عالقة األنا واآلخر،كما حاول البحث الوقوف على 
ميداًنا شعريا خصبا ) قمصان يوسف(، وتعد قصيدة )المرأة زليخة/ والذئب/ النبي يعقوب/ خوتهإب(اآلخر

استحضر الشاعر قصة النبي يوسف . ، والبؤر التناصيةبالمدلوالت واألنساق الثقافية، والثنائيات الضدية
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هذا التضافر  كشفالسردي لي والسياقالمعنى الشعري، بتتضافر به القصص الديني،  ،صبح النص مركزالي
   .بيعة الصراع الوجودي بينهماوط ،بين األنا واآلخرالمتشكلة عن ماهية العالقة 

قراءة شخصية النبي يوسف عليه السالم من خالل القمصان؛ بوصفها حاول بزيع في الخطاب الشعري 
والتي تدور حول ثالثة قمصان أدرجها عليه السالم، ركيزة أساسية تتمحور في ثناياها قصة النبي يوسف 

قميص  - 3وقميص الشهوة  - 2يص الذئب قم -1هذه القمصان ) قميص التجربة(الشاعر تحت مسمى 
  .البصيرة

الرئيسة في الدراسة، على مفاهيم  في التمهيد ويتوقف جانب نظري يتمثل: نويقوم البحث على جانبي
: مباحثثالثة في  يندرج يوجانب تحليل .مفهوم التناص -2، الثقافي النقد/ المنهجمفهوم  -1: والمتمثلة

يأتي  ).خوتهإ(صوت الشاعر ودوره في توجيه عالقة يوسف مع اآلخر(تحت عنوان  األول يأتي المبحث
، بينما يأتي المبحث الثالث )المرأة زليخة(صوت األنا يوسف وعالقته باآلخر (تحت عنوان  الثاني المبحث

  .)مع اآلنا يوسف) والد يوسف( صوت الشاعر ودوره في توجيه عالقة اآلخر( واألخير تحت عنوان

لى أن محاولة الباحث في قراءة القصيدة وفك شيفراتها ودالالتها النسقية جاءت ويجدر االلتفات إ
منصبة على العمل األدبي بوصفه عمًلا إبداعيا يحتمل التأويل واالجتهاد، بعيدا بذلك عن خصوصية 

  ".سورة يوسف"الموضوع الديني المقتبس من القصص القرآني بــ 

  التمهيد

  .نقد الثقافيال/ مفهوم المنهج: أوًلا

يعد النقد الثقافي من أبرز المناهج النقدية التي ظهرت في مرحلة ما بعد البنيوية؛ فقد جاء 
"عنى باألدب ، التي ُت)اإلستيتيقية(فعل على البنيوية اللسانية، والسيميائيات، والنظرية الجمالية  رد
من جهة ) شعرية(طيقية ظاهرة لسانية شكلية من جهة، أو ظاهرة فنية وجمالية وبوي وصفهب

نشاط فكري يتخذ من "حيث ينطلق النقد الثقافي في قراءته للنصوص األدبية على أنه  )1("أخرى
  .)2("الثقافة بشموليتها موضوعا لبحثه، وتفكيره، ويعبر عن مواقف معينٍة إزاء تطوراتها وسماتها

وراء هذه النصوص من خالل ويوجه النقد الثقافي قراءته للنصوص األدبية إلى البحث عما 
القراءة الفاحصة لها، بوصفها نصوصا ثقافية، تعكس بدورها أبعادا ودالالت جمالية تفتح أمامه 
آفاًقا واسعة للنصوص، ليخرج بذلك من دائرة المعنى الجمالي الظاهر إلى المعنى الجمالي المضمر 

ء أكان في النصوص األدبية نفسها، محاولة اكتشاف جماليات جديدة أو توجيه النظر إليها سوا"و
أم في الواقع بوصفه نصا أشمل، يطرح عالماته ويوجه النظر لما تحمله من دالالت، وتطرحه من 

  .)3("أنظمة لها قيمتها في سياق الفكر اإلنساني

ووفًقا لما سبق فإن النقد الثقافي في ضوء انفتاحه على النظريات والمناهج النقدية األخرى، 
ال يدور حول الفن واألدب، "اته إلى أهمية دور الثقافة في تشكل النصوص والخطابات جعله والتف
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وإنما حول دور الثقافة، ذلك الدور الذي يتنامى في أهميته، ليس لما يكتشف عنه فحسب في 
الجوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وإنما ألنه يشكل أيضا هذه النظم ويصوغ وعينا 

  .)4(به

  .مفهوم التناص: ثانيا

ودارت حوله الكثير من المؤلفات  ،الدارسين والنقاد عدٍد من هتماماحظي التناص ب
الشعري، عملية اإلبداع  ويظهر هذا االهتمام بحضوره البارز في )5(األدبية والنقدية ساتاوالدر

لجوليا ناص والذي شكَّل عالمة فارقة في الشعر العربي الحديث، ويعود ظهور مصطلح الت

، )تحويل(أو )اقتطاع(هو النقل لتعبيرات سابقة أو متزامنة وهو"التي ترى أن التناص  كرستيفا
وتضيف  )6("وهو عينة تركيبية تجمع لتنظيم نصي معطى التعبير المتضمن فيها أو الذي يحيل إليه

امتصاص أو وكل نص هو  أن كل نص يتشكل من تركيبة فسيفسائية من االستشهادات،"كرستيفا 

عالقة " بأنه) طروس(التناص في كتابه  جيرار جينيت كما عرف )7("تحويل لنصوص أخرى
وهي في أغلب األحيان  ،ستحضاريةاحضور مشترك بين نصين وعدد من النصوص بطريقة 

  . )8("الحضور الفعلي للنص في نص آخر

قتباس ضمن مسميات كاالفهو يدخل  ؛عدد مفهوم التناص والتسميات الدالة عليه عند العربت
أن أول "كما  ،تسع واحتوى جميع هذه التسمياتاقد  بمفهومه المعاصرو ،ستشهادوالتضمين واال

ظاهرة  :في كتابـــه محمد بنـــيساللغـة العربيـة الشـاعر الناقـد  المصـطلح إلى من نقـل هذا

ـه وقتهـا موقـد ترج م1979ـــام ع ،الشـــعر المعاصـــر في المغرب دراســـة بنيويـــة تكوينيـــة
م واســـتعمل 1988 ةفي سن ثم عـــاد ،وهـو مـرادف لمصـطلح التنـاص عنـده ،)بـالنص الغائـب(

في  )التداخل النصـي( :ثم استعمل مصطلح ،حداثة السؤال:كتابـــه في )هجـــرة الـــنص(مصـــطلح 

  . )9("م1989عـام  الشـعر المعاصـرفي تها، الحـديث، بنياتـه وإبـداال بيالشـعر العـر :كتابـه

نصوص مع نص ال) الدخول في عالقة(التعالق "بأنه التناص  محمد مفتاحوعرف الدكتور 
 ذكرهما  لمصطلح التناص أبسط هذه التعريفات وأوضحها ولعلَّ )10("حدث بكيفيات مختلفة
هذا الغربين والنقاد العرب في  ال يبتعد في تعريفه عما أورده النقاد إذالدكتور أحمد الزعبي 

ن نص أدبي نصوصا أو أفكارا أخرى سابقة التناص في أبسط صوره يعني أن يتضم" الجانب بقوله
و اإلشارة أو ما شابه ذلك من المقروء الثقافي لدى أقتباس أو التضمين أو التلميح عن طريق اال

 اجديد الي وتندغم فيه ليشكل نصبحيث تندمج هذه النصوص أو األفكار مع النص األص ،األديب
11("متكامل اواحد(.  
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ومرد ذلك أن النص الشعري المدروس ) التناص الديني(وإن ما يهمنا من أشكال التناص هو 
قد بِني على هذه التقنية بتوظيف الشاعر لقصة النبي يوسف، والمقتبسة من القرآن الكريم بسورة 

 تداخل نصوص دينية مختارة"الدكتور أحمد الزعبي عبارة عن يوسف، فالتناص الديني كما يعرفه 
خبار و األأ ،و الخطبأ ،و الحديث الشريفأ ،و التضمين من القرآن الكريمأ ،قتباسعن طريق اال -

وتؤدي  الجديدبحيث تنسجم هذه النصوص مع السياق  الجديد مع النص األصلي –.. .الدينية
  .)12("او كالهما معأو فنيا أغرضا فكريا 

  ).خوتهإ(اآلنا يوسف مع اآلخر صوت الشاعر ودوره في توجيه عالقة: األولالفصل 

  عتبة العنوان: أوًلا

ليكون العتبة األولى للولوج إلى نصه ) قمصان يوسف( اختار الشاعر شوقي بزيع عنوان
ؤالت عن ومخيالت وتسا ،واسعة اح أمام القارئ آفاقتجاعًلا من القمصان صيغة جمع ليف ،الشعري

ليجعل  ،مختصة بمفرد النبي يوسف من جانٍب آخر هذه القمصانمن ماهيتاها من جانب، وأن جعل 
وليضعنا منُذ االفتتاح على بؤرة تناصية تعيد القارئ إلى قصة النبي  ،من العموم أكثر تخصيصا

ل القارئ يوسف، ولعل هذا االختيار وما يختزن في طياته من أبعاد ومدلوالت نسقية عميقة تجع
  . يِلج إلى النص متشوًقا من جانب ومتخيًلا لألحداث من جانٍب آخر

ولعل انتقال العنوان من العموم في لفظة القمصان إلى الخصوص في لفظة يوسف، ليشكل 
ثنائية األولى للشاعر، يضع القارئ أمام تحوالت وانتقاالت مباشرة، تسهم في تضخيم البذلك 

أولهما النص السردي  ،لقصيدة قمصان يوسف يقف على منعطفين الحدث وتحديده، فالقارئ
الذي أصبغ على هذا  يوالذهني المستحضر من قصة النبي يوسف، وثانيهما النص الشعر

  .االستحضار

  عتبة االستهالل : ثانيا

إن انتقال الشاعر من العموم إلى الخصوص في عتبة العنوان كما أشرت، وما تحمله هذه 
بعادها الثقافية حول النص، محاوًلا بذلك أن يفتح عوالم الخيال والتنبؤ أالت وولمدلالعتبة من ا

ة أمام القارئ، فالشاعر لم يكتف في توجيه الخطاب من العموم إلى الخصوص يوالت اإلشارلللمد
ية صوإنما انتقل أيضا من عمومية العنونة حول القمصان ليفتتح قصيدته بخصو ،فقط في العنونة

مفتتحا كل قسم منها بقميص  ،فقد قسم القصيدة إلى ثالثة أقسام ،ل ماهية القمصانأخرى حو
وكيف أسهمت هذه القمصان في رسم حياة النبي يوسف  ،ليعكس بذلك خصوصية كل قميص

القمصان الثالثة، بمثابة البؤرة الوجودية التي / وصراعه الوجودي، فتصبح بذلك األقسام الثالثة 
  ).النبي يعقوب/زليخة/خوتهإ( مع اآلخر) النبي يوسف(ا تحكم عالقة األن
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  القصيدة: ثالًثا

وذلك بعد االنتهاء من عتبة العنوان وعتبة  ؛يصاب القارئ للوهلة األولى بصدمة وخيبة أمل
مخيالته ومعتقداته الفكرية والثقافية ل هاستحضرواالستهالل والولوج إلى ثنايا النص الشعري، 

أو حتى عن  ،ارئ منُذ السطور األولى بالبحث عن يوسف وعن قمصانهحول النص، فيبدأ الق
قميص التجربة الذي استهل به الشاعر القصيدة، فيجد القصيدة قد خالفت ظنه وشوقه لها، فقد 
بدأ الشاعر شوقي بزيع قصيدته بمقدمات وافتتاحيات تكاد تكون سردية؛ لينتقل لقصة النبي 

  :ولهونلحظ ذلك بق ،يوسف عليه السالم

  قبرات الحقول،

  تقاُفز قلب الثعالِب 

  حول الينابيع،

نوم النِّمال الطويل  

   )13(على طرقات الشتاء،

الرغم من أن مفتتح القصيدة قد يبدو بعيدا عن المضمون العام، إال أن القراءة الفاحصة وب
النص يريد أن يقول  للنصوص تكشف أنَّها لم تكن اعتباطية، فالمتمعن لهذه المقدمات يلحظ أن

هي ) قبرات، الحقول، الينابيع، الشتاء(:ته الخبيئة فإن الكلماتلأنساقه والدالب لكنه يضمرهاشيًئا 
) الذئاب، نوم النِّمال(:مفردات تدل على الخضرة والحياة واألمل، والتي جاءت سابقة لمفردات

الحياة (ور األولى ومفتتحه أمام ثنائية والتي تدلُّ على الموت، فالشاعر يريد أن يضعنا منُذ السط
أمام  يق؛ وبذلك تكمن أهمية المقدمة السردية التي جاءت لتفتح المغال)والموت، واألمل واليأس

وأكثر مراوغة بوصفه يحمل  ،فيصبح النص الشعري أكثر تشويًقا ،ولتضعه أمام مقابالت ،القارئ
  .يسلِّم بذلكموت فال  ي خيط أمل قد يتبعهأوأن كل حياة و ،الشيء وضده

 هولعلَّ هذا الظهور يتمثل بفعل الوالد ،وبعد المقدمة السابقة تبدأ صورة يوسف بالظهور
  :وهذا ما يظهر بقول الشاعر، متالك والسيطرةالواإلبانة لحدث الوجود وحب ا

  عراك المجرات

 الشمس ُتَغازُله من أجل نجم  

  من خلف ظهر الفلك 

  )14(كلها اآلن تسجد لك
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ولعلَّ هذا االنتقال لصورة المجرات يجيب على سؤال القارئ أين يوسف؟ لتتفتح أمامه 
ة وءالرؤية وبداية النب قالمغاليق والشوق للقاء يوسف، إن يوسف هو ذلك النجم وبذلك تتحق

جعل النص أكثر تشويًقا لية الحياة، وكما أشرت بأن الشاعر يهدف من السطور األولى اوبد
ليضع القارئ أمام منعطفات وتغيرات قد تتضافر فيما  ؛ه ثنائيات الحياة والموتحمّلفة ومراوغ
فلم يكن فعل الوالدة بشارة ) بالعراك(وبذلك عبر ،متوقعنقالباتها النسقية إلى الالاحدث فتبينها 

وإنما عراك وصراع وجودي، يتمثل في تحقيق رؤية يوسف فجاءت المجرات لتحمل  ،لحياة يوسف
جاء  القائم ولعلَّ الصراع الوجودي ،)يوسف(مضمراتها ماهية الحقد والغيظ تجاه والدة النجم  في

تغازله (والذي يتحدد بعالقة يوسف بأبيه ورعايته الخاصة له ) بالشمس(مشحوًنا بارتباطه 
ة بالمجرات الدالة على الجمع، للدالل) عراك(وتأكيدا على ما جئنا به أن الشاعر ربط ) الشمس
بإلقائه بالجب  والتي آلت ،خوة، وأن الصراع القائم بينهم يدور حول اآللية للقضاء عليهعلى اإل

  . نهاء معاناتهم، لكن رحمة الله تدخَّلت بأن نجى يوسفإل

جاء مرتبًطا بصورة ويأتي استحضار الشاعر للنجم األكبر واألكثر مركزية في حياة يوسف 
 ؛، ولعلَّ هذا ما يهدف إليه الشاعر)تغازله( عل المضارع المستمروالذي ارتبطت بالف) الشمس(

نارة من جانٍب آخر، فإن فبتوظيفه للشمس بصفتها المؤنثة إشارة نسقية للعاطفة من جانب واإل
، )خوة يوسفإ(، والتي تمثلت بعتمة المجرات )النور، والعتمة(النص الشعري يضعنا أمام ثنائية 

، كما أن في داللة العراك عتمة وموت، بينما تأتي داللة الشمس )والد يوسف(ونور الشمس 
  .الل، فإن الشمس ترتبط بالهدايةالضنارة والحياة، وإذا ارتبطت العتمة باإل

في ذهن  ةولعلَّ الشاعر يهدف من وراء ذلك جعل النص الشعري أكثر إحكاما وأكثر واقعي
مقابًلا للعطف ) خوتهإ(سف في صراعه مع اآلخر ليجسد حجم المعاناة الواقعة على يو ؛القارئ

إْذ َقاُلوْا َليوسف وَأُخوه { :والرعاية التي يتلقاها من والده، ولعل في ذلك تناصا مع قوله تعالى

ينبم اللاَنا َلِفي ضَأب نٌة إبصع نَنحيَنا ِمنَّا وَلى َأبإ ب15(}َأح(  بناء ية جملة اإلسمالفإن)عراك 

خوة الثابت من العداء إلللداللة على موقف اجاء ) من أجل نجم ُتَغازُله الشمس ،المجرات
  .يوسفلألب امقابًلا لعملية العطف والرعاية واإلرشاد والتوجيه المستمرة من  ،والكيد

في  ؛فنجد الشاعر في القصيدة ينحو منحى التكثيف والغموض بجعل النص أكثر تعقيدا
دامه لأللفاظ التي جاءت محملة بالدالالت واألنساق الثقافية التي تشحن النص من جانب، استخ

وتشحن القارئ إلى التفكر واإلمعان الدقيق، من جانٍب آخر، فكل عبارة وكل صوت وكلُّ لفظة قد 
  .نفجاريةاتكون 

   :كل اآلتيعالقة األنا مع اآلخر يمكن االهتداء بالشي ولتوضيح ماهية الصراع الوجودي ف
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  1الشكل رقم 

فبعد المقدمات السردية وبعد الدالالت اإلشارية واألنساق الثقافية، يكشف الشاعر عن 
  : ته التي عبر عنها بمشهد سجود الكواكب للنبي يوسف بقولهوءشخصية يوسف ونب

  كلُّها اآلن تسجد لك

  هيتين،كلُّها اآلن تجثو على قدميك اإلل

  ميممًة شطر أهدابك السود،

  مسرعة كي تقبل ثغر الهالل

  )16(الذي َقبَلك

المشهد السابق يلحظ بأن الشاعر لم يكشف عن شخصية يوسف / إن المتمعن لألبيات 
بل  ،فجاء ظهور صوت الشاعر مزامًنا لظهور يوسف ؛وإنما كشف عن شخصيته هو أيضا وحده

؛ ليأتي )كلُّها اآلن تسجد لك(ته وءوأكَّد حقيقة نب، فتتح بيوسف واسبشر بهان الشاعر هو من إ
بعدها دور القارئ فيجد يوسف ويجد تلك الصورة المتخيلة والمستحضرة في ذهنه من القصص 

الشمس واْلَقمر إْذ َقاَل يوسف ِلَأبيِه يا َأبِت إنِّي رَأيُت َأحد عشر َكوَكبا و{: القرآني بقوله تعالى

ِديناجِلي س مُتهَأي17(}ر(.  

السرد الوصفي " الذي ذهب إلى أن) عصام شرتح(وإنني أخالف في هذا الجانب الدكتور 
قد يضعفها، ويضعف لحظتها اإلبداعية المتوهجة؛ هذه اللحظة التي _ في مثل هذه القصائد_

أو / ي مفتوح؛ لصياغة القصيدة التكامليةتتطلب متنفسها اإلبداعي، بزخم رؤيوي، تخييل
  .)18("_الموقف_قصيدة

إن هذه السياقات وإن بدت غامضة ومراوغة بعض الشيء، إال أننا ال ننكر بأن بزيع قد أتقن 
 ن جعل منها بوابة واسعة يعبر القارئأفي ربطها ودمجها بما يخدم غرضه الشعري من جانب، و

  .ري المشحون بالطاقات والدالالت العميقة من جانٍب آخرمن خاللها إلى فضاءات نصه الشع

  والد  أخوة يوسف
 يوسف يوسف
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، بجعل القارئ يريدهاوإذا اعتبرنا أن الشاعر يسعى لتوجيه خطابه الشعري بالصورة التي 
ينصاع لتوجيهاته حول النص؛ بوصفه المحرك الرئيس ألحداثها ومجرياتها، وذلك ألن صوته بدا 

 ةي جاءت موجهتال ،فه لصيغ االستدراك والنهي واألمرواضحا وظاهرا في سياقه الشعري، بتوظي
ال تصدق جمالك،  /جديرا بسحرك ،ولكن سرك في أن تكون(ليوسف عليه السالم، وذلك بقوله 

  ).إلخ/ واهبط إلى آخر البئر/ توق أحابيلهم / وُغص نحو وحل الحقيقة/ صدق ظاللك فوق الجدار

نحو الحتمية وتحقق الرؤية، ينتقل مرة أخرى لتوجيه  وبعد توجيه الشاعر خطابه الشعري
  :خطابه نحو الكيفية، وهذا ما نجده في صوت الشاعر بقوله

  ولكن سرك في أن تكون

،ا بسحركجدير  

  في أن تخض المياه التي سكنتها الشياطين

  كي تستعيد البراءَة،

  أو

 تستعيذ بجذع اختيارك  

  )19(من حاسد حسدك

الشاعر ومحاولته الدائبة لجعل مغاليق الخطاب تتفتح من خالله، بوصفه الموجه  ولعلَّ اصرار
الخطاب جاء  للخطاب الشعري ومضامينه، جعل بنية النص الشعري تتسم بالتمرد، حيث نلحظ بأن

ا لحصيلة التجربة والخبرة، إذ جاء موجها ممن هو أعلى منزلة إلى من هو أدنى منزلة، وال انعكاس
ذلك المنزلة الدينية أو المعنوية بقدر ما أقصد العمرية، والتي تتناسب في هذا الصدد أقصد في 

  .مع عمر سيدنا يوسف وبشارة النبوة التي تحققت فيما بعد بأن أصبح عزيز مصر

جاء مرهوًنا لآللية الواجب اتباعها ) لكن(كما نلحظ أن توظيف الشاعر لصيغة اإلستدراك 
جديرا  /ولكن سرك في أن تكون(خرى، التي تمثلت بصيغة ين المجرات األجراء االختيار من ب

َقاَل يا { :اق السابق يحيلنا إلى بؤرة تناصية لقوله تعالىيكما أن الس) جذع اختيارك/ بسحرك

ِلإل َطانيالش نا إدَكي وْا َلكِكيدَفي ِتكْخوَلى إع اكيؤر صَال َتْقص َنيبينبم ودع ان20(}نس(.  

فالشاعر يضع أمام يوسف بعض التحديات التي سوف تواجهه، تتمثل في عالقته مع اآلخر 
خوته برؤياه خشية المكيدة، ليأتي إن ال يخبر أخوته، والتي جاءت حاضرة في وصايا والده بإ

الستحضار صورة الشياطين  عرالإلنسان، ما دفع الش عدواالتأكيد القرآني لصورة الشيطان بوصفه 
إال أن سكنة الشياطين بها جعلها  ،الدالة على الحياة ه، وهنا نلتفُت لصورة المياهالساكنة في الميا
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كي تستعيد (ما يتطلب من يوسف أن يخض تلك المياه؛ الستعادة مدلوالتها وحياتها  ،ملوثة
  ).البراءة

خوة في السياق ر الشياطين على كيد اإلقد سبق ذك يكما نجد الشاعر في الخطاب الشعر
القرآني، ولعلَّ ذلك؛ ألن الشيطان هو العدو األول لإلنسان منُذ بدء الخلق مع آدم عليه السالم، 

خوته له مع والدته، فيأتي صراع يوسف بمثابة صراع وجودي يتحقق إبذلك مع عداء  نفيتزام
  .تهوءبنب

مع ) يوسف(ة تتمثل في صراع األنا ية مركزوينتقل الشاعر في القصيدة نحو بنية درامي
   :نفسه، بقوله

  وسرك في أن تعود إلى نقطة الصفر

كيما ترى جسدك  

  نظيًفا كجوهرة في العراء

  وكيما تخلِّص نرجسك الموجس

  من نفسِه، 

،ماَلكق جال تصد  

  صدق ظاللك فوق الجدار

  وغص نحو وحل الحقيقِة

 دكيما تجد  

 21(فيكما قوض الطين(  

ج الشاعر في أحداث القصيدة؛ محاوًلا بذلك تكثيف الحدث ليصل به إلى نقطة التأزم يتدر
في طياتها على ثنائيات  تبانتقال الشاعر بين صيغ النهي واألمر التي بِني ظهرنكشاف، والذي واال

لى جماله تفات إل، حيث يطلب الشاعر من يوسف عدم اال)الحقيقة والخيال( ضدية عميقة كثنائية
ته، فإنما الجمال ظالل يعكس ظاهره، وءسر وجوده ونب إلى لتفاتف عنده، بل يجدر به االووالوق

ة وءبِعَث من أجلها، ما يترتب عليه حمل هذه النب ذيته، وأساس خلقه الوءوحقيقته تكمن في نب
  .وإعادة بناء وتجديد ما قوضه الطين من نفسه ونرجسه ،والغوص بها وتحمل صعابها

يظهر النص الشعري صورة الشاعر المتمرد وموقفه الجدلي والفلسفي، وسيطرته على محاور 
الخطاب، بمقدماته السردية الطويلة، وإظهار صوته بشكل رئيس، وانتقاالته بين األحداث 

بأبعاد نسقية عميقة الدالالت معيدا بذلك توجيه خطابه الشعري، بعد  ،ومراوغته في صوغها
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نجده قد ل ،ه لم يكف عن المراوغاتّنأية والمقدمات الجدلية التي استحضرها، إال السياقات السرد
مال إلى االختزال عند أول حضور حقيقي ليوسف، ليجتزأ أهم بؤرة حيقيقة في صراع يوسف 

ليجد القارئ نفسه بعد أن قطع شوًطا طويًلا عبر األحداث واإلشارات أمام  ،خوتهإالوجودي مع 
وري والمنتظر فيتفاجأ بقول الشاعرلمشهده التص قطع:  

 أ الذئبفهذا الزمان الذي بر  

 من شبهة الدم  

فوق قميصك  

ليس زماَنك  

 الذي لم َتُخن وهذا الحصان  

دالمترد رَقهب  

خاَنك  

 وأخوتك اتَّحدوا مع قميصك  

   )22(ضد دموع أبيك

ن أجدلي في قلب موازين النص ووالالفت فيما سبق أن الشاعر ما زال مصرا على موقفه ال
يجعل من صوته هو الطاغي والمسيِطر على أعماق النص، بل تعداه لجعل صوته هو المسيطر 

فألغى بذلك كلُّ صوٍت آخر، والمتمعن في السياق السابق من  ،اهعلى شخصية يوسف وموجه
ع القائم بينهم وأغفل الحدث عن ماهية الصرا ،خوة يوسفإالقصيدة يجد الشاعر قد أقصى صوت 

إْذ َقاُلوا َليوسف وَأُخوه َأحبّ إَلى {: حول كيفية القضاء على يوسف والمتمثلة في قوله تعالى

 ينبم َلالاَنا َلِفي ضَأب نٌة إبصع نَنحيَنا ِمنَّا وْخُل ) 8(َأبا يضَأر وهحَأِو اْطر فوساْقُتُلوا ي

َأب هجو َلُكم اِلِحينا صمِدِه َقوعب َتُكوُنوا ِمنو 9(يُكم ( َأْلُقوهو فوسَلا َتْقُتُلوا ي مَقاَل َقاِئٌل ِمْنه

 َفاِعِلين ُكْنُتم نِة إاريالس ضعب ْلَتِقْطهي بِت اْلجاب23(})10(ِفي َغي(.  

 هرة في ذهن القارئ، إال أنَّورغم اختزال الشاعر لبعض مشاهد القصص القرآني المستحض
لألزمة مع ) يالمابعد(يعود مرة أخرى في توجيه عجلة النص، ليرسم لنا صورة لحوار الشاعر 

شخصية يوسف، والتي جاءت باستحضار صور من الزمن الذي يتسم بالحقد والخديعة والمكر، 
بأن  ،عليه الزمان اولعلَّ الشاعر بهذه الصور يحاول الوصول إلى قلب يوسف الحزين الذي قس

ن هذه إخوته أعداًء له، ومن قميصه الساتر عورة، ومن الحصان خائًنا ال يستند عليه، إجعل من 
 تعجب إن قلبُتيالوحيد فيها هو الذئب، فال  يء، وأن البربهقاع يالصفات إنما وضعت لإل

ه بالدم بل شب هلم يفترس هم الكائدون والخائنون الحقيقيون، والذئب هنمفمن كانوا َأ ،الموازين
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ويأتي الشاعر بالمشهد السابق وقد حمله كل مضمرات المشهد القرآني مع قوله . هعلى قميص

َقاُلوا يا َأباَنا إنَّا َذهبَنا َنسَتبق وَترْكَنا يوسف ِعْند مَتاِعَنا َفَأَكَله الذِّئب وما َأْنَت { :تعالى

َلَنا و ِمنؤمب اِدِقينُكنَّا ص 17(َلو ( ُكمَأْنُفس َلْت َلُكموْل سَكِذٍب َقاَل ب مديِصِه بَلى َقماُءوا عجو

 ا َتِصُفونَلى مع انَتعساْلم اللَّهيٌل ومج ربا َفصر24(})18(َأم(  

فة أمامه، يحاججه ِزق يوسف وأوجاعه وآماله الزائآونلحظ أن الشاعر قام باستحضار جميع م
، وتأتي براعة الشاعر في هذا السياق بأن هوالقضاء علي هتحدت سوية لهدمأبها، وأنها جميعها 

في القصيدة الذي اتسم  بدا حاضر جعل يوسف يخضع له ولتوجيهه، ولعلَّ خطاب الشاعر
وسف ليتناسب مع كشفه عن قميصان ي بالدوران واإلعادة المستمرة في توجيه الخطاب الشعري

، وبدوره يعيد القارئ بصورة ال شعورية إلى عتبة العنوان، وعتبة )قميص الخديعة(ألول مرة 
من جديد، ولعلَّ  ةنطالقاالستهالل مرة أخرى، وبذلك يعيد الشاعر للنص الحياة مرة أخرى واال

  . خرىهذه اإلعادة والتجدد تنسجم مع النص القصصي والمتمثل بنجاة يوسف وبداية حياته مرة أ

الشاعر الالحق بمثابة الخالص وطوق النجاة الذي التف حول يوسف بأن خطاب يأتي كما 
فإذا كانت ) الخداعو الحقيقة(يخرج من صدمته، ويلتفت إلى وجوده الحقيقي، لتبرز هنا ثنائية 

تمثلت بنجاتك، ليأتي جواب الشاعر واضحا من غير  تكخوتك قد تمثلت بموتك، فإن حقيقإخديعة 
  : لبس

ق أحابيلهمتو  

  وابتكر من خيوط الهالِك 

  حباَلك

  دع قميصك للذئِب

  كي تنتهي عاريا مثلما كنَت

 واهبط إلى آخر البئر  

جماَلك 25(كي تستحق(   

المرة  هإال أنه في هذ )الحياة والموت(ه بثنائية أوبذلك يختتم الشاعر مقطعه األول كما بد
ته وءل من الحدث أكثر وقعا وحضورا على نفس يوسف حول نبيوجه خطابه بصيغة األمر ليجع

والمخادع  ه وحسدهم له، فيجعل من تلك الخيوطتوراءه مكائد إخوا بأن يتركواستحقاقه لها، 
  .حباًلا متينة لحياته
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  )المرأة زليخة(صوت األنا يوسف وعالقته باآلخر : الفصل الثاني

 )قميص الشهوة/ (قميص التجربة -

ع األول واضحا، حيث كشفت القراءة الفاحصة للمقطع طصوت الشاعر في المق كان حضور
األول محاولة بزيع في توجيه الخطاب الذي حمله أبعاده الثقافية والنسقية ليعكس بذلك جدلياته 

والتي كشفت بدورها  ،)الموت والحياة(وأفكاره، ولما اختص المقطع األول في الحديث عن ثنائية 
رية النص هالتي تحكم في طياتها النسقية عن جو) األخوة(اع بين األنا واآلخر عن ماهية الصر

  ). اإلنسان مع أخيه اإلنسان(والمتمثل بصراع 

 ،)زليخة/المرأة(مع اآلخر ) يوسف(انتقال الشاعر في المقطع الثاني للحديث عن عالقة األنا و
أتاح المجال أمام الشاعر بأن  ،)ألبا(مع اآلخر ) يوسف(والمقطع الثالث للحديث عن عالقة األنا 

 يبناء السردالكما أن  .يعبر عن رؤيته العميقة حول الصراع الوجودي لإلنسان في الحياة
   .االقصيدة أسهم بشكل فعال في تكثيف األحداث ومراوغته ي فيالقصصو

) فقمصان يوس(إن شخصية يوسف في قصيدة " ولعلَّ هذا ما يؤكده بزيع نفسه بقوله
يتي الجدلية ؤوهي تطرح ر. شعورية رؤيهحملت أبعادا فلسفية، ومثيولوجية، ونفسية، وجدلية، و

 /الجمال(، و)المرأة/الرجل(إزاء الثنائيات الوجودية المتعارضة أو المحتدمة كالثنائيات التالية 
صرختي ؛ وقمصان يوسف هي )المادي/الروحي( ،)الحياة/الموت(، و)والمدنس/المقدس(، و)القبح

  . )26("الوجودية الجدلية في معارضة التراث والنظر إليه بعين حداثوية معاصرة

استجابة لمتطلبات  ؛التاريخية تي محاولة بزيع باستحضاره للشخصية الدينية أوأوبذلك ت
شأنه بذلك شأن أي شاعر معاصر، وتأتي إشارة الدكتور علي العشري مؤكدة  ،الشعر الحديث

حاول شاعرنا المعاصر أن يضفي على الشكل الفني : "ه في هذا الصدد بقولهأيضا ما ذهبنا إلي
خرى؛ لتجربته لوًنا من الدرامية والموضوعية، حيث استعار بعض تكنيكات الفنون الموضوعية األ

وفن السينما، فشاعت في القصيدة الحديثة تكنيكات تلك الفنون  ،كفن المسرحية وفنون القصة

وأخيرا لجأ إلى  وتعدد األصوات والمنولوج الداخلي والمونتاج، كالحوار وأسلوب القصص
استخدام الشخصيات التراثية كمعادل موضوعي لتجربته الذاتية، حيث كان يستخدمها قناعا يبث 

  .)27("من خالله خواطره وأفكاره

يبث من خالله أبعاده الفلسفية، ) قناعا(وبذلك نجد بزيع قد استحضر شخصية يوسف 
 لما ذهب إليه الدكتور يحيلنا) القناع(هذه التقنية  ه الثقافية، ويأتي لجوء الشاعر إلىوجدليات

ليعبر عن موقف يريده، أو ليحاكم نقائض العصر الحديث من "على هذه التقنية  إحسان عباس
فهو بذلك تعبير عن التضايق من التاريخ  ؛، ويمثل القناع خلق أسطورة تاريخية....خاللها
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، أو هي محاولة لخلق موقف درامي، بعيدا عن التحدث )األسطورة(بخلق بديل له  الحقيقي،
بضمير المتكلم، ولكن رقة الحاجز بين األصل والقناع، تضع هذه الدرامية في أبسط حاالتها، كما 

على اختالف _ يقلل التنوع في األقنعة_ أن حضور األصل باستمرار، من وراء الستار
  .)28("_أسمائها

المجال  مفسحاذلك يعود الشاعر في المقطع الثاني لينطلق بالنص الشعري مرة أخرى، وب
) زليخة/ المرأة(ليوسف ليعبر عن مكنوناته الداخلية إزاء عالقته مع نفسه وعالقته مع اآلخر 

الشاعر  نجد ،)قميص الشهوة(ثره على حياة يوسف والمتمثل بــ أانتقاله إلى القميص الثاني وو
  :مقطعه الثاني بصوت األنا يوسف بقولهبدأ قد 

  حين عدُت من البئر 

  أحسسُت أني أعود غريبا

  كمن مسه 

  من نسيم األلوهِة 

خفيف برق  

مالكان يباعدني عن يدي  

  ال يبصران سوى شبحي فيهما

 صراُء من خجل وتسبح  

  في عروقي

  ولكنَّني منذ أبصرُتها

  ضاق صدري بي

  ذئاِبفأسلمُت خوف أبي لل

ولحيته للرياح  

سُت أني سوايوأحس  

ِز الظَّهرفي َخر وقد راح يركض  

29(ماٌء كفيف(  

عشوائيا إنما كان مدروسا لتوجيه عجلة الخطاب لم يكن انتقال الشاعر لصوت يوسف 
ث نجد بحيوال شك أن هذا االنتقال أسهم في تسريع عجلة األحداث وانقالها الزمكاني؛ الشعري، 

ر قد أغفل بعض المشاهد الرئيسة والمحددة لحياة النبي يوسف التي ذكرها القصص الشاع
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وجاَءْت سيارٌة َفَأرسُلوا واِردهم َفَأدَلى دْلوه َقاَل يا بشرى { :القرآني والمتمثلة بقوله تعالى

وشروه بَثمن بْخس دراِهم معدودٍة ) 19(ون هَذا ُغَلام وَأسرّوه بضاعًة واللَّه عِليم بما يعمُل

 اِهِدينالز َكاُنوا ِفيِه ِمن20(و ( ى َأنسع اهْثوِمي مَأِتِه َأْكررِلام رِمص ِمن اهَترَقاَل الَِّذي اشو

ْلَأرض وِلُنعلِّمه ِمن َتْأِويل اْلَأحاِديِث واللَّه يْنَفعَنا َأو َنتَِّخَذه وَلدا وَكَذِلك مكَّنَّا ِليوسف ِفي ا

 ونَلمعَلا ي النَّاس َأْكَثر َلِكنِه ورَلى َأمع 21(َغاِلب ( َكَذِلكا وِعْلما وْكمح َناهآَتي هدَلَغ َأشا بَلمو

 ِسِنينحي اْلمز30(})22(َنج(.  

ي األحداث إنما جاء لإلبانة عن الدور الواقع على يوسف وتعاملة مع ولعلَّ هذا االنتقال ف
شاعر في المقطع األول الالحقيقة وطريقة تفاعله وتعامله مع األحداث والحقائق، ولما كان صوت 

والذي جاء بصورة العالم والخبير بصنوف األيام وتقلباته وال سيما في  ،طاغيا ومحرًكا لألحداث
آن اآلوان لصوت يوسف بالظهور وإدارته  فقدلحوار الذي خاضه مع يوسف، خطاب التوجيه واال

ألجله، حيث أظهر الشاعر صوت يوسف  َثِعب لماوإظهار قدرته على التحكم والسيطرة  ،للحوار
/ عروقي/ ولكنَّني/ شبحي/ يدي/يباعدني / أعود/ أحسسُت/ عدُت(كثير من المقاطع في بالضمير 

/ بيني/ نفسي/ بعضي/ دمي/ كفي/ ثيابي/ كتفي/ انشطرُت/ نيراودت/ أسلمُت/ صدري
، )ورائي/ جمالي/ أعدو/ استدرُت/ داخلي/ نفسي/ حسبُت/ هممُت/ في/ جسمي/ خناقي/عدُت

لمجال لصوت يوسف بالظهور؛ وليتناسب اولعلَّ هذا ما ذهبُت إليه عندما أشرت أن الشاعر أفسح 
  .الحوار بين الشاعر ويوسف الخطاب القائم علىبذلك آلية 

ويعد هذا أول ظهور حقيقي لشخصية يوسف بصوت  ،يفتتح المقطع الثاني بصوت يوسف

 أمامفتتاح قد يضعنا ، إن ارتباط صوت يوسف بالعودة منُذ اال)من البئر عدُتحين (المتكلم 
ودالالته  لعلنا نستطيع من خاللها محاكمة النص الشعري ومحاولة فِك مغالقه ،تساؤالت عدة

هل كانت عودة صوت يوسف للقصيدة سببا إلقصاء صوت  -1 :النسقية ومن هذه التساؤالت
األحداث من  تطور هل كانت عودة يوسف للقصيدة سببا لقصور -2؟ قي المقطع األول الشاعر له

ِندونه ال سيما أن القصيدة با اهل كانت عودة يوسف  -3على حوار الشخصيات؟  تينعكاس
أم أن ارتباط العودة جاء انسجاما مع قدرة الله في خلقه  -4 ؟)الحياة بعد الموت(ية لجدل
  .؟ره لألمور بأن جعله نبيايوتيس

الحقيقة أن جميع هذه التساؤالت تترابط وتتشابك في مضمونها الداللي والنسقي، وقد ال 
واعتمادا على  ،ئ بذلكفاظ قد ينبيكون الشاعر قد ذهب إليها جميعا، إال أن الحقل الداللي لألل

فإن جميع هذه التساؤالت ودالالته قد  )31("أن ال شيء خارج عن النص"مقولة الناقد جاك ديريدا 
   .تكون متاحة ومنطقية في هذا الصدد
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فإذ كانت عودة يوسف للنص شعري حياة وتجدد في األحداث والسياقات، فإن عودته 

وَقاَل الَِّذي اشَتراه ِمن ِمصر ِلامرَأِتِه { :ولطف منه بقوله تعالى الحقيقة كانت رحمة من الله

لِّمِلُنعو ضِفي اْلَأر فوسكَّنَّا ِليم َكَذِلكا وَلدو َنتَِّخَذه َنا َأوْنَفعي ى َأنسع اهْثوِمي مَأْكر ِمن ه

ع َغاِلب اللَّهاِديِث واْلَأح َتْأِويل ونَلمعَلا ي النَّاس َأْكَثر َلِكنِه ور32(})21(َلى َأم( ،السياق  إن
بأن جعلها مصونة برعاية الله القادر والغالب ) يوسف(قد أعلى من قيمة األنا  الصددالقرآني في 
مكائدهم وخبثهم عليهم، فجاء انبعاث يوسف  بأن رد) خوتهإ(بذلك اآلخر  ، وأخضعءعلى كل شي

والمقصود هنا الموت المجازي ) الحياة بعد الموت(والتي أطلقنا عليها مسبًقا  ،ياة من جديدللح
 ؤوأن يتب ،تهءحقق نبوتنقالب لألحداث بتمكين الله له باأو الذهني المتخيل الستبعاده، بمثابة 

  . ز مصريالمكان الرفيع بجعله عز

قد ) الحياة والموت(عبر ثنائية وية في حياة يوسف اإن هذه التغيرات المشهدية والمأس
نعكاسه على حياة اإلنسان وبلورتها من جديد، ولعلَّ ما او ،تضعنا أمام مركزية الحدث المأسوي

ن التسلسل المدهش إ" :لما حدث مع يوسف بقوله ايأتي مشابه) جرار جينيت( ذهب إليه الناقد
أو  )تحوالت( ؛)عمدا(تتصرف  والعجيب لألحداث، كما هو الشأن عندما تبدو الصدفة وكأنها

على ) تعرف(لألحداث، ومثله عندما يؤدي سلوك إلى عكس النتيجة المنتظرة ) انقالب(
الشخصيات التي كانت هويتها إلى ذلك الحد مجهولة أو مخفية؛ مصيبة تنزل ببطل ليس بريًئا 

ؤوم، حدٌث عنيف يقع بين تماما، وال مجرما تماما، ال بسبب جريمة حقيقية، ولكن بسبب خطأ مش
  .)33("متحابين، ومن األفضل أن يكونا مرتبطين بعالقة نسٍب، ولكنهما يجهالن طبيعة عالئقهما

/ حين عدُت من البئر(ولعلَّ هذا يفسر مشهدية الحدث في الخطاب الشعري بقول يوسف 
نعكاسا لبشريته أإنما جاءت  ،فسلوك يوسف ومخيالته في هذا المشهد) أحسسُت أني أعود غريبا

في تفاعله مع األحداث بحيث شعر نفسه غريبا، ولعلَّ الغربة ها هنا لم تقف على حدود المكان 
نسجاما مع حوار الشاعر في المقطع األول االجديد، بل تعدته لتكون غربة للزمان أيضا، التي أتت 

)أ الذئبرفهذا الزمان الذي ب /مِة الدبهفوق ق/ من شالنسق )ليس زماَنك/ ميصك وفي ذلك فإن ،
، فإن قداسة يوسف )المقدس والمدنس(المضمر في هذا السياق يضعنا أمام ثنائية جدلية تمثلت 

كمن (وطهارته جعلته يشعر بأن وجوده في هذا الزمان غربة له، حيث أتت القداسة تتمثل في قوله 
ب السياق الشعري عن مدلوالت نسقية بأن جعل تقّلويكشف ) برق خفيف/ من نسيم األلوهِة/ مسه

إال أنَّه جاء مغايرا فكان مسه إالهيا ليأتي إنقالب األحداث قداسة ) كالمس(األحداث وتغيراته 
  .ليوسف

هية قد أضفى على حياة يوسف قداسة وطهارة وبراءة، فإنَّه في ووإذا ذهبنا أن مس اُألُل
المتمثلة بحياته الجديدة وسلطته في ) برق خفيف(ا بقوله الوقت نفسه قد أكسبه بعض صفاته
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دالالت واألنساق الثقافية المضمرة جاءت لتتناص مع اللنجد هذه البؤرة العميقة من  ،قصر العزيز

علَّ ول )34(})22( وَلما بَلَغ َأشده آَتيَناه حْكما وِعْلما وَكَذِلك َنجزي اْلمحِسِنين{ :قوله تعالى
ال / يباعدني عن يدي مالكان(: هة جاء بقولهواستشعار يوسف لما يدور بداخله من عبق اُألُل

ة فكان التعبير باليد وبذلك تأتي أفعاله محددة وتحت حراسة إلهي) يبصران سوى شبحي فيهما
ه بداللت) يباعدني(أكثر داللة للسياق بوصفها العضو المسؤول عن األفعال، فيجيء الفعل 

فقد نقف  ،المستمرة إلبقائه بعفته وطهارته وقداسته، وإذا نظرنا إلى قصة يوسف من جانٍب آخر
فإذا  ،)المقدس والمدنس( ئيةولعلها في هذا الصدد تتشابه مع ثنا) الماضي والحاضر(على ثنائية 

ن طلب كان يوسف في الماضي تحت رعاية والده، فإنه بحياته الجديدة تحت رعاية خالقه، ولما كا
خوته في الماضي، فإن في الحاضر حياة له إيعقوب من يوسف كتمان رؤيته خشية عليه من كيد 

  . ورحمة من الله، الذي أنعم عليه بفضله كما ذكر باآلية السابقة

أن جمال التصوير المشهدي قد بدا واضحا في القصيدة بتوظيف الشاعر لأللفاظ واألفعال 
: وكشفها عن مشاعر ومكنونات يوسف الداخلية بقوله ،يك عجلة النصسهامها في تحرإالحركية و

)صحراء من خجل الحركة والسكون(ويكشف السياق السابق عن ثنائية ) في عروقي/ وتسبح (
للداللة على الحركة، وهذا يتناسب مع فعل السباحة ) تسبح(حيث يأتي توظيف الفعل المضارع 
بطت عملية السباحة كون المشهد الوصفي أكثر تأثيرا فقد ربالحركة والجريان المستمر، وحتى ي

ولعلها أيضا تقترن في التيه والتشتت  ،تساعوالتي تدل في طياتها على السكون واال ،الصحراءب
ن صفة النبوءة التي تردعه موما يحمله على عاتقه  ،التي جاءت الزمة لصفة الخجل عند يوسف

الحقيقي هو صراع وجداني ذاتي ضاق صدره ) يوسف(ع أنا حيث كان صرا؛ عن األفعال المدنسة
فأسلمُت خوف (أدرك ماهيته الحقيقية وسر وجوده وعالقته باآلخر المهدد لوجوده،  به، إلى أن

َأرِسْله معَنا { :ولعلَّ هذا يعيدنا إلى تناصية المشهد مع قوله تعالى) ولحيته للرياح/ أبي للذئاب

ْلعيو َتعرا يَغد اِفُظونَلح نَّا َلهإو 12(ب ( ْأُكَلهي َأن َأَخافِه ووا ببَتْذه ُنِني َأنزحنِّي َليَقاَل إ

 َغاِفُلون ْنهع َأْنُتمو بْكَنا {وقوله تعالى  )35(})13(الذِّئَترو قَتبَنا َنسبنَّا َذهاَنا إا َأبَقاُلوا ي

  .)36(})17(ا َفَأَكَله الذِّئب وما َأْنَت بمؤِمن َلَنا وَلو ُكنَّا صاِدِقين يوسف ِعْند مَتاِعَن

فيظهر صوت يوسف منكسرا خاضعا لما آل إليه بعد أن جاءت خيبته وانكساره النفسي بسبب 
 الذئب الذي ذكر"فنجد  ،خوته وشراستهم ومكرهم لهإفما كان الذئب إال انعكاسا لصورة  ،خوتهإ

وجعلهم في  ،خوةفي اآلية الكريمة قد تصرف به الشاعر تصرًفا مختلًفا فساوى بينه وبين اإل
فهو يستطيع بهذه  ،لما تتجمع به من صفات الشراسة والمكر ،مستوى واحد حين شبههم به

الصفات أن يتعدى على األنا ويمنعها من تحقيق مرادها، وهكذا يعمل الشاعر بتجريد اإلخوة من 
  .)37("اإلنسانية، وإضفاء الصفات الهمجية عليهمصفات 
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ويستأنف يوسف الحوار ويسلط الضوء على منعطف آخر من منعطفات حياته، ليكشف لنا 
" بحديثه عن ماهية الصراع النفسي والجسدي المتشكل من هذه العالقة، والمتمثلة في جانبين

، ومن جانِب )المقدس والمدنس(ية جانب يتمثل في صراع األنا مع نفسه التي بدت حاضرة في ثنائ
  ).المرأة/ الرجل(الذي بدا حاضرا في ثنائية ) زليخة / المرأة(نا مع اآلخر خر تمثل بعالقة األآ

ونلحظ جمال التصوير الشعري في القصيدة بتوظيفه لأللفاظ الحركية بشكل بارز، فبات النص 
مشهدي لألحداث بتقلباتها، وصراعاتها،  أشبه بالصورة المتلفزة، ليجد القارئ نفسه أمام سيناريو

وانفعاالتها الشعورية والجسدية، فيتعدى بذلك النص الشعري بنيتة المجردة ليصبح أكثر عمًقا 
وداللة بإضفاء تلك المشاهد التصويرية والحركية، فنجد الشاعر في السياق الشعري قد خرج على 

فجاء النص الشعري زاخرا بالدالالت وإن كان هو منطلقه ومرجعيته،  ،حدود النص القرآني
ته هوالصور العميقة التي تكشف عن الحالة الشعورية والجسدية التي اعترت يوسف في مواج

، بينما جاء النص القرآني محافًظا بقدسيته وجالله متوقًفا على )زليخة/ المرأة(وعالقته مع 
  :يوسف ويأتي قول الشاعر بلسان ،الصورة الخارجية في المشهد األصلي

  وإذ راودتني زليخُة

  عن جنَّتي شفتيها 

  انشطرُت

وراح المالكان يقتتالن  

الثقيلين على كتفي  

  فيما براكين حمراُء كانت

  تمزق أقفالها

  وتهروُل تحت ثيابي

  وما بين كفي جمر يطوف

  كأن دمي ملعب للوساوس

  بعضي يحارب بعضي

  وُتشهرني 

 38(ضد نفسي السيوف(   

التي ) زليخة/ المرأة(شهد التصويري السابق ليبين عالقة األنا يوسف مع اآلخريأتي الم
عن جنَّتي /وإذ راودتني زليخُة: (التي عبر عنها صراحة بقوله) الرجل والمرأة(بدورها ثنائية  تكشف
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الَِّتي وراودْته { :ليأتي السياق الشعري للقصيدة منفتحا على بؤرة تناصية لقوله تعالى ،)شفتيها

نسي َأحبر نَّهاَذ اللَِّه إعَقاَل م َت َلكيَقاَلْت هو ابوَغلََّقِت اْلَأبَنْفِسِه و نا عِتهيِفي ب وه  ايْثوم

 ونالظَّاِلم ْفِلحَلا ي نَّه39(})23(إ(.  

ها ئبتدااب) زليخة(إن المتمعن في النص الشعري يلحظ أن الشاعر قد صرح باسم المرأة 
نعكاسه على شخصية يوسف وانفعاالته، بينما جاء الفعل اإلغواء، ثم انتقل ليصف أثر ذلك و

، مشيرا إلى صنيع )وراودْته الَِّتي هو ِفي بيِتها(التلطف والخطاب اإللهي مغايرا فلم يصرح بها 
وَغلََّقِت اْلَأبواب وَقاَلْت هيَت (الغواية مارسة فعل موأخذها بأسباب الحيطة والحذر لل ،زوجة العزيز

(لينتقل لصورة يوسف العفيفة والطاهرة ) َلكايْثوم نسي َأحبر نَّهاَذ اللَِّه إعوجاء التصريح )َقاَل م ،
: بقوله تعالى )نسوة المدينة(اإللهي باسم زوجة العزيز بالنص القرآني منسوبا على لسان البشر 

}اواهنَّا َلَنرا إبا حَغَفهش َنْفِسِه َقد نا عَفَتاه اِودُتر يززَأُت اْلعرِديَنِة امٌة ِفي اْلموِفي  َقاَل ِنس

 ينبم َلالولعلَّ تالعب الشاعر في اإلشارات والدالالت واختالف الرؤية بين النص )40(})30(ض ،
مرده أن الشاعر قد حاول إظهار العنصر الغريزي من ) القصص القرآني(الشعري والنص القرآني

من  يشخصية يوسف والمتمثل ببشريته وإنسانيته، بينما جاء النص القرآني مظهرا العنصر اإلله
ته، وألننا في صدد قراءة النص الشعري فسوف نذهب إلى إرادة وءشخصية يوسف والمتمثلة بنب

  .يةالشاعر حول بشرية يوسف وشخصيته اإلنسان

فعل المراودة  يءيظهر النص الشعري محاولة إغواء زليخة ليوسف وإثارته جسديا ليج
وخص ) جنتَّي(محاوًلا بذلك تجميل المشهد عبر نقطة مركزية تمثلت بكلمة ،منسوبا إلى الشفتين

بذلك الشفتين ليزيد من حدة التأثير وعمق اللذة المنبعثة منها ليحمل المشهد طاقات وانفعاالت 
حيل في طياتها إلى أنساق يبالجنة  ينوال سيما بأن ربط الشفت ،جمة تتمثل بالمتعة والتوق لها

فإن يوسف في هذا  ،مضمرة عميقة األثر، فلما كان قصور اإلنسان عن إدراك ماهية الجنة ونعيمها
سياق ولعلَّ الشاعر في هذا ال ،)بالجنَّتي(المشهد بدا قاصرا عن توصيف جمال شفاها فنعتهما 

نفجارية اأراد أن يبلغ ذروة الحدث وتأزمه بأن خلق تحوًلا في بنية الصورة ليجعل من النص نقطة 
  ).انشطرُت(الصراع والعائق أمام يوسف الذي عبر عنه بقول يوسف ةماتكشف عن ضخ

والمرتكز الرئيس في السياق الذي يحدد ) المعادل الموضوعي(بمثابة ) انشطرُت(لفظة وتعد 
ولعلَّ هذا ما  ،نقسامتحمل دالالتها معنى اال) انشطرت(فلفظة ) زليخة/ المرأة(مع اآلخر عالقته

أراده الشاعر في التعبير عن شخصية يوسف بوصف بشريا من جانب، وحامل نبوءة من جانٍب 
وحالة الضعف التي  ،قول يوسف مؤكدا على الحالة النفسية والصراع الذي يعتريه يءآخر، ليج

  ).يقتتالن( على كتفيه واصًفا ذلك بـ ينكباتت تتملكه بشعوره بصراع المال
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خرى في نفس أمرة  ينولعلَّنا نلمح من هذا السياق إبداع الشاعر، بإعادته لصورة المالك
 والتي أشرُت إليها ،بإبعاده عن المدنس ينالمقطع، فقد جاء المشهد األول ليصور محاولة المالك

ليكشف النسق ) يتقاتالن(وهما  ينبينما جاء هذا المشهد ليصور حالة المالك) اليدي(سابًقا لفعل 
االقتتال  إلى ينمما دفع المالك ،المضمر في هذا المشهد عن حالة الضعف لدى يوسف أمام زليخة

أمام غرائزه الشاعر أراد من ذلك أن نلتفت لبشرية يوسف وإنه قد يضعف أحياًنا  من أجله، ولعلَّ
  . كأي بشر آخر

ولعلَّ دافعنا حول هذه الرؤية في قراءتنا أن الشاعر قد أكثر من األلفاظ والدالالت المؤكدة 
بأن عبر عنها  ))زليخة(المرأة / نفسه(على بشرية يوسف وصراعه مع اآلخر سواء أكان اآلخر 

/ عدُت/ نفسي/ بعضي/ دمي/ فيك/ ثيابي/ كتفي/ انشطرُت(صراحة بلسان يوسف بضمير المتكلم 
  .)ورائي/ جمالي/ أعدو/ استدرُت/ داخلي/ نفسي/ حسبُت/ هممُت/ في/ جسمي/ خناقي

نعكاسا الجوء الشاعر لتوظيف الثنائية سواء الداللية أو الضدية والتي جاءت جميعا  لحظوي
، )المقدس والمدنس(ية والمتمثلة كما أشرت إليها سابًقا بثنائ ،ية مركزية في حياة يوسفئلثنا

وتأتي داللة ) مدنس يواجههو /مقدس يحمله(فجاءت مشاعر يوسف في هذا المقطع منقسمة بين 
لنستكشف من ) بعضي يحارب بعضي/ كأن دمي ملعب للوساوس( :ذلك واضحة في قول يوسف

عده، ذلك عمق الصراع الداخلي في نفس يوسف الذي بات على حافة الهاوية، عفة تمنعه وتب
وغريزة تمزقه من تحت ثيابه حيث ان جسمه بات ضعيًفا، وبراكين الدماء الغريزية تثور في داخله، 

إن هذه الجمل " :ا في نفس السياق بقولهنولعلَّ ما ذهب إليه الدكتور عصام شرتح مطابًقا لنظرت
/ وغرائزه/ واتهومجابهة بين شه/ تعكس جو الصراع النفسي الداخلي، إزاء ما حل به من محاربة

  .)41("بتعادواال/ واألخالقي الذي يلزمه بالعفة/ وواجبه الديني

ما أتاح ) زليخة/ المرأة( ونلحظ أن صراع يوسف مع نفسه جاء نتيجة لصراعه مع اآلخر
قميص (نعاكسه عليه الذي أطلق عليه اللشاعر إظهار القميص الثاني والمحدد لحياة يوسف و

  : بقوله) الشهوة
  ني وبين زليخًةليس بي

همن عفة وَتش إال قميصان  

دالصراع المؤب كأن  

  ما بين إبليس والله

قد ضاق  

،42(حتى غدا بحدود القميصين(  
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ويأتي هذا السياق ليصور مشهدية الحدث والصراع القائم بين يوسف وزليخة، كما يظهر 
تملكه من القدرة اإلغوائية بوصفها ه، بما ئوإغوا) يوسف(للسيطرة على األنا ) زليخة(محاولة اآلخر

أنثى وصاحبة سلطة في داخل قصر العزيز، والمتمعن في الخطاب الشعري السابق يلحظ تعالقية 

وراودْته الَِّتي هو ِفي بيِتها عن َنْفِسِه وَغلََّقِت { :تناصية مع القصص القرآني تمثلت بقوله تعالى

. )43(})23(َلك َقاَل معاَذ اللَِّه إنَّه ربي َأحسن مْثواي إنَّه َلا يْفِلح الظَّاِلمون  اْلَأبواب وَقاَلْت هيَت
حيث يكشف السياق القرآني أن محاولة ) وَغلََّقِت اْلَأبواب وَقاَلْت هيَت َلك( المرتكزولعلَّ الشاهد 

ة ومخطط لها، حيث ال مفر له من بين يديها، إلغواء يوسف واإليقاع به كانت مدروس) زليخة(
ولعلَّ خطة ) إال قميصان من عفة وَتشه/ ليس بيني وبين زليخًة (وهذا ما ظهر في قول يوسف 

فهي أبعدت  ؛المسبقة لممارسة فعل اإلغواء مع يوسف جعلت األمر أكثر صعوبة تجاهه) زليخة(
بواب من جانٍب آخر، فلم يبق إال القمصان الحراس وجميع من في القصر من جانب، وغلَّقت األ

  . يبعدهما ويبعد تالحمهما

بأن ) زليخة(ويأتي تكثيف الشاعر للصورة المشهدية وعمق الصراع المحتدم بين األنا واآلخر
جعل الصراع القائم بينهما أشبه بصراع إبليس مع الله، لنجد النص الشعري قد عاد وانفتح على 

َقاَل ما مَنعك َألَّا { :ا وداللة وأشد تأثيرا على حياة يوسف بقوله تعالىبؤرة تناصية أكثر عمًق

 ُتكرْذ َأمإ دجَۖتس  ِمن ِطين َخَلْقَتهَخَلْقَتِني ِمن نَّاٍر و ْنهم را ) 12(َقاَل َأَنا َخيْط ِمْنهبَقاَل َفاه

جا َفاْخرِفيه رَأن َتَتَكب َلك ُكونا يَفم  يناِغرالص ِمن نَّكبدت ، ولعلَّ مراوغة الشاعر )44(} 13(إ
أضفت على النص نوعا من التعقيد  ،في األحداث وانتقاله عبر الصور والتشبيهات العميقةملحوظة 

هل كانت محاولة الشاعر باستحضاره لصورة الصراع بين إبليس  :والغموض، والسؤال الوارد هنا
ية الكريمة السابقة؛ لتكثيف الخطاب الشعري ولإلبانة عن عمق الصراع القائم المتمثلة باآل ،والله

  زليخة؟و بين يوسف

يوسف رغم جميع مخاوفه وصراعاته مع نفسه نجد وإننا عندما نتوقف على النص الشعري 
ومع زليخة ما زال يحمل قميص العفة، والذي جاء مقابًلا لقميص الشهوة التي تحمله زليخة، ولو 

والذي أشار إليه الشاعر على لسان  سورة األعرافإلى السياق القرآني المستحضر من  نظرنا
فإن ) حتى غدا بحدود القميصين،/قد ضاق /ما بين إبليس والله /كأن الصراع المؤبد (يوسف، 

 عدم استجابته وخروجه عن أوامر الله بالسجود آلدم؛ ظًنا منه أنهعظيمة تمثلت بمعصية الشيطان 
هو أدنى، فكان ذلك سببا لخروجه من رحمة الله،  نأفضل خلق منه فكيف يسجد من هو أعلى لم

ولعلَّ السياق هنا قد يتشابه مع عالقة يوسف مع زليخة التي خرجت بما تصبو إليه عن األعراف 
  .والقيم،وما قامت به من اإلجراءات لتكون وحيدة مع يوسف، ظًنا منها أن ال أحد سيمنع فعلها
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 :ولعلَّ هذا ما ذهب إليه الدكتور عبد الباسط الزيود في صدد مشابه لقصة يوسف بقوله
مرده البعد النفسي من جهة، واألخالقي من ) الفتح واإلغالق(وال شك أن الباحث على الفعلين "

جهة أخرى، فالحالة النفسية المرأة العزيز هانئة وتعكس جوا رائًقا تميل معه إلى ممارسة فعل 
غواء إلشباع غريزة جنسية في غير محلها، انطالًقا من قدرتها اإلغوائية بوصفها أنثى اإل

أما البعد األخالقي فيتسم بالخسة والوضاعة عند امرأة العزيز؛ ألن .. .والمستندة إلى قوة الملك،
لنبيلة، فعلها يتنافى واألخالق العالية المحتشمة، التي تدعو إلى الفعل الصحيح والمتفق مع القيم ا

  .)45("بعيدا عن األبواب المغلقة

؛ )زليخة/  المراة(كما يأتي تكثيف الشاعر لصور صراع يوسف الداخلي مع نفسه ومع اآلخر
  :تأكيدا على بشريته، والتي بدت واضحة في المشهد التالي على لسان يوسف بقوله

  أيهما اآلن أختار؟

ِة البئرعدُت من ُلج  

  ر ثانية، كي ال أعود إلى البئ

فحيح األنوثِة يشتد غير أن  

  حول خناقي 

46(وجسمي ضعيف(  

) زليخة / المرأة(يكشف السياق السابق عن مخاوف يوسف المتمثلة في صراعه مع اآلخر
والمتمعن في النص السابق يلحظ احتدام هذا ) أيهما اآلن أختار؟( بقولهالتي عبر عنها بصراعه 

 )/السقوط والنهوض(ما يضعنا أمام ثنائية م ،قًفا على حافة الهاويةما جعل يوسف وا ،الصراع
ما يعكس الحالته النفسية المتعبة ) أختار(وهذا ما نكتشفه بتوظيفه للفظة ) اإلقدام والعودة(

نفسه وينهض، وإما أن يقدم وينصاع  ويصبر اآلن يواجه اختبارا إما أن يعود المجهدة، فيوسف
  .بذلك عفته وطهارتهلطلب زليخة ويخسر 

إلبانة عن لفي نفس المقطع، جاءت  ىخرأولعلَّ محاولة الشاعر بالعودة لصورة البئر مرة 
حجم الشعور المستحضر في هذه الحالة، وال سيما أن عودة يوسف من البئر في بداية المقطع 

وما تحمله ) الموتالحياة بعد (جاءت للداللة على الحياة والوالدة من جديد والذي أطلقنا عليها 
خوته وزمن الغش إة رب العالمين، الذي نجاه من كيد وءهذه العودة من العفة والطهارة بحمله نب

برق / من نسيم األلوهِة / كمن مسه / أحسسُت أني أعود غريبا /حين عدُت من البئر ( والخديعة،
خفيف(  
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الموت بعد (لى الخسران والسقوط وبينما تجيء العودة إلى البئر في هذا المشهد للداللة ع
عدُت ( تتمثل بالنجاسة والغرائزية والشهوانية ،لتحمل صورة أخرى مغايرة للصفات األولى) الحياة

ِة البئرنلمح  ،فبالنظر إلى الحالة الشعورية والنفسية ليوسف). كي ال أعود إلى البئر ثانية،/ من ُلج
يخة لممارسة فعل اإلغواء والنيل من يوسف بأنوثتها عمق األثر النفسي والجسدي الذي لعبته زل

محاججا  هفبات يلتمس لنفس العذر جراء ما يشعر به تجاه رغبة تجتاح ،وإخضاعه لها حتى ضعف
حول خناقي / غير أن فحيح األنوثِة يشتد (بأنوثتها بإشارته  الحسية،/ نفسه بإثارة زليخة الجسدية

/وجسمي ضعيف.(  

حول الصراع القائم بين ) اإلقدام والعودة(قدرة يوسف على االختيار بين فعلي ولعل عدم م
يتناسب مع بشريته ليجيء التدخل اإللهي ورحمته انفراجا ليوسف ) زليخة/ المرأة( األنا واآلخر

  : للمرة الثانية وعدم سقوطه في بئر الشهوة فاقدا بذلك طهارته وعصمته؛ بقوله

  الله كان ال بد أن ينقَذ

في صورَته  

  فلما هممُت 

  وهمْت

  َتدلَّت مراياه من خشب السقِف

  حتى حسبُت بأني أعانق نفسي

  وأن زليخَة ليست سوى 

  صرخِة اإلثم في داخلي

  فاستدرُت إلى الخلف

  أعدو وراء جمالي

  ويعدو ورائي 

   )47(!نباح الدماِء المخيف

تحوالت "ا الدكتور عصام شرتح بمثابة وتعد المشاهد في السياق السابق كما وصفه
رؤيوية، ومحفزات بصرية منتجة للحدث؛ وكأن هذه المشادة التصويرية في رصد الموقف 

، ورصد متحوالتها، وحركتها، ممركزة بصريا بعدسة الكاميرا )يوسف وزليخة( المحتدم؛ بين
الصراع لتصل إلى أشدها؛  المصوبة التي ترصد حال الصراع والمراودة بينهما؛ وهنا؛ تشتد حدة

لدرجة إبراز الجانب البصري، بمونتاج مشهدي متتابع، يقترب شيًئا فشيًئا من األشياء، راصدا 
حركة الحدث بكل زخمه الرؤيوي، ومنتجته الفنية المؤثرة؛ وهذا دليل أن الشعرية الحداثية ذات 
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رة التجسيد، وااللتقاط المشهدي تقنيات بصرية أكثر من كونها تقنيات لغوية؛ وبقدر ما تتسع دائ
  .)48("وترفع وتيرة الشعرية. المؤثر بقدر ما تثير القارئ

وتأتي قراءتنا لهذا السياق بوقفها على ماهية الصراع واآللية المتبعة في بلورة األحداث 
واستجابته الغريزية  )زليخة(وتداعياتها حيث يظهر السياق حالة من خضوع يوسف لسيطرة اآلخر

وفي ذلك تتجلى تناصية ) وهمْت/ فلما هممُت(ية لمطامعها التي ظهرت صراحة بإشارته والبشر

وَلَقد همْت بِه وهم بها َلوَلا َأن رَأى برهان ربِه { :المشهد مع القصص القرآني بقوله تعالى

 ِمن نَّهاَء إشاْلَفحوَء وّالس ْنهع فرِلَنص َكَذِلك ْخَلِصيناِدَنا اْلموالالفت بين  )49(})24(ِعب
حاصلة من يوسف بدًلا من زليخة،  السياقين أن الشاعر قد أبدل فعل الهم والعزم بأن جعل األولية

وفي ذلك مخالفة للسياق القرآني الذي أظهر أن أولية المحاولة جاءت من امرأة العزيز، ولعلَّ 
ليصور حالة الضعف التي اعترت يوسف وانقياده تجاه غرائزيته التي الشاعر أراد من هذا اإلبدال 

جاءت انسجاما مع بشريته، بينما جاء السياق القرآني نافيا لفعل الهم من جهة يوسف باستخدام 
والمتمثل برؤيته لبرهان ربه، وبذلك يتعدى النص القرآني الجانب البشري ) لوال(متناع حرف اال

إلى الجانب (بوصفه عبدا من عباد الله الصالحين  ،مات والفحشاءليوسف بحفظه من المحر
  ). روحانيال

حتى (بقول يوسف ) قدامالهم واإل(د التصويري لفعل هكما يتابع السياق الشعري المش
نسق ظاهر يتمثل بالمحاولة : ينولعلنا نلمح في هذا المشهد نسق) حسبُت بأني أعانق نفسي

ق الحقيقي، ونسق مضمر تمثل بالتشبيه بصورة عناق النفس وعناق والسقوط في المعصية بالعنا
َتدلَّت مراياه (نفراج اإللهي الذي عبر عنه بالرحمة اإللهية مجازي، يكشف النسق المضمر عن اال

  .في المشهد السابق مباشرة، ليعود عن فعله وخطيئته) من خشب السقِف

د آتية لعكس المشهد القائم بين يوسف دلصيا في هذا ااولعلَّ توظيف الشاعر لصورة المر
، لينتقل الشاعر في النص الشعري إلى مشهد الخالص مدرًكا فعلتهوزليخة ووضعه أمام عينيه 

أعدو / فاستدرُت إلى الخلف(بقوله ) زليخة/ المرأة(وتحرر يوسف من قيد الغريزة وشهوة اآلخر 
فيأتي اختتام المقطع منسجما، ومنفتحا على !) نباح الدماِء المخيف/ ويعدو ورائي / وراء جمالي

واسَتبَقا اْلباب وَقدْت َقميصه ِمن دبر وَأْلَفيا سيدها َلدى { :تناصية اآلية الكريمة بقوله تعالى

التي تصور  )50(})25(ِليم اْلباِب َقاَلْت ما جزاُء من َأراد بَأهِلك سوًءا إلَّا َأن يسجن َأو عَذاب َأ
إلى خلف  رعودة يوسف وعدم استجابته في اللحظة األخيرة لمطامع زليخة وشهواتها، بأن استدا

ه هفتراس الذي شبتارًكا وراءه زليخلة غارقة بنيران شهوتها العارمة منقًذا نفسه ونبوءته من اال
فه وراءه بعدم استجابته الذي خّلداللة على شدة األثر الجسدي والنفسي ) بنباح الدماء المخيف(

  ).زليخة/  المرأة/ النفس( لزليخة، ليظهر النص الشعر انتصار اآلنا وسيطرة على اآلخر
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  .نا يوسفمع األ) والد يوسف(صوت الشاعر ودوره في توجيه عالقة اآلخر: الفصل الثالث

  )قميص البصيرة/ (القميص الثالث -

الخطاب الشعري ومحاولة الشاعر في توجيه عجلة  توقفنا في الفصلين السابقين على حركة
النص بما يحمله من أفكار وجدليات عميقة ظهرت بشكل بارز في توظيفه للبنى النسقية والثنائيات 
الضدية وغيرها، وسعينا في الفصلين السابقين للوقوف على هذه البنى والكشف عن الشيفرات 

) زليخة/خوته، والمرأة إ( قة األنا يوسف مع اآلخربالبحث عن عال ،تهاالواألنساق الثقافية ودال
  .ودور الشاعر في توجيه الخطاب الشعري

من القصيدة؛ استكماًلا لما بدأه  خيروالمقطع الثالث واأل/ ويجيء انتقالنا للفصل الثالث
الشاعر في المقطعين األول والثاني في ظلِّ قراءته لشخصية النبي يوسف من خالل القمصان، 

والمحددة لحياته كما  ةص كل مقطع بقراءة قميص من قمصان يوسف الثالثة الموجهحيث اخت
  .أشرت سابًقا

خير من القصيدة بعد أن أفسح المجال لصوت األنا يوسف يعود صوت الشاعر إلى المقطع األ
  .بالحديث والتعبير عن مشاعرها وصراعها مع اآلخر

منسجما مع انطالقته األولى في النص  جاء هوالالفت في عودة صوت الشاعر إلى القصيدة أنَّ
خير بمقدمات سردية تتشابه في بأن بدأ المقطع األ ؛الشعري والمقطع األول على وجه التحديد

إال أن ) الحياة والموت(سياقاتها وداللتها النسقية مع السياق األول الذي انطلقت منه، عبر ثنائية 
نا في عالقته مع األ) والد يوسف( عن صوت اآلخرالخطاب الشعري في هذا المقطع جاء ليكشف 

  :يوسف بقوله

من دون يوسف تدور الكواكب  

  من دونه يتراكض آذار

  بين الشهوِر 

  ِليجبي شقائَقه من دم الورِد،

  من دونِه

  يلُطم الموج صومعة االنتظاِر

،المضاءَة في قلِب يعقوب  

رجتذبُل فوق الش 51(والشمس(   
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خوة يوسف وممارستهم للحياة بعدما كادوا إاعر في السياق السابق على صورة يتوقف الش
ية ضدية تعكس عدم االكتراث ئله وألقوه في الجب، مقصين بذلك حياته، كما يكشف السياق عن ثنا

 ،على الربيع والخضرة تهعبر الشاعر عنها بتوظيفه لشهر آذار وداللالتي خوة يوسف إة المباالو
على داللة ) يتراكض(والمنسوب للفعل  يوسفانعكاسا لصورة الحياة المتمثلة ب ذارشهر آ ويأتي

الشاعر لفعل  رفجاء تكرا ،اسمرارية وقوع الحدث بغياب يوسف الذي فقد هذه اللذة بسبب اآلخر
عبر عنه  ين، ومرت)من دون يوسف( مرة عبر عنه صراحة بلفظة يوسف :الفقد الحاصل ثالث مرات

، ولعلَّ الشاعر أراد من هذا التكرار التأكيد على صورة الحقد والكره الذي )من دونِه( بالضمير
  .تجاهه بعدم اإلكتراث لغيابه وحضوره بيهم) خوة يوسفإ(يحمله اآلخر

خوة يوسف ليسلط الضوء إكما حاول الشاعر في المشهد السابق نقل مشهدية الحدث من 
م، وحالة الحزن واأللم التي اعترته بفقده ليوسف، على والد يوسف سيدنا يعقوب عليه السال

حول ما حلَّ ) يعقوب(هل أراد الشاعر من المشهد السابق إدانة  ،والسؤال النسقي الوارد هنا
 :خوة يوسفإخوته؟ والمتمثلة بقوله تعالى على لسان إبيوسف من صراع باستجابته لمطالب 

}بْلعيو َتعرا يَنا َغدعم ِسْلهَأر  اِفُظونَلح نَّا َلهإالشاعر يحاول عكس صورة  )52(})12(و أم أن
 تهبأن جعل هذه اآلالم تكفيرا عن ذنبه وتكلفة استجاب ،من آالم يعقوب وحزنه على فقد يوسف

ه، وشاهدنا ئبناأستعانة بالله على فعله وفعل فما كان منه إال الصبر واال ،هئلموافقته لمطلب أبنا

َقاُلوا يا َأباَنا إنَّا َذهبَنا َنسَتبق وَترْكَنا يوسف ِعْند مَتاِعَنا َفَأَكَله الذِّئب  {: عالىبذلك قوله ت

 اِدِقينُكنَّا ص َلوَلَنا و ِمنؤما َأْنَت بم17(و ( َلْت َلُكموْل سَكِذٍب َقاَل ب مديِصِه بَلى َقماُءوا عجو

ُكمَأْنُفس  ا َتِصُفونَلى مع انَتعساْلم اللَّهيٌل ومج ربا َفصروهذا ما ستكشف عنه . )53(})18(َأم
  . بعد الدراسة فيما

ولعلَّنا ال نذهب بعيدا في هذا السياق إذ قلنا أن نزعة الشاعر في إظهار مالمح الشخصية 
ته الفلسفية، التي تنسجم مع عودة ه وجدليائتضمين خطابه بآرافي رغبته بالمستحضرة، تتجلى 

للسياقات السردية التي انطلق منها في بث هذه الجدليات ومحاولته في توجيه الخطاب  الشاعر
الشعري، ولعلَّ هذا بدا واضحا باستحضار الشاعر لشخصية النبي يعقوب مفسحا لها المجال 

كثيف الحدث المشهدي تر حيث يلمح القارئ من هذا االستحضا ،هااكيوسف ببث نجواها وشكو
والسردي في القصيدة والمتمثل بصوت يعقوب، حيث شكلَّ حضور صوت يعقوب نقطة تحول في 

مع األنا ) يعقوب(مسار القصيدة أسهمت في توجيه الخطاب الشعري للكشف عن عالقة اآلخر 
بصوت  يوسف، ليخدم بذلك غرض الشاعر في الكشف عن القميص الثالث المفقود إلى اآلن؛ فجاء

  :يعقوب بغية إكمال رؤيته وتوجهه، بقوله
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  كان يوسف أعذب من نجمٍة

  تتزين للموت

  أطوَل من سروٍة

  بين نهرين

  والقمح كان يدل على شعرِه

 ،ت الريحكلما هب  

  والحزن كان يسابق عينيِه

،السفرجل نحو دموع  

  أجمَل إخوتِه كان

م ِخلقًة بنحيب الثلوجهأشبه  

  الحداد على قمر في

لذلك َخبأته في حناياي  

نثَّرته بقميص الوفاِء الملود  

  من دونهم

ضلِّل هذا الهياج السماويكي ي  

54(عن فتنِة الخلق(   

 فقد عكس المشهد السابق الحالة النفسية المتعبة بصوت يعقوب بتوظيف الشاعر لتقنية
لسمات يوسف الُخلقية والَخلقية في  في الخطاب الشعري على لسان يعقوب، بتذكُّره) الفالش باك(

الحزن يسابق  / القمح كان يدل على شعرِه / أطوَل من سروٍة / أعذب من نجمٍة(األلفاظ
ويأتي هذا التوظيف منسجما مع المقدمات السردية التي أتاحت للشاعر التنقل بسهولة ...) عينيه،

  .لسفيةبين األلفاظ لتكثيف الحدث وجدلياته الفكرية وأبعاده الف

ولعلَّ الشاعر في السياقات السابقة قد عمد إلى تسليط الضوء على الشخصيات المستحضرة 
ما أظهر النص متمازجا بين الخطاب الشعري والخطاب السردي، فيلمح  ،من القصص القرآني

القارئ بهذه التمازجات طول القصيدة التي بدت غارقة في التفاصيل الدقيقة حول حياة 
  .بالمدلوالت اإلشارية والنسقية التي طغت على جو القصيدة الشخصيات

وإّني ال أذهب بعيدا إذ قلت أن الشاعر رغم إبداعه في نسج خيوط القصيدة فيما بينها، إال 
الجو األصلي للسياق القرآني المستحضر، فالشاعر أظهر في هذا النص  عنأن جوها قد ابتعد 
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وإن المتمعن في الخطاب الشعري  ،رئيسة في النص القرآنيتمرده بإغفاله بعض المرتكزات ال
يكشف أن التناص القرآني الموظف في القصيدة ال يتعدى الشذرات من النص األصلي، كما 

فنجده قد خالف السياق القرآني  ر؛نكتشف أن الشاعر قد تصرف في النص الشعري بشكل مغاي
هذا مرده أن الشاعر قد ركَّز في الخطاب الشعري  ستشهاد الموظفة، ولعلَّفي كثير من مواطن اال

  .بوصفها شخصيات بشرية ال أنها شخصيات تحمل طابع ديني) يوسف، يعقوب(على الشخصية 

بين صوت  وبالعودة إلى المشهد السابق نجد الشاعر قد كتشف ماهية العالقة المتشكلة
موجه من يعقوب بضمير الغائب العائد ، فجاء الخطاب الشعري )يوسف(مع األنا ) يعقوب( اآلخر

في  َخبأته لذلك(خوته إليكشف عن حجم المشاعر والعناية التي ألحقها بيوسف دون  ،على يوسف

ثَّرته/ حنايايد  ندونهممن / بقميص الوفاِء الملو .(  

اشر مع بويأتي انتقال الشاعر في المشهد التالي مباشرة بإظهاره لصوت يعقوب التوجهي الم
يوسف شاهدا على ما ذهبُت إليه في بداية هذا الفصل، أن حضور صوت يعقوب في المقطع الثالث 

نلحظ أن الشاعر في المقطع الثالث، قد أعاد  ،يأتي استكماًلا لما بدأه، وحتى تتضح الصورة أكثر
به  توجيه الخطاب الشعري عبر الشخصيات بصورة تنسجم مع المقطع األول تحديدا الذي أظهر

صوته، وأنزل من نفسه منزلة العالم والموجه لحياة ليوسف، وأعاد هذا المشهد مرة أخرى هنا 
ويظهر ذلك بقول الشاعر على  ،لكن بصوت يعقوب فأنزله منزلة العالم والموجه ليوسف مرة أخرى

   :لسان يعقوب

  يا بَني: قلُت له

،ستبصر أشياَء لم تره العين  

  اءهاسوف تشق لك األرض أحش

  كي ترى سوَأَة الطين،

  والزرع يركض أعمى 

  أمام جراِد النهايات،

نحو الينابيع والماَء يصعد  

 ،المذاق رم  

 رَث العشبولن ي  

  عشب سواه 

  سترى الشمس خاشعًة
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والكواكب ساجدًة تحت رجليك  

 رؤياك فاكتم عن الناس  

  كي ال تشم الذئاب التي 

 مهأرواح تتقمص  

  )55(تراهما 

إن المتمعن في المشهد السابق يلمح عودة الشاعر للمراوغة والتمرد ومحاوالته الدائبة في 
إعادة توجيه النص الشعري، وتكثيف عقدة األحداث بالدالالت اإلشارية أو النسقية على حٍد 

يا  :قلُت له(سواء، حيث يصور لنا الشاعر حالة يعقوب في توجيه يوسف بخطاب التحبب المباشر 

َنيب (ا بذلك حبه وعنايه به، ليبدأ خطابه بالرؤى واألحداث الذي ستواجهه تمظهر) ستبصر أشياَء
،لم تره العين ( خاَطبويأتي دور يعقوب في توجيه الم)وما  ،حياتهإليه بما ستؤول ) يوسف

ر ضعف ينتظره في صراعه الوجودي في الحياة، ولعلَّ غرض الشاعر من هذا التوجيه هو إظها
التحديات والمخاطر التي قد تواجهه؛ فأعاد التوجيه مرة أخرى  هةيوسف وقلة حيلته في مواج

  .على لسان يعقوب

بمدلوالته اإلشارية والنسقية على  فالشاعر في المشهد السابق كسر أفق التوقع لدى القارئ
فمن  ،صص القرآنيوالتي كانت من المرتكزات الرئيسة في الق ،باستحضاره لرؤية ملك حد سواء؛

خاللها استطاع يوسف الخروج من السجن بعد تفسيره لتلك الرؤية، وجاءت مراوغة الشاعر في 
القصيدة بأن قلب أدوار الشخصيات ليصبح يوسف هو صاحب الرؤية بدًلا من الملك، وأصبح 
يعقوب هو مفسرها بدًلا من يوسف، وفي ذلك مخالفته للقصص القرآني في هذا المشهد، 

وَقاَل اْلمِلك إنِّي َأرى سبع بَقراٍت ِسمان يْأُكُلهن { :تناصية النسقية باآلية الكريمة بقوله تعالىبال

 ُكْنُتم نإ اييؤَلُأ َأْفُتوِني ِفي را اْلمهّا َأياٍت يسابي ُأَخرو رَلاٍت ُخضْنبس عبسو افِعج عبس

با َتعيؤِّللر ون43(ر ( يناِلمعب َلاماْلَأح َتْأِويلب نا َنحمو َلامَغاُث َأحَقاُلوا َأض)َقاَل الَِّذي ) 44و

 ِسُلونَتْأِويِلِه َفَأرب ُئُكمٍة َأَنا ُأَنبُأم دعب َكرادا وما ِمْنهَأْفِتَنا ِفي ) 45(َنج يقدا الصهَّأي فوسي

عبَلى  سإ عجلِّي َأراٍت َلعسابي ُأَخرو رَلاٍت ُخضْنبس عبسو افِعج عبس نْأُكُلهي اناٍت ِسمَقرب

 ونَلمعي ملَّهَلع لَّا ) 46(النَّاسِلِه إْنبِفي س وهَفَذر ُتمدصا حا َفمَأبد ِسِنين عبس ونعرَقاَل َتز

ُثم يْأِتي ِمن بعِد َذِلك سبع ِشداد يْأُكْلن ما َقدمُتم َلهن إلَّا َقِليًلا ِمما ) 47(ِمما َتْأُكُلون  َقِليًلا

 ِصُنون48(ُتح ( ونِصرعِفيِه يو َغاُث النَّاسِفيِه ي امع ِد َذِلكعب ْأِتي ِمني ُثم)56(})49(.  

  نا لماذا َقَلب الشاعر أدوار الشخصيات بهذا الشكل؟ والسؤال الوارد ه
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ولإلجابة على هذا السؤال أعود قليًلا لبداية الفصل الثالث فقد سبق أن أشرت أن محاولة 
المتألمة والحزينة على فقدان يوسف مردها أن  هالشاعر بالوقوف على مشاعر يعقوب وحالت
ف وفقده، وأنه بذلك يكفر عن ذنبه بتفريغ مشاعره أو يعقوب كان سببا لما آلت إليه صراعات يوس

وفي الحقيقة ! فوقع يعقوب بذلك موقع اإلدانة في فقد يوسف) ستجابةتكلفة اال(كما أطلقُت عليها 
هذا التصور، إال أن تمرد الشاعر بأن الشاعر حاول في بداية المقطع الثالث أن يوهم القارئ 

أضفت على النص الشعري الغموض فلم يعد القارئ قادرا على  ومراوغاته المستمرة في القصيدة
  .قاالته التي بدت في بعض المواطن انفجارية كما أشرت سابًقاتالتنبؤ بأحداثه وان

وحتى تكون قراءتنا أكثر ترابًطا ودقًة فإن النسق المضمر في المشهد السابق يكمن في 
لَّ الشاعر لم يكتف بصوت يعقوب الظاهري والتبديل في الشخصيات المستحضرة، ولع التغير

لتوجيه يوسف ليتعدى بذلك لصوت يعقوب الديني والمفسر للرؤى، ولما كان تفسير رؤية الملك 
فإن  من السجن الذي وقع به مكرا وظلما،_ بفضل الله_من قبل يوسف في النص القرآني نجاة له 

ها وضالشعري يعد نجاة له من اآلالم التي يخقلب األدوار وتفسير يعقوب لرؤى يوسف في النص 
  . مع نفسه محمًلا إياها ذنب فقده ليوسف

فيكشف لنا النسق المضمر فيما سبق أن الشاعر لم يشأ أن يدين يعقوب بما فعله، وإنما 
أراد أن يدين يوسف في الحقيقة، ولعلَّ مخالفة القصيدة للنص القرآني جاءت لهذا السبب، فالملك 

جاب لمطالب يوسف بعد أن فسر رؤيته بأن تثبت من براءته، بينما يوسف تالنص القرآني اسفي 
الشعري لم يستجب لمطالب يعقوب وتوجيهاته بكتمان رؤياه، وهذا ما يؤكده عودة صوت الشاعر 

  : مرة أخرى في الخطاب الشعري مصرحا بتلك النتيجة بقوله
  لماذا، إذن لم يصْخ

  لتي انشق عنهالصراخ المرايا ا
  َتورد َخديِه، 
  وانحاز للذئِب 
وصايا اإلَله ضد  

،من دون يوسف تدور الكواكب  
  ال البئر عادت بِه

  مع خيول الشتاِء 
  وال الريح تحمُل نحو أبيِه الذي شاَخ

  )57(.. .وقع خطاه

لما بدأناه في محاولة  كماًلاتاس) البراءة واإلدانة(وإننا نتوقف في المشهد السابق على ثنائية 
لماذا، إذن (ام بـ هستفيعقوب من ذنب يوسف، وإدانة يوسف، ولعلَّ بداية الشاعر باال ئةالشاعر لتبر
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 ،يعقوب ئة؛ وتبرتهداللة على هذه الخيبة وحدوث الالمتوقع من فعل يوسف ما دفعه إلدان) لم يصخ
 ،الجرم بدت واضحة في هذا المشهدكما أن تكثيف الشاعر لأللفاظ الدالة على فعل اإلدانة و

/ لصراخ المرايا التي انشق عنها/ لماذا، إذن لم يصخ(وتخدم رؤيتنا فيما ذهبنا إليه والمتمثلة بـ 
وبذلك نلحظ أن الشاعر قد ألحق يوسف بصِف الذئب واتصافه ) ضد وصايا اإلَله/ وانحاز للذئِب 

 ،اه من الجببذلك وصايا اإلله الذي وهبه النبوءة ونجفتراس، مخالًفا بصفاته كالخسة والمكر واال
وبذلك تصبح إدانة يوسف في الخطاب الشعري مبررًة بعدم  وحفظه من كيد زليخة ونسوة المدينة،

، تهوصايا، وانضمامه لصِف الذئب، كما أن النسق المضمر في تجريم يوسف وإدانلل هاستجابت
فال  هئيزيل اللوم عن نفس يعقوب ويبر يدعه يحمُل ذنب يوسف وفقده، كالذي زرع في أرض

  .ليست ذي خصب

ولعلَّ محاولة الشاعر في تكثيف الخطاب المشهدي السابق بإعادته لصورة الكواكب مرة 
نا شخصية اآلخر يعقوب وعالقته باألعلى ليسلط الضوء ) تدور الكواكب من دون يوسف،(أخرى 

ئيات من جانٍب آخر، فيوسف عندما شب خالف حقيقة يوسف من خالل المفارقة من جانب والثنا
الذي أظهره الشاعر بالتركيز على الجانب الشخصي  وجوده وخرج عن وحيه الروحاني والديني،

والبشري في شخصية يوسف في الخطاب الشعري، بينما جعل يعقوب متمسًكا بروحانيته وصبره 
في توجيه يوسف وإرشاده، وخاصة عندما  على قضاء الله وقدره، كما جعل من صوته معاوًنا له

شاخ يعقوب وظلَّ متمسًكا بأمله وعدم يأسه من رحمة الله، ليجد القارئ نفسه أمام شخصية ذات 
لتفات اولعلَّ  طوابع بشرية متمثلة بيوسف، وشخصية ذات طوابع روحانية إلهية متمثلة بيعقوب،

عن نفسه وعن  االذي بات غريبا بعيد يوسف صورةهذه الدالالت والمفارقات ليصور لنا لالشاعر 
من جانب، وصورة يعقوب من جانٍب آخر كالقابض على جمر األمل ينتظر  فظلَّ فقيدا غائبا ،وحيه

/ وال الريح تحمُل نحو أبيِه الذي شاَخ /  الشتاِءمع خيول /  عادت بِه ال البئر(عودة يوسف له 
   ..)..وقع خطاه

شهد األخير في الخطاب الشعري بأن جاء مشحوًنا باألنساق الثقافية ويأتي ختام الشاعر للم
النور (و) األمل واليأس(و) العطاء والسلب(المضمرة التي عبر عنها بالثنائية الضدية والمتمثلة بــــ 

  :بقوله) والعتمة

 باقَة عطر ولكن  

على بيِت يعقوب تهب  

  حاملة مع قميص ابنِه 

،نجمتين اثنتين  

في بئر عينيِهَتص نب  
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  ضوءهما المشتهى

58(وتعيدانِه من عماه(   

إن القارئ للمشهد السابق يلحظ تشابه أحداث الخطاب الشعري ألحداث القصص القرآني، 
حيلة الشاعر وتالعبه في توجيه الخطاب الشعري، الذي  وفي الحقيقة إن المتمعن له يكتشف مدى

تهب / ولكن باقَة عطر (نَّه قد خالفه مضمرا ولعلَّ إشارة الشاعر وإن تشابه في الشكل الخارج إال أ

نِّي  {:، تأتي متناصة مع اآلية الكريمة بقوله تعالى)على بيِت يعقوبإ موهَقاَل َأب َلِت اْلِعيرا َفصَلمو

 ونُتَفنِّد َلا َأنَلو فوسي ِريح دلقصص القرآني ما يدلُّ فالشاعر استحضر من ا )59(})94(َلَأج
 دمالشاعر ع على صوت يعقوب الذي استشعر برائحة يوسف، ولعلَّ ذلك مرده ما ذهبنا إليه بأن

إنِّي َأعَلم ِمن (إلظهار صفات يعقوب وشخصيته الدينية والروحانية، وهبة الله عليه والمتمثلة بقوله 
ونَلما َلا َتعا ع) اللَِّه ملى بني قومه عندما نعتوه بالضالل القديم بقوله تعالىوالتي جاءت رد :

} اْلَقِديم َلاِلكَلِفي ض نَّك95(َقاُلوا َتاللَِّه إ ( َتدِه َفارهجَلى وع َأْلَقاه ِشيراَء اْلبج ا َأنَفَلم

   .)60(})96(مون بِصيرا َقاَل َأَلم َأُقْل َلُكم إنِّي َأعَلم ِمن اللَِّه ما َلا َتعَل

ولعلَّ الشاعر لم يشأ أن يبرئ يوسف من خطاياه؛ فلو أراد ذلك الستحضر صوته والمتمثل 

اْذهبوا بَقميِصي هَذا َفَأْلُقوه عَلى وجِه َأبي يْأِت بِصيرا وْأُتوِني بَأهِلُكم َأجمِعين {: بقوله تعالى

لعلَّ هذا يضعنا أمام ثنائية و .باشرة والمتمثلة بصوت يعقوبفاستحضر اآلية التالية م )61(})93(
التي تكشف في طياتها عن أنساق ثقافية تتحدد عبر عالقة اآلخر يعقوب باألنا ) السلبو العطاء(

يوسف؛ حيث نلحظ أن يعقوب فقد بصره من شدة حزنه وبكائه على يوسف، فكان فقد يوسف 
برد بصره، والسؤال الوارد هنا كيف كان رد البصر ليعقوب؟ ) العطاء(بينما جاء ) للسلب(سببا لـ

وهنا تكمن اإلجابة على ما ذهبنا إلىه إن الشاعر لم يشأ أن يبرأ يوسف وحتى ) قميص يوسف(
  .بعد أن عاد ليعقوب بصره، فإن ذلك كان بسبب قميص يوسف وليس بسبب يوسف

الرؤية يجيء مؤكدا على ذلك بقوله كما أن إغفال الشاعر لذكر اسم يوسف في مشهد 
فأنزل الشاعر من يوسف ) حاملة مع قميص يوسف(فقال ابنِه ولم يقل ) حاملة مع قميص ابنِه(

وبذلك يصبح ) بينه وبين الذئب(، كما ساوى من قبل )بينه وبين إخوته(منزلة إخوته فساوى 
  . شركاء يحملون نفس الصفات) الذئب/ وإخوته/  يوسف(

من خالل القميص الثالث ) النور، والعتمة(شاعر في الخطاب الشعري أمام ثنائية ليضعنا ال
ليكشف ) قميص الرؤية(واألخير المحدد لحياة يوسف في عالقته مع اآلخر، فجاء القميص الثالث 
بينما يجيء ضياًء ينير  ،عن عتمة يوسف وضالله بابتعاده عن أوامر الله وفضله، فاقدا سر وجوده

ب بتمسكه بوحي الله تعالى وفضله عليه، ليجزيه الله على صبره بعودة بصره المشتهى عتمة يعقو
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َقاُلوا َأإنَّك َلَأْنَت يوسف َقاَل َأَنا يوسف وهَذا َأِخي َقد من اللَّه { :لنخلص في ذلك لقوله تعالى

َلا ي اللَّه نَفإ ربصيو تَّقي نم نَّهَنا إَليع ِسِنينحاْلم رَأج 62(})90(ِضيع(.  

  الخاتمة

للشاعر شوقي بزيع محاوًلا " قمصان يوسف"حاول الباحث في هذه الدراسة قراءة قصيدة 
الكشف عن األنساق الثقافية وفك شفرات الخطاب الشعري، بالوقوف على الدالالت اإلشارية 

  :والنسقية، وخلص البحث إلى النتائج التالية

يف الشاعر للسياقات والمقدامات السردية في الخطاب الشعري أسهم بشكل فعال في إن تكث -1
تكثيف بؤرة األحداث، وتصوير المشاهد بصورة حركية، أضفت على النص الشعري جماًلا 

 .خاصا لتحفز القارئ للتمعن والغوص في مدلوالت النص

صيدة أن يبث أفكاره الجدلية استطاع الشاعر بفضل المقدمات السردية، وتعدد األصوات بالق -2
 .وآراءه الفلسفية

/ التناص المباشر، غير المباشر(استعان الشاعر ببعض التقنيات الشعرية الحديثة تمثلت  -3
أكثر من توظيف الثنائيات الضدية التي أسهمت جميعها بشكل  كما) الفالش باك/ تقنية القناع

دالالت عميقة ومكثفة تتسم أحياًنا فعال في تحريك عجلة النص نحو بنى انفجارية ذات 
 .بالغموض والتمنع

من ) األنا واآلخر(ركَّز الشاعر على حوار الشخصيات لإلبانة عن ماهية العالقة المتشكلة بين  -4
 .صراعات وتحبب

حاول الشاعر قراءة شخصية النبي يوسف باالستعانة بقمصان يوسف الثالثة؛ بوصفها  -5
  .يوسف المشكِّل والمحرك الرئيس لحياة

بصِف  هقالحة الشاعر إلدانة يوسف وتجريمه بإرادإ كشفت القراءة النسقية للخطاب الشعري -6
مخالًفا بذلك وصايا اإلله الذي وهبه النبوءة ونجاه من الجب وحفظه  ،الذئب واتصافه بصفاته

وبذلك تصبح إدانة يوسف في الخطاب الشعري مبررًة بعدم  من كيد زليخة ونسوة المدينة،
كما أن إغفال الشاعر لذكر اسم يوسف في مشهد  لوصايا، وانضمامه لصِف الذئب، هابتاستج

حاملة مع (فقال ابنِه ولم يقل  )حاملة مع قميص ابنِه(الرؤية يجيء مؤكدا على ذلك بقوله 
، كما )بينه وبين أخوته(فأنزل الشاعر من يوسف منزلة إخوته فساوى ) قميص يوسف

شركاء يحملون ) الذئب/ وأخوته/  يوسف(وبذلك يصبح ) ن الذئببينه وبي(ساوى من قبل 
  .نفس الصفات
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7- دمإلى تسليط الضوء على الشخصيات المستحضرة من الشاعر في الخطاب الشعري  قد ع
ما أظهر النص متمازجا بين الخطاب الشعري والخطاب السردي، فيلمح  ،القصص القرآني

لتي بدت غارقة في التفاصيل الدقيقة حول حياة القارئ بهذه التمازجات طول القصيدة ا
 .الشخصيات بالمدلوالت اإلشارية والنسقية التي طغت على جو القصيدة

إن الشاعر رغم استحضاره قصة النبي اليوسف إال أنَّه خالف السياقات الداللية للنص القرآني  -8
 .األصلي في عدة مواطن كما أظهرتها الدراسة

ه بشكل مباشرة في القصيدة ما أسهم في توجيه عجلة الخطاب حاول الشاعر إظهار صوت -9
الشعري بالصورة التي يريدها، مصدرا بذلك أحكامه حول الشخصيات، فجرد يوسف مما 
يحمل من صفات النبوءة، وأظهر صفاته الشخصية والبشرية التي آلت به في نهاية المطاف 

ما تمسك يعقوب بصفاته التي يحملها واتباعه مداًنا ينحاز لصِف الذئب ضد وصايا اإلله، بين
   .ألوامر الله تعالى، وعدم فقده لألمل من رحمة الله عليه
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  ملخص

تناول البحث دراسة نظرية قلق التأثر كما تجلَّت بصورتها النهائية عند اللغوي هارولد بلوم، والقتها 
يان أوجه الشبه واالختالف، ومن من حيث ب. بالنظريات النقدية األخرى، ال سيما التفكيكية، وموت المؤلف

  .ُثم بيان عالقات وتطبيقاتها في الشعر العربي، ال سيما المعارضات الشعرية

وفـي الجانــب التطبيقــي تــم اختيـار قصــيدة البــردة لكعــب بــن زهيـر، والبــردة للبوصــيري، وقصــيدة نهــج      
د خرجـت الدراسـة بنتـائج وتوصـيات     وق. البردة ألحمد شوقي، لبيان أوجه النظرية النقدية في الشعر العربي

كـان أبرزهـا بيـان التـأثر والتـأثير لشـعراء البـردة الــثالث فـي الجانـب التطبيقـي، إذ نلمـح تـأثر كعـب بـن زهيــر               
ومن ُثم تـأثير كعـب   . والبوصيري وأحمد شوقي في السير على عامود الشعر العربي، وبنية القصيدة العربية

إضـافة  . الجانب الشكلي للقصيدة، مـن حيـث الـوزن والقافيـة والـروي      بن زهير بالبوصيري وأحمد شوقي في
إلى أن أبرز مالمح التـأثر فـي القصـيدة العربيـة والشـعر العربـي يظهـر فـي المقدمـة الطلليـة التـي سـار عليهـا              

  .الشعراء العرب في العصور األدبية السالفة والحديثة

  .بلوم، الشعر العربيقلق التأثر، التأثير، هارولد : الكلمات المفتاحية
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Impact Anxiety  
 
Nawal Y. Ayoub, MA Arabic Language and Literature, Ministry of Education, 

Jordan. 

 

Abstract 
The research deals with the study of the theory of influence anxiety as manifested in 

its final form by the linguist Harold Bloom, and its association with other critical 
theories, especially the deconstruction, and the death of the author. In terms of stating 
the similarities and differences, and then explaining the relationships and their 
applications in Arabic poetry, especially poetic opposition. 

On the practical side, the poem Al-Burdah by Kaab bin Zuhair, Al-Barda by Al-
Busiri, and Nahj Al-Barda by Ahmed Shawky were chosen to illustrate the critical 
theory aspects of Arabic poetry. The study came out with results and recommendations, 
the most prominent of which was an explanation of the influence and influence of the 
three Burdah poets on the practical side, as we glimpse the influence of Kaab bin Zuhair, 
Al-Busiri and Ahmad Shawqi in walking on the column of Arabic poetry, and the 
structure of the Arabic poem. Hence the influence of Kaab bin Zuhair in Al-Busiri and 
Ahmad Shawqi on the formal side of the poem, in terms of weight, rhyme and narration. 
In addition to that the most prominent features of influence in the Arabic poem and 
Arabic poetry appear in the Talalic preface, which Arab poets have walked on in earlier 
and modern literary eras. 
Keywords: Anxiety of Impact, Harold Bloom, Arabic Poetry. 

  

  :المقدمة

الغرب، ومن ُثم  تعد نظرية هارولد بلوم نظرية قلق التأثر، نظرية أدبية نقدية، نشأت في
وتقوم النظرية على مفهوم التأثر والتأثير الذي يمارسه الشاعر . وجدت أصداءها في العالم العربي

كما يؤثِّر في من يأتي بعده من . في قصائده، فهو يتأثر بغيره، سواء ممن سبقه أو من عاصروه
  .الشعراء، أو من هم معاصرون له

ة النظرية النقدية الحديثة، ومن ُثم عالقتها بنظريات وفي هذا البحث تناول الباحث دراس
ومن ُثم انتقل الباحث إلى الحديث . أخرى كالتفكيكية، وموت المؤلف، وبيان مواطن االلتقاء بينها

وتمثَّل . عن التأثر في الشعر العربي، ممثًِّلا عليه بعامود الشعر العربي، وبنية القصيدة العربية
للبحث في قصيدة البردة لكعب بن زهير، والبردة للبوصيري، ونهج البردة ألحمد المجال التطبيقي 
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وقد تبين للباحث بيان التأثر، بدًأ من كعب الذي تأثر ببنية القصيدة العربية وعامود . شوقي
   .الشعر العربي، ومن تأثر البوصيري بقصيدة زهير، وتأثر أحمد بالقصيدتين

ها البحث أن نظرية قلق التأثر نظرية نقدية أدبية تصلح دراستها ومن أبرز النتائج التي خرج ب
في أدب األمم المختلفة، وال تقتصر على أدب أمة ما، إذ إن مبدأ عملها ال يختص بلغة محددٍة، بل 

فهي نشأت إنجليزية، ودرسناها في أدبنا . يمكن تناولها في أي أدب من آداب األمم األخرى
فالشاعر . برز نتائجها أيضا أن الشعراء العرب كانوا وال يزالون موطن تأثر وتأثيرومن أ. العربي

فكعب تأثر بعامود الشعر العربي، وأثَّر فيمن بعده كالبوصيري . يتأثر بمن سبقه، ويؤثر بمن بعده
ة وأن التأثر والتأثير ال يحكمه زمن معين، بل ممتد على مختلف العصور األدبي. وأحمد شوقي

  .لألمم

  :أهمية البحث

تكمن أهمية الدراسة في محاولتها أن تقدم لنظرية نقدية حديثة في الشعر، من حيث عالقة 
 سة َتمة، إضافًة إلى كونها نظريالتأثر والتأثير التي تربط بين الشعراء بغيرهم عبر العصور التاريخي

واحدة، وإن كان موضع الدراسة هنا دراسة  الشعر عند كافة األمم، وال تقتصر على شعر أمة
لبيان وجوه التأثر الذي برز عند عدد من الشعراء . نظرية قلق التأثر وتطبيقاتها في الشعر العربي

  .بشعراء غيرهم، سواء أكانوا معاصرين أم سابقين، وال سيما في المعارضات الشعرية

  :أهداف البحث

لتها التوصل إلى بيان مفهوم نظرية قلق التأثر من الناحية تبرز أهداف الدراسة في محاو
النقدية، عند هارولد بلوم، إضافة إلى كشف العالقات القائمة بين النصوص الشعرية، وبين 

  :وتفرعت عن هدف الدراسة الرئيسي األهداف األتية. الشعراء من جانب آخر

  .بيان مفهوم قلق التأثر )1

   .لق التأثر بالتفكيكيةكشف عالقة مفهوم ق) 2

   .كشف العالقة بين النصوص الشعرية والشعراء )3

  .حمد شوقي في ضوء مفهوم قلق التأثرأقراءة معارضة  )4

  : أسئلة البحث

  :تبنَّت الدراسة األسئلة اآلتية، إذ تكمن أهميتها وتحقيق أهدافها في اإلجابة عنها

  ما مفهوم قلق التأثر؟) 1

  ؟التفكيكيةوقلق التأثر  تي تربط بينال عالقةنوع الما ) 2
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  ؟من جانب آخر النصو من جانب، األثر التي تربط بين عالقةنوع الما ) 3

  النص؟ وعالقة المؤلف  التي تربط بين عالقةنوع الما ) 4

  ؟ما هي الكيفية التي وجد بها قلق التأثر في الثقافة العربية) 5

  :منهجية البحث

المنهج الوصفي االستقرائي، من خالل وصف النظرية النقدية، فرضت طبيعة الدراسة اتِّباع 
. ومن ُثم استقراء مبادئ النظرية وتجلياتها في الشعر العربي عامة، وعند شعراء البردة خاصة

إضافة إلى المنهج التاريخي الذي يبرز من خالل تتبع مفهوم التأثر والتأثير في الشعر العربي 
  .عر العربي الحديثالقديم، ودوره في الش

  :مفهوم قلق التأثر

قلق التأثر نظرية في (في كتابيه  قلق التأثر نظرية نقدية شعرية، نظَّرها اللغوي هارولد بلوم،
ويقوم مبدأها على التأثر الواقع عند شاعر بغيره من شعراء  ).خريطة القراءة الضالة(، و)الشعر

 –سواء من معاصريه أو ممن سبقوه  –بشاعر آخر وينتظم تأثر الشاعر . عصره، أو ممن سبقوه
في بوتقة العمل الشعري، الذي يراعى فيه المشاعر والعواطف، والموضوعات الشعرية، وغيرها 

ولكن قبل الخوض في . من الضوابط التي تنتظم معا لتكون العمل الشعري، وُتخرجه بأبرز صوره
 –كما عند بلوم  –ا من الناحيتين اللغوية واالصطالحية نظرية قلق التأثر، ال بد من التعريف به

  : وهما على النحو اآلتي

ن المعن النظرية من لفظين صيتكو رعبوجاءت داللتيهما في لسان )تأثر –قلق (طلح الم ،

أن ال يستقر في : والقلق. حركه: وأقلق الشيء من مكانه وَقَلَقه. االنزعاج: القلق: "العرب

. بقية الشيء والجمع آثار وُأثور: األثر: "وجاء في داللة التأثر قول المصنِِّف. )1("ان واحٍدمك

وجاء في معجم اللغة . )2("ترك فيه أثرا: وأثَّر في الشيء. إبقاء األثر في الشيء: والتأثير

ه أثرا جعل من، سار على نهجه أو تطبع به: تأثَّر الشاعر بمن سبقه: ")3(العربية المعاصر

ويظهر انصهار اللفظين في داللتهما اللغوة معا في مفهوم النظرية النقدية الحديثة، فداللة ". فيه
القلق تعني عدم االستقرار في مكان واحد، وداللة التأثر، هي بقية الشيء، وترك األثر في الشيء، 

أي . شعراء السابقينوهو ما يلمحه القارئ في شعر شاعر من أثر لغيره من شعراء عصره، أو ال
هي انتقال األثر من شاعر آلخر، وعدم استقراره في شاعر ) قلق التأثر(أن الداللة اللغوية لمفهوم 

  . محدد
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التأثير : ")4(أوسكار وايلد بقوله وفي االصطالح، يعرف هارولد بلوم قلق التأثر على لسان

الوقوع فيه يفرز ، ا هو ثمينأو شكل من أشكال التخلي عم، هو ببساطة تحويل للشخصية

هذا يمكن . ُكلُّ تلميٍذ يأخذ شيًئا من معلِّمه، بالخسارة – إن لم نقل واقعا – إحساسا

ويقصد بلوم من قوله هذا أن مفهوم قلق  ."تسميته بقلق التأثر والعكس ليس دوما صحيحا
 عراء آخرين، سواء التأثر هو ذلك األثر الذي يلمحه القارئ أو الناقد في شعر شاعرمن ش ،نعيم

  . أكانوا من معاصريه أو كانوا ممن سبقه، في العصور السابقة لعصر الشاعر

ويرى هارولد أن التأثير ال يقتصر أن يكون مخصوصا بشيء محدد، بل يتناول مختلف 
طف جوانب اإلبداع الشعري عند الشاعر، فيدخل التأثير في األلفاظ والصور الفنية والعوا

التأثر الشعري الذي ما زلت أعتبره يتجاوز " :)5(يقول بلوم. والمشاعر المؤثرة على الشاعر

التأثير كما أتصوره . مجرد تمرير الصور واألفكار من شعراء سابقين إلى شعراء الحقين

فقراءة النصوص الشعرية ". بل عالقات بين النصوص، يفترض أن ال يوجد نصوص بإطالق
ية قلق التأثر ُتوِضح عدم وجود نص شعري مستقل بذاته، بل هي مجموعة من من خالل نظر

  .لكن هذه العالقات تحتاج إلى متخصص، يقوم بتجليتها. العالقات التي تجمع بين بعضها البعض

وما : ")6(ألن التأثير الشعري يقابل عند بعض الشعراء بالرفض، كما يصرح بلوم بقوله

تطحن بعضها بعضا، فإن الذات الجمالية المفتونة ستظلُّ مفتونًة  دامت األجيال تتواتر،

فالشعراء الجدد في العصور األدبية الحديثة ينكرون أن ". بنكرانها ألي شكل من أشكال التأثر
ألن الذات الجمالية التي يمتلكها الشاعر . يكون ثمة هناك تأثر بشاعر قديم أو حتَّى معاصر

  . ديث تنأى به إلى االعتراف بالتأثر بشاعر آخرالح

وهنا يبرز دور الناقد األدبي الذي يدرس تأثُّر الشعراء ببعضهم البعض، ومن ُثم يستخرج 
: )7(أوجه التأثر ويبينها على أرض الواقع، فيظهر المواطن التي تأثر بها الشاعر بغيره، يقول

 ،ز جلَّ تحليالته على التشابهات واألصداء والمؤِثراتولكن ثمة داِئما الناقد الذي يرّك"

إذ ينظر إليه دائما ، وكأنما ال يوجد من الشعراء ممن يستطيع أن يكون لنفسه ذاًتا مستقلًَّة

يكون منحازا للشاعر  –كما يرى بلوم  –لكن الناقد هنا ". كصدى تنصهر فيه عدة أصداٍء
خالل تركيز الناقد الهتمامه على مواطن التأثر، إذ يجب على الناقد حينها أن  المتأثَّر به، وذلك من

التي أبدع فيها الشاعر من تلقاء يمارس النقد العلمي، الذي يظهر فيه مواطن التأثر والمواطن 

عدم "أي أن الدور المناط بالناقد األدبي هو دراسة دورة حياة الشاعر، إذ يجب فيه  .نفسه

شكاليات التأثر إلى مجرد البحث عن المصدِر أو دراسة تاريخ األفكار، أو تنسيق اختزال إ
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التأثر الشعري، أو ما سوف أدعوه مرارا بالتكتُّم الشعري، هو دراسة دورة . الصور في بنيٍة

فمن خالل دراسة دورة الحياة الشعرية للشاعر، تظهر لدى . )8("الحياة الشعرية للشاعر كشاعر
لناقد البدايات األولية للشعر، ومدى التأثر والتأثير لديه، وحينها سيظهر لديه ما يسميه بلوم ا

التأثير الشعري ال يعني "وذلك ليظهر موهبة الشاعر المتأثر الحقيقية؛ ألن . بالتكتم الشعري

 ،أحياًنا بجعله أكثر تمييز ساِهمأقلَّ أصالًة، بل ي تأثِّرجعل الم وإن لم يكن بالضرورة أرَفع

مارسه الشاعر بتأثره بغيره، ال يعني عدم وجود  .)9("مستوىالتأثير الشعري الذي ي أي أن
الموهبة الشعرية لدى الشاعر المتأِثر، بل يسهم التأثير الشعري في جعل الشاعر أكثر تميزا من 

ناتجة عن تأثره بغيره من الشعراء، حيث اكتسابه لموهبة جديدة ُتضاف إلى موهبته األولى، 
فيمتلك األلفاظ والعبارات والصور الفنية، والمشاعر واألحاسيس الجديدة التي تصقل موهبته 

  . لتكون في مستوى أعلى وأرفع مما هي عليه

  :ستة أقسام هي التأثر إلى نظرية في الشعر في كتابه قلق التأثرقد قسم بلوم و

  :)10(الشعري االنحراف. 1

. حداث الكلينامن في العالقة معهاأفالشاعر ينحرف بعيدًا عن سلفه عبر قراءة قصيدته بهدف 
على شكل حركة تقويمية في قصيدة الشاعر الالحق، وهذا يعني أن قصيدة  االنحرافيتجلى هذا 

ًا السلف قد تحركت في االتجاه الصحيح إلى نقطة معينة ثم ما لبثت أن انحرفت عن مسارها، تمام
  .الذي خّطته القصيدة الجديدة لنفسها االتجاهفي 

  : )11(تكامل وتضاد .2

الشاعر يكمل سلفه بشكل تضادي، حيث يقرأ القصيدة األم بهدف استكمال شروطها، ولكن 
  .داخل سياق آخر، وكأنما فشَل السلف بالولوج عميقًا كما ينبغي

  : )12(تكرار وقطيعة .3

الشاعر الالحق، مفرغًا ذاته من فوراناتها، يتواضع مع . لسلفهي حركة باتجاه القطيعة مع ا
نفسه، وكأنما يتنازل عن ماهيته كشاعر في حركة مد وجزر يرافقها حركة شبيهه في العالقة مع 

، القصيدة الالحقة، االختزالالسلف بحيث يفرغ هذا األخير من ذاته أيضًا وبالتالي تبدو قصيدة 
  .دسيتهاوكأنها فقدت الكثير من ق

  :)13(السمو المضاد .4

الشاعر . وهو الحركة باتجاه سمو نقيض وشخصاني يمّثل ردة فعل على سمو السلف
الالحق يفتح ذاته الشعرية على مصراعيها أمام ما يعتبره قوًة في القصيدة السلف، لكنها قوة ال 
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يفعل ذلك الشاعر في . فتنتمي إلى السلف بإطالق، بل إلى مدار كينونة تقع خارج ذاك السل
  .قصيدته عبر توطيد عالقه مع السلف تجعله يخطف فرادة هذا األخير الشعرية

  :)14(تطهير ونرسية .5

الشاعر الالحق هنا ال يخضع  .هي حركة التطهير الذاتي الهادفة إلى تحقيق حالة من الخلوة
بالتخّلي عن جزء من موهبته حتواء، إذ أنه يقوم لحركة إرجاعية من اإلفراغ، بل التحجيم واال

يفعل هذا في قصيدته . اإلنسانية والتخيلية وذلك لكي يبتعد بنفسه عن اآلخرين بمن فيهم السلف
هنا أيضًا .عبر موضعتها بمواجهة القصيدة األم، جاعًال تلك القصيدة تعيش حالة األسكيسيس

  حتواءتخضع موهبة السلف لال

  :)15(عودة الموتى .6

مثقًال بعبء الخلوة التخيلية التي تكاد تصل عنده حد النرجسية، يفتح، في  الشاعر الالحق،
مرحلته األخيرة، قصيدته على مصراعيها أمام قصيدة السلف، في حركة نظن حيالها أن مسيرته 
قد أتمت دورة كاملة، وأنه عاد ثانية إلى النقطة التي بدأ منها، أي مرحلة التدرب قبل أن تبدأ 

ن باتت مكشوفة للسلف، حيث كانت ولكن القصيدة اآل. نفسها عبر القواسم التنقيحية قوته بتكريس
كأن الشاعر الالحق  مكشوفة سابقًا، والنتيجة المدهشة هي ان إنجاز القصيدة الجديدة يوهمنا،

  .نفسه قد قام بكتابة الخواص النموذجية لقصيدة السلف

   وعالقته بالتفكيكية قلق التأثر

نشأ في أحضان البنيوية، وهو نقد لها ورفض يكية تيارا نقدي وفلسفيا غربيا، ُتعد التفك
، وأسسها بشكلها الحالي جاك دريدا )م1980ت(بدأ بآراء روالن بارت  .ألكثر معاييرها

تفكيك "بحيث يعمل على . ، ويقوم تيار التفكيكية على اعتبار سلطة القراءة المطلقة)م2004ت(

والنظم الفكرية واالستغراق فيها وصوًلا إلى اإللمام بالبؤر األساسية المطمورة الخطابات 

أي تفكيك الخطاب بمختلف أشكاله إلى جزئيات؛ لتصل من خاللها إلى البؤر األصلية . )16("فيها
التفكيكية تفهم الكتابة ف. التي يبنى عليها الخطاب أو العمل الفكري، والتي انتظمت داخل الخطاب

وهي نظرية تقوم على توليد المعاني . ى أنها قراءة ألعمال سابقة، واستئناف وليس بدءعل
ويشير إليها دون أن يعني ذلك إلماح  ،واستنطاق النص للوصول إلى فرضيات يحتملها النص

   .األديب إلى تلك المعاني أو قصده إليها

ويد وجاك دريدا في اتجاه ما يعد هارولد بلوم من أهم النقاد الذين أعادوا إيداع كل من فر
تلك القراءة التي نلمح من خاللها تاريخ اإلضافة في الفن وما . يسمى بالقراءة اإلبداعية الضالة

ولكن إضافة بلوم الحقيقية تكمن في . فيها من عمليات شعورية معقدة من المبدع السابق والالحق
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وقد قدم دريدا هذا . ي بين المبدع والناقدانطباق حديثه عن القراءة الضالة على نتائج النقد األدب
يعد مفهوم االستبدال عند جاك  إذ .ولكن بلوم قام بتطويره في مجال التأثير والتأثر. التصور

دريدا، في عالقة الشاعر المريد بسلفه، عالقة قائمة على التأثر مع الرغبة في المقاومة واستبدال 
نتاجه الشعري في الكتابة التي هي مزيج من اإلبداع  اآلخر، وذلك بتحريفه من خالل إعادة تأويل

والقراءة النقدية المنتجة دون تواصل، وكأن الشاعر المتأخر صار عالمة بديلة تقاوم األصل من 
.) مشبع باألصالة، وإنما أكثر يقع في دائرة تأويلية ال متناهيةليس مبدع فال .خالل حضوره المؤقت

ز على توغله الهامشي الذي يزداد انتشارًا في النص األصلي للمبدع كتابة النص المكتمل ترتك نإ(
والتي تحدث في النص  ،فيصبح النص الثاني مشاركًا في عملية التقويض األدائي األولي بالضرورة

وربما  بشكل طبيعي من خالل تعارض نسق ما لصيرورة اللعبة الحرة لعالمات النص وفقًا لدريدا،
ان النص المكتمل يشارك أيضًا في تقويض  .و يمكنه تعريفها من خاللهيسيقها أو يزدوج بها أ

تعميماته هو، ألنه ال يسير في خط داللي واحد، فضًال عن وعيه بالتناقض األصلي الذي يصاحب 
النص الثاني أيضًا، وهي  /استخدام العالمة، ليس لغرض بناء مزعوم، وإنما لتفكيك إمكانات البناء 

األدائية في التفكيك، وفي التطور الذي يقترحه بلوم لقراءة النصوص قراءة وظيفة مزدوجة الهو
  : ضالة، تعتمد على التأثير والتأثر، يتسع مفهوم النص ليصبح المكمل وفق أمرين

ثيرية نقدًا للشعر، ومن ثم فإن الكتابة التفكيكية أيصبح الشعر في هذا النوع من القراءة الت: األول
  .ذاته اس، وال تخرج عن تاريخ الشعرشاعرية النزعة باألس

   .)17(يؤكد بلوم نتاج المؤلف عبر االنحراف عن السلف: الثاني

وحسب الفهم لنظرية التفكيكية، يتضح أن القراءة لألثر هي تفكيك له، والكتابة أو التأليف 
لترجمة تقوم الجديد عبارة عن إعادة تركيب لما فكك بالقراءة والفهم والتأثر به واإلضافة عليه، فا

رًا بما قرأه بلغة أثعلى مبدأ التفكيك، لنص ما بلغة ما وإعادة كتابه مرة أخرى بلغة جديدة ومت
  .النص األصل

  لى النصإمن األثر 

ويقول جوناثان كوللر تعليقًا على مقولة . "ال شيء يقع خارج النص" :)18(قال دريدا

فإن ما تلقاه هو  ،، إلى الواقع ذاتهحينما تظن أنك تخرج عن العالقات والنص": )19(دريدا

فكر به أو أعرب عنه أن ما إ"ويضيف  ."نص إضافي، وعالمات إضافية، سالسل اإلضافات

ما ندعوه بالنفس أو الذات  نإو". )20("بوصفه طبيعيًا، هو في الواقع تاريخي، نتاج تاريخي

 أوندعوه بالحضور أو األصل ن ما أ أي. )21("ينتج في منظومات اللغة والثقافة ومن خاللها
ن تفكك، عبر تصارع المقدمات والمسلمات، أا هو ثمرة التكرار، وأن طبيعة النظرية هي منإاألصلي 
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ما تفترض أنك تعرفه، لذا فإن ثمرات النظرية ال يمكن التنبؤ بها، لم تصبح مسيطرًا، لكن لست 
  .)22(حيث كنت سابقًا

، ونظرياته في النص واألثر والمؤلف، )23(والن بارتوعند العودة قليًال وبالتحديد زمن ر

باستطاعتك أن نقول أننا منذ مئة عام نعيش على التكرار " :فيقول في كتابه السيميولوجيا

العالقة ف .، فاألثر األدبي وجد عن طريق اللغة، حيث أنه بدون لغة ال يوجد نص)24("واالجترار
. )25(دبيوالقارئ والناقد، مقابل األثر األ –دعوه ن يأكما أحب بارت  –) المؤلف( بين الناسخ

  : ، وهين هناك قضايا أساسية يوجد النص في ملتقاهاأوفي نظر بارت 

ن كثيرًا من النتاجات األدبية المعاصرة ليست أن يكون نصوصًا، وكما أن األثر القديم ممكن أ) 1
يبرهن على وجود األثر فص إن األثر األدبي يشغل حيزًا في المكتبة، أما النإذ . نصوصًا

ن إ. األثر تتناوله اليد، أما النص فتتناوله اللغةفويتحدث عنه وفق بعض القواعد أو ضدها، 
ذا دخل عمل أو إنتاج، فهو ال يتوقف داخل رف خزانة، حركته هي إال إالنص ال يعرف نفسه 

  ..ن يعبر األثر األدبي أو حتى عدة آثارأاالختراق، فهو يمكن والعبور 

إنه ال يدخل ضمن تراتب وال حتى ضمن مجرد تقسيم  ،إن النص ال ينحصر في األدب الجيد) 2
النص دوماً  بدعة وخروج عن . لألجناس، ما يحدده قدرته على خلخلة التصنيفات القديمة

  .حدود اآلراء

 يقترب النص من ذاته ويدركها بالمقارنة مع الدليل، أما األثر فهو ينحصر في المدلوالت) 3
و ظاهر، فاألثر يعمل كدليل عام، األثر الذي أن يكون األثر لمعنى حرفي أما أو. )26(السائدة

  .يفهم طبيعته الرمزية المطلقة وندركها ونتلقاها

النص التعددي ال يعني هذا فحسب أنه ينطوي على معان عدة، وإنما أنه يحقق تعدد المعنى ) 4
إن النص ال يمكن أن يكون . إنما تشتيت وتفجيرذاته بناًء على ذلك فهو ال يخضع لتأويل و

الثقافة واالقتباسات واإلحاالت واألصداء، من اللغات من نسيج  معهو ذاته إال من اختالفه 
وال يمكن ردها  ،السابقة أو المعاصرة التي تخترقه بكامله، وهذه االقتباسات مجهولة االسم

  . )27(إلى أصولها، ولكن سبقت قراءتها

األثر وتتطور ساللي، وأن اآلثار تتسلسل فيما بينها، وأن المؤلف يمتلك األثر، أما يحشر ) 5
ن يسند إلي أب، هنا تتميز الصورة المجازية للنص عن الصورة أالنص فهو يقرأ من غير 

المجازية لألثر؛ فقيام التناص يلغي التراث ويقضي عليه، ال يعني هذا أن المؤلف ال يمكن أن 
امتياز، وإنما يصبح المؤلف كائنًا  أيولكن كمدعو، وهذا الظهور ال يعطيه  يعود إلى النص

ال إأيضًا  يفاألنا الذي يكتب النص ليست ه .القصة وصمن ورق، حاضرًا كشخصية من شخ
   .)28(أنا من ورق



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  أيوب

  484

إن جودة األثر األدبي هي التي تتحكم اليوم في االختالف بين الكتب وليست عملية القراءة  )6
أما النص فهو ينقذ األثر من االستهالك، وينظر له ملعب وعمل وإنتاج وممارسة،  .ذاتها

وهذا يعني أن النص يتطلب منا أن نحاول قهر المسافة التي تفصل الكتابة عن القراءة، ال 
ا في نفس الممارسة الدالة، وهي مع بالزيادة من إسقاط القارئ على األثر، وإنما بضمهما

النص يتطلب من القارئ مساهمة فعالة، وهذا تحول كبير، فمن يقوم  أنأي  .مسافة تاريخية
رد القراءة إلى ف. ن الناقد وحده هو الذي يحقق األثر ويؤديه ويحاكمهإ بتأدية األثر األدبي؟

، هو المسؤول عن شعور القارئ بالسأم أمام النص الحديث، والسأم يعني العجز االستهالك
   .)29(أواصره واستبعادهعن إنتاج النص ولعبه وفك 

  نظرية موت المؤلف عالقة المؤلف بالنص

الكتابة هي هذا الحياد، هذا التأليف واللف . إن الكتابة قضاء على كل صوت، وعلى كل أصل
البياض الذي تطبع فيه كل هوية، ابتداء من هوية  – أنها السواد .الذي تتيه فيه ذاتينا الفاعلة

واقعة من دون  ىن ُتحكأفما  :األمر كان دومًا على هذا النحوال شك أن . الجسد الذي يكتب
مرمى آخر وراء ذلك، وليس بغية التأثير المباشر على الواقع، أي في النهاية خارج الوظيفة 

سرعان ما يحصل، فيفقد الصوت مصدره، ويأخذ المؤلف في الموت،  االتصالالرمزية، فإن هذا 
ديثة النشأة، وليدة المجتمع الغربي في نهاية القرون المؤلف شخصية ح. )30(وتبدأ الكتابة

ليه الوهم، إا عن تفسير للعمل من جهة من انتجه، كما لو أن وراء ما يرمز الوسطى، فنبحث دائم
هذا هو الرأي . )31(بشفافية متقاربة، صوت شخص وحيد بعينه هو المؤلف الذي يبوح بأسراره

لكن روالن بارت له رأي . ي عمل لكاتبهأنظرة بإسناد السائد حتى في النقد الذي يعزز هذه ال

كما في رأينا هي التي تتكلم وليس . )32(فاللغة في رأيه يقصد ماالرمي": آخر، فيقول

تلك النقطة التي ال تعمل إال ، أن أكتب معناه أن أبلغ عن طريق محو أولي شخصي؛ المؤلف

 –مجموعه حول إلغاء المؤلف لصالح الكتابة النقد عند ماالرمي، يدور لف .")ناأ( في اللغة وليس
هذه  مع محاولة بعض النقاد التشويش على – وهذا يعني، كما سنرى إعطاء القارئ مكانته

   .النظرية

ال ذلك الذي إ تليس) األنا(ن أال ذلك الذي يكتب، مثلما إفمن الناحية اللسانية، ليس المؤلف 
تاريخي، أو فعل تولد عن الكتابة، إنه يغير النص إن انسحاب المؤلف ليس مجرد حدث . يقول أنا

قرأ بحيث يغيب فيه المؤلف عن جميع المستويات، الحديث رأسوضع ويا على عقب، أي أن النص ي
 حيث أنه قديمًا قبل نظرية موت المؤلف كان الكتاب والمؤلف يضعان نفسيهما على خط واحد

غذي الكتاب، أي أن يوجد قبله، ويفكر ويتألم ينتظر من المؤلف أن يفويوزعان كسياق واحد، 
ما الناسخ الحديث فهو على عكس أ. االبنب على ويحيا من أجله، فهو يتقدم عليه مثلما يتقدم األ
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من ذلك، يواكب النص ميالده، وال يتمتع مطلقًا بوجود من شأنه أن يتقدم كتابه أو يلحقها، إنه 
بها؛ فال زمان إال ذلك الذي تتم عنده الكتابة،  ليس موضوعًا يحمل عليه الكتاب وصفة يوصف

تطاوع فكره وهواه وال تالحقهما، فهي ترسم مجاًال ال  إن يده ال. )33(ومحل نص يكتب اآلن وهنا
النص نسيج من االقتباسات تنحدر من ف. التي تضع األصل موضع السؤال ،أصل له غير اللغة ذاتها

كنه إال أن يقلد فعًال هو دومًا متقدم عليه دون أن يكون ذلك إن الكتاب ال يم. منابع ثقافية متعددة
صليًا على اإلطالق؛ كل ما تناول الكاتب هو أن يزاوج فيما بين الكتابات، وأن يواجه بعضها أالفعل 

وهكذا  ،ن تجد تفسيرها عن طريق ألفاظ أخرىألفاظه يمكن أل. ببعض دون أن يستند إلى إحداها
  .)34(الى ما ال نهاية

وأمزجة وعواطف وانطباعات،  اءن الناسخ وهو يحل محل المؤلف، ال يحمل بين جنباته أهوإ
وإنما هذا القاموس الواسع يستقي منه كتابه، ال يمكن أن تعرف أي توقف، فالحياة ال تعمل إال 
على محاكاة الكتاب، والكتاب ذاته ليس سوى نسيج من العالقات، إنها محاكاة ضائعة ال تنفك ترجع 

  .لقهقريا

إنها إغالق . إن نسبة النص آلة مؤلف معناها إيقاف النص وحصره واعطائه مدلوًال نهائيًا
كما في  عن حصر المعنى، وإيقاف معناه في نهايٍة االمتناعإن . وهذا التصور يالئم النقد. الكتابة

   .)35(علم الالهوت ودعائمه من عقل وعلم وقانون

نحدر من ثقافات عديدة، تدخل في حوار مع بعضها النص يتألف من كتابات متعددة، ت
وليست هذه التعددية . البعض وتتحاكى وتتعارض، بيد أن هناك نقطة يجتمع عندها هذا التعدد

التي  االقتباساتالقارئ هو الفضاء الذي ترسم فيه كل إذ إن : هي المؤلف، وإنما هي القارئ
  . )36(قه التلفي منها ويلحأتتألف منها الكتابة دون أن يضيع 

ة ءن النص األدبي عندما ينتهي المؤلف من كتابته، ويتلقفه القارئ، يقوم بالقراوبالتالي فإ
وينسجم مع النص ويتمثله في نفسه وكيانه، فيصبح وكأنه هو يكتب نصًا جديدًا من تأليفه، 

ظاإو ،اه على شخصه متمثًال به، داخل نفسه وشعورهاومطبقًا إي هر فسيكون ن لم يكن بشكل
السؤال هو أين المؤلف من النص في هذه اللحظة بالتحديد؟ يختفي، بكل بساطة، ويظهر . باطنًا

ي نص أدبي يحتاج لقارئ متميز، وجيد، لكي يفك فإن ألذلك . القارئ ويعطي المعنى للنص
ث الحياة شيفرته، وليعيد إنتاجه ويصبح منفتحًا على قراءات مختلفة، والقارئ المنتج هو الذي يبع

  .في جسد النص، من خالل فكه تركيبيًا إلعادة نسجه دالليًا، مقارنة مع المتلقي السلبي
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  التأثر في الشعر العربي: المحور الثاني

وباالنتقال إلى الحديث عن التأثر في الشعر العربي، ال بد من اإلشارة قبًلا إلى أن مبدأ التأثر 
دايات الشعر العربي، حين سار الشعراء على نهج واحد في نسق والتأثير قد نشأ مبكِّرا في ب

القصيدة العربية، فيبدأ الشاعر بالمقدمة، ومن ُثم وصف الراحلة أو الرحلة، ومن ُثم الدخول في 
  . ملتزمين بالقافية والروي والوزن الشعري. الموضوع األساسي للقصيدة

وضع الشاعر اهتمامه بها، فكان يحسن جاءت مقدمة القصيدة أولى أجزاء القصيدة التي 
في التعبير عن ، انتقاء األلفاظ والمواقف التي تتوافق مع الموضوع العام للقصيدة ليستند عليها

فيبدأ بالمقدمة الطللية ُثم النسيب أو التشبيب، ومن ُثم . الموضوع األساسي للقصيدة العربية
، وما الشعراء مقدمات أشعارهم من واقع حياتهم استلهمف .يخرج إلى الموضوع العام لقصيدته

من  المنهجعلى هذا  ، فسارواناضجة مكتملة أصبحت مقدماتهمحتى  فيها من صور ومشاهد،
منذ بدايات الشعر في العصر الجاهلي، حتَّى المقدمات الطللية، الغزلية أو الفروسية أو الخمرية 

 الشعراء بنهج المقدمة التي اتبعها غيرهم، فنجد ال يعني هذا التزام جميع لكن. )37(يومنا هذا
وغيروا بعض األمور وخاصة في المقدم الطللية، وبعضهم زاد، وبعضهم  بعض الشعراء تمردوا

وفي المقدمة تبرز أولى مواطن التأثر في الشعر العربي،  .حاول أن يجدد على تقاليد القصيدة
م المقدمة الطللية منذ العصر الجاهلي، ومن ُثم فنالحظ أن الشعراء العرب قد بدأوا باستخدا

درجوا عليها في العصور األدبية للشعر، فقلما نجد شاعرا تمرد وأهمل المقدمة الطللية، فهي 
جزٌء مهم من أجزاء القصيدة الذي يعكس الشاعر أولى انطباعاته الشعرية، فإذا أجاد فيها جذب 

ابن قتيبة في وما يؤيد قولنا هذا . ن أخفق لم ينل حظا كمن أجادإليه القراء والمستمعون، وإ

وسمعت بعض أهل األدب يذكر أن مقصد القصيد إنما " :)38(إذ يقول ،كتابه الشعر والشعراء

والتوقف الرفيق ليجعل ، فبكى وشكا وخاطب الربع، ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن واآلثار

فشكا من شدة الواحد وألم ، ثم وصل ذلك بالنسيب، ذلك سببا بذكر أهلها الظاعنين

وليستدعي به  ،ليه الوجوهإويصرف ، وفرط الصبابة والشوق ليميل نحوه القلوب، الفراق

كما قد جعل الله في ، الئط بالقلوب، ألن التشبيب قريب من النفوس، إصغاء األسماع إليه

د يخلو من أن يكون متعلقًا به فليس يكاد أح، وألف النساء، تركيب العباد من محبة الغزل

 واالستماع، إليه اإلصغاء فإذا علم أنه قد استوثق، و حرامأوضاربًا فيه بسهم حالل ، بسبب

، ويرى الليل ورح الهجير، وشكا النصب والسهر، له عقب بإيجاب الحقوق فرحل في شعره

وقرر عنده ما ، فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء، نضاء الراحلة والتعبيراو

وفضله على ، فبعثه على المكافأة وهزه للسماح، بدأ في المديح، ناله من المكاره في المسير
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وقد عرفت المقدمة الطللية والنسيب والتشبيب فيما بعد باسم عمود الشعر، الذي  ."األشباه
  . وجب على الشعراء اتَّباعه كموروٍث شعري، يجب اتَّباعه والحفاظ عليه

فتطورت بعض المقدمات دون المساس  ،والتحضر االستقرارالعصر األموي شاع  فيو
واعتنى الشعراء بالشكل القديم للقصيدة، وتقاليدها الجاهلية، ويرجع ذلك لعدة أسباب ، بثوابتها
المثال الجاهلي  إالين نماذج وأصول يستقون شعرهم منها يموأنه لم يكن أمام الشعراء األ: أهمها

 .وهذا دليل على أن التأثر بالمقدمات الشعرية ظلَّ سائدا في العصر األموي كتمل،الناضج الم
أن علماء اللغة والنحو آنذاك كانوا  ومن أسباب االستمرار على الشكل الجاهلي للقصيدة العربية

يفضلون السير على  كانوا الخلفاء كما أنبغيره،  االستشهاديفضلون الشعر الجاهلي ويرفضون 
فظهرت مقدمات المقدمات،  تناولتبيد أن هناك بعض محاوالت تجديدية  .القصيدة الجاهلية نهج

المقدمة  ت بعض المحاوالت التجديديةونبذ .المقدمة الخمريةجديدة لم تكن معهودة سابًقا ك
مثل شاعر الشيعة الكميت بن زيد وشاعر الزبيريين عبد الله بن قيس الرقيات،  الطللية الجاهلية

بن زيد كان يستهل ويستفتح قصائده ومدائحه بإعالن حبه للهاشميين وآل البيت، وأن  كميتلفا
ته هذا الحب شغله عن الوقوف على األطالل، وعن التغزل بالنساء، كما يظهر ذلك في بائي

  : المشهورة

  ًا أذو الشيب يلعبـــــوال لعب     طربت وما شوقًا إلى البيض أطرب

   )39(ولم يتطربني بنان مخضب     م منزلــــرس ولم يشبهني دار وال

 وحتى  القصيدة العربية استقرت في البناء الفني والموضوعي منذ الجاهلية،وبهذا نجد أن
 وفيولم يتغير فيها إال القليل، استجابة لنداء قليل من الشعراء بين الحين واآلخر،  العصر األموي

ظهرت لحياة اختالفًا كبيرًا في زمن الدولة العباسية، طبيعة ا، ونتيجة الختالف العصر العباسي
الذي  نواس وأب حركة الثورة على التقاليد الشعرية الموروثة، نادى بها مجموعة من الشعراء، منهم

يطلق دعوته إلى التجديد في الشعر العربي ثائرًا على التقاليد العربية الموروثة، فنادى بأن تحل 
  دمة الطللية، فيقول المقدمة الخمرية على المق

  ا عذبــــــــبكيت بعين يجف له   أيا باكي األطالل غيرها البلى

   )40(حرب فإني لما سمعت من نعتها   د عفت وتغيرتــاتنعت دار ق

إبدال المقدمة الطللية بالخمرية، إلى أبا نواس قد وقع في التناقض حيث أنه يدعو  نأوقيل 
. القصيدة العربية في الوقوف على األطالل، وهذا له تفسيره عند دوفي بعض األحيان يتبع منهج 

وشنع كثيرًا في ، بو نواس على العربأفمن جهة حمل " :)41(، يقولحسين الحاج حسن

كما حمل على جاهليتهم ، والقفر والحليب، تقاليدهم وطرق معيشتهم مع اإلبل والشاه
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من الوقوف على األطالل والبكاء على  فنادى بإحالل الخمرية بدًال، بالقبلية وعصبيتهم

  ".الدمن

إنه كان يريد أن يتخذ الناس معه في " :يقول طه حسين عن أبي نواس وثورته الشعرية
الشعر مذهبًا جديدًا، وهو التوفيق بين الشعر وبين الحياة الحاضرة، بحيث يكون الشعر مرآة 

ألن هذه الطريقة كانت تالئم . قدماءصادقة تتمثل فيها الحياة، ومعنى ذلك العدول عن طريق ال
القدماء وما الفوا عليه من دروب العيش، فإذا تغيرت دروب العيش هذه وجب أن يتغير الشعر 
الذي يتغنى به، فليس يليق بساكن بغداد، المستمتع بالحضارة، أن يصف الخيام واألطالل أو 

أما ". ، ويتغنى بالخمر والقيانيتغنى باإلبل الشاه، وإنما يجب عليه أن يصف القصور والرياض
فهو يتغزل على عادة الشعراء . موقف أبو نواس اآلخر وهو تمسكه بالمقدمة الطللية وعودته إليها

  :القدماء بالوقوف على األطالل مثل قوله

  ضامتك واأليام ليس ُتضام   امــــــــــــيا دار ما فعلت بك األي

  ان عرامـين وللزمبك قاطن   عرم الزمان على الذين عهدتهم

  هل كان الشاعر متناقضًا؟

حض تهمة أنه غير قادر على مجاراة القدماء، دفقد أراد أن ي. الحقيقة، ال، لم يكن متناقضًا
بأن منعه الخليفة من االبتداء ب الخمر والمجون الى القول على عادة  االعتذاروقدم ما يشبه 

وبرغم أن دعوة . )42(ال الشكل القديمإن يروون القدماء، وأراد أن ينزل عن رغبة اللغويون الذي
أبي نواس هذه لم تنجح ألنه هو نفسه اضطر إلى أن يخضع للتقاليد الشعرية المتوارثة في المدائح 
لكي يصل إلى ممدوحه، إال أنها كانت نواة لتأسيس مذهب جديد يختلف عما عهده الشعر العربي 

غيره من الشعراء التالين له، ومنهم أبو تمام الذي  منذ العصر الجاهلي، فوجدت صداها في إبداع
 "ال يشبه شعر األوائل: "يقول ،كان شعره على حد تعبير اآلمدي في كتابه الموازنة بين الطائيين

في مقابل شعر البحتري الذي أتى على مذهب األوائل، وما فارق عمود الشعر، فمثل بذلك ابو 
  .تمام قمة من قمم التجديد في الشعر

سعد بن محمد بن سعد ) حيص بيص( يعد الشاعر األمير أبو الفوارس شهاب الدينو
امتداداً  لمدرسة التجديد في البناء الفني للقصيدة العربية، ) ـه574( الصيفي التميمي البغدادي

بل هو نسج وحده من الشعراء المجددين والمقلدين خاصة فيما يتصل بالمقدمة إذ هو أكثرهم 
تقليد، والمتفحص لديوانه قلما يعثر على قصيدة يتغزل في مطلعها أو يقف بالطلل، ابتعادًا عن ال

أو يبكي الشباب أو يصف الطبيعة، ومع ذلك أيضًا ال يصف الخمر وال ينتشي بشربها، ولعل ذلك 
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ما جعل العماد األصفهاني في خريدته يصدر به تراجمه لشعراء العراق ويذكر أفضلهم ويورد 
  . )43(كثيرًا من شعره

نتيجة للحروب والمعارك  لهزات كثيرة، اجتماعية وسياسية واقتصادية، الثقافة العربية تعرضت
هل لكن تاريخ الشعر العربي،  والغزوات التي وقعت أحداثها في الوطن العربي، وكان لها صداها في

   سيؤثر ذلك على تقاليد القصيدة العربية؟

سبون من الشعر لعدم فهم الحكام للشعر ألنهم غير في العصر المملوكي لم يعد الشعراء يتك
ً  عن  عرب، فأغلق الباب في وجههم وأصبح الشعر هواية لبعض الشعراء، فأنتجت أدبًا مختلفا

شاع في فالعصور السابقة، فلم يعد في قصائدهم المقدمة الطللية والنسيب، وكثرت المقطعات، 
وانتشرت الصنعة والمبالغة والتكلف، وسخر  ،فصحىالعامية بال وامتزاجشعرهم السهولة والوضوح 

الشاعر أبو الحسين الجزار في النصف الثاني من القرن السابع الهجري من ممدوح تركي ال يفهم 
  : العربية فيقول

  فكاد أحاول منه يحنق     .وكم قابلت تركيًا بمدحي

ثًال الشاعر البوصيري وكان كل شاعر له مهنة ألن الشعر ليس عليه عطاء كما كان سابقًا، فم
وخرق الشعراء قواعد القصيدة التقليدية على عدة  .صاحب البردة افتتح ُكّتابا لتعلم الصبيان

مستويات هيكل القصيدة، والمعجم اللغوي، والموضوعات، فالبوصيري صاحب المدائح النبوية 
وفي القرن  .وقاتكان فقيرًا خرق القواعد الشعرية بمزج العامي بالفصيح، وغير ذلك من الخر

في القرن التاسع الهجري نجد الشاعر ابن مليك، وهو أقرب ء الثامن لم يتغير حال الشعر والشعرا
  : لسابقيه من الشعراء في موضوعاتهم فيقول عن خصومه الذين يحطون من قيمته

  )44(ويرفع إليها من كان دوني   لى متى تخفض الشعراء قدريإ

شعرية، سميت مدرسة اإلحياء والبعث، التزم فيها الشعراء وفي العصر الحديث ظهرت حركة 
بنظم الشعر العربي على النهج الذي كان عليه في عصور ازدهاره، منذ العصر الجاهلي حتى 

حمد أالعباسي، رائد هذه المدرسة محمود سامي البارودي، وأحمد شوقي، وحافظ ابراهيم، 
نهج الشعر العربي القديم، في بناء القصيدة  حافظ رواد هذه المدرسة على. محرم، علي الجارم

القافية الواحدة في كل قصيدة فتابعوا خطى الشعراء  اقتدوا بالبحر الشعرية المعروفة، التزموا
  .القصيدة بالغزل التقليدي والبكاء على األطالل افتتاحالقدماء في طريقة 

   مفهوم المعارضة األدبية: المحور الثالث

العصر الحديث بمناظرة روائع الشعر العربي القديم، وقلدوها بقصائد قام كثير من شعراء 
حمد شوقي معارضًا أمماثلة لها في الوزن والقافية والموضوع، وكانت بالمعارضات، كما فعل 
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 – قصيدة البردة لإلمام البوصيري الذي بدوره عارض قصيدة كعب بن زهير، في مدح الرسول
على  االطالعء بدراسة قصائد المعارضات الثالث، من المهم وقبل البد – صلى الله عليه وسلم

  .مفهوم المعارضة

  :معنى المعارضة

النسج على غرار عمل أدبي آخر، وقد عرفت المعارضة األدبية  بأنها المعارضة األدبيةتعرف 
نالكالسيكييا حينما بدأ ُكتاب وأدباء أوروبا بتقليد غيرهم من الكتاب والنقاد وبخاصة قديم 

وكانت جودة العمل وقيمته األدبية تقاس بمدى مطابقته ألعمال أولئك الكتاب،  ،)اليونان والرومان(
أما على الساحة العربية، فقد برزت المعارضات وظهرت منذ العصر الجاهلي، وقد ُفسرت بعدة 

  :منها ،مفاهيم

  .أنها احتذاء شاعر بشاعر آخر )1

  .تاب أو قصيدة أو قصةن فالن سار حيال فالن، وعارض فالن ُكأ) 2

   :أما معنى المعارضة لغة

قابله، : ظهر، وعارضه سار حياله، أو أتى بمثل ما أتى به، وعارض الكتاب بالكتاب: )45(عرض
   .ن المعارضة هي المحاذاةأوقد جاء في معجم لسان العرب، 

رى هي أن يقول الشاعر قصيدة في موضوع ما، فيأتي شاعر وينظم قصيدة أخ: ااصطالح
على غرارها، محاكيًا القصيدة األولى في وزنها، وقافيتها، موضوعها، مع حرصه على التفوق، 
وهكذا تقتضي المعارضة وجود نموذج فني ماثل أمام الشاعر المعارض، ليقتدي به، ويحاكيه أو 

  .يحاول تجاوزه

برزها ثالثية أ برزت قصائد عدة في أدب النبوة مدحاً  وتعظيمًا لرسول الله عليه السالم، من
  .)48(ونهج البردة ألحمد شوقي ،)47(، بردة اإلمام البوصيري)46(وهي بردة كعب بن زهير ،البردة

  : يكون باإلجابة على بعض التساؤالت منها ،ولبيان مدى تأثر الشعراء الثالثة ببعضهم

  ؟من تأثر بمن -

  ؟هل تأثر كعب بن زهير في بردته بمن قبله -

 بله وبمعاصريه؟ وكيف كان تأثره بمن ق -
بما أنه في موقف المفارق لدينه  ،نكر كعب المقدمة الطللية المتعارف عليها في الجاهليةأهل  -

  وواقف بين يدي رسول الله؟
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و بأشخاص أو تأثر بالبيئة المحيطة بالشاعر، أو بأيدولوجية أن يكون التأثر بأحداث أيمكن 
 باتجاهاضح في بردته، وهذا ما يجعل الشاعر ينحى وهذا و ،معينة كما تأثر كعب بالدين اإلسالمي

نه يعلم أنها غزل، ألتوالتي يجيدها وفيها وقوف على األطالل، و، بدأ كعب بالمقدمة الطللية. معين
من القواعد األساسية التي تقوم عليها القصيدة العربية، مع موقفه الصعب وهو مهدر الدم، مع 

السائدة في  االجتماعيةاظ الدينية، وبيان مدى تأثره بالبيئة مدحه لرسول الله واستخدامه األلف
   المدينة

وعندما أنشد كعب بن زهير قصيدته في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يخرج عن 
وهذا وصف حسي أمام  ،المألوف عند شعراء الجاهلية، إذ بدأ بالغزل والتشويق إلى الحبيب

وما ! جد، ولم ينهه رسول الله عن الغزل بل رفعته العقوبةرسول الله بعد صالة الفجر في المس
مبادئها، وشرب شرائعها في وهو في شوق إليها وإلى التلذذ  ،ال هذه الدعوةإتغزل بها  يسعاد الت
  .)49(السمحة

وفي الجزء الثاني من القصيدة يتعرض كعب لغرض من أغراض الشعر الجاهلي وهو وصف 
ثابت في القصائد الجاهلية، واعتمد في تعبيره على مفردات ومعاني  و الراحلة، وهذا غرضأالناقة 

مستمدة من البيئة العربية ال يوجد فيها فارسية أو رومانية، وتمتاز القصيدة بوجود الحكمة 
. الذي أعطاه النور وبداية الحياة –صلى الله عليه وسلم  –البليغة، ثم يصل إلى مدح الرسول 

عن ذنوبه، ولجأ إلى الرسول وأصحابه، واستبدل الماضي  باالعتذارأ الجديدة بالعفو عنه ويبد
بإعجازه، وبهذا يقر بأحقية الرسول  االعترافم القرآن يعظتمدح رسول الله، وببالحاضر، ويبدأ 

ً ثم يقر بوجود الله، إيتوسل وويؤكد أنه قادر على تنفيذ إهدار دمه،  ،بالنبوة ليه بقوله مهال
من القفار والوديان وحيواناتها بصورة حسية  ما بهمجلس الرسول  بوصفويمضي بعد ذلك 

تشعرنا باألثر النفسي الذي أصابه والرهبة واستشعاره بهيبة مجلس رسول الله، ويختتم كعب 
رسول، ويبين أحداث الهجرة ثم حروب المسلمين مع الكفار، ويصف المسلمين في ال بمدحته المي

  .وبأسًا علون قوة وشكيمةقتالهم مع الكفار بانهم هم األ

ة نيبِل ٍةَلِصب تُّمولعل هذه القصيدة تعتبر من القصائد النموذجية للشعراء المخضرمين، فهي َت
الجاهلية في الشكل، أما من ناحية المضمون فهي قصيدة إسالمية في مدح الرسول  القصيدة

بعد  لهالقصيدة أول قصيدة  وهذه .مواقف الكفاروعايش  ،الجاهلية فيالكريم من شاعر عاش 
  .)50(إسالمه، وهي سبب خلود كعب وتقدمه على الشعراء بعد إسالمه

سالفه من الشعراء، فقد سار على نهجهم أثرًا وبشكل كبير بأومن المالحظ أن كعب كان مت
لفاظًا لم تكن على أفي كامل قصيدته، مع تأثر كبير أيضًا بمعاصريه وهم المسلمين، فاستخدم 
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نه لم جاء به القرآن، والمالحظة الثانية، أن كعب جاء يطلب األمان ألفيها بما لف آالجاهلية، زمن 
  .يكن قد أسلم بعد، وإنما أسلم قبيل إلقائه القصيدة

  :البوصيري وبردته

جزء اإلمام البوصيري قصيدته البردة إلى عشرة أجزاء، كل جزء يمثل وحدة قائمة بذاتها، 
في الجزء األول يسير الشاعر على نهج ف .حدة الموضوع ووحدة المضمونوالقصيدة تتوفر فيها و

الشعراء السابقين، فهو يبدأ بالنسيب ويتحدث عن معالم ذي سلم في الحجاز وشوقه وحنينه 
وتلهفه إلى الديار المقدسة، لكنه لم ينغمس انغماس غيره من الشعراء في الغزل المادي، وإنما 

وفي الجزء الثاني يتحدث عن . ل أبياته، ألن المقام يتطلب منه ذلكخال واالحتشامالتزم العفة 
النفس اإلنسانية والتحذير من هواها، فتبين من خالل هذه األبيات معاناة الشاعر من النفس األمارة 

  .بالسوء

ينتقل في الجزء الثالث للتحدث عن النفس وأمرها بالطهر واالبتعاد عن غواية الشيطان 
أما في الجزء الرابع . ليظهر نفسه والدخول في مدح الرسول صلى الله عليه وسلموملذات الحياة، 

يتحدث عن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن المعجزات التي حدثت معه أثناء والدته، 
وفي الجزء الخامس يتحدث عن معجزات . مستغًال ما ورد في كتب السيرة النبوية من أحداث

 .وسلم، مؤيدة بما جاء في األحاديث النبوية حتى بها من بتوسالته ودعائهالرسول صلى الله عليه 
وفي الجزء السادس يتحدث عن أعظم معجزة وهي معجزة القرآن الكريم، ويعدد الكثير من صفات 

  .القرآن

أما في الجزء السابع يتحدث عن اإلسراء والمعراج، مستمدًا معلوماته من القصص في 
الجزء الثامن فيصف مسيرة بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم،  وفي .سنةوما ورد في ال ،القرآن

لما قام به من نظم الشعر  يأسفالجزء التاسع  وتناول في .وغزواته وخوف الكفار منه وشجاعته
ويقارن بين مدحه لرسول الله وسيلقى الجزاء من  ،والمدح لمن ال يستحقه، ويقر بذنوبه في صباه

وأن زهير أخذ الجزاء والعطاء  ،ام به زهير بن أبي سلمى، بمدح هرم بن سنانوبين ما ق ،عند الله
الجزء العاشر قصيدته  وأنهى فيوينهي الجزء برفض ملذات الدنيا،  ،من هرم، لكنها عطايا زائلة

وهو بيت القصيد ويعطي لنفسه األمل والثقة ثم  –عليه السالم  –متوسًال ومناجيًا رسول الله 
   .إلى الله يتوجه بالدعاء

لكن يقال أن اإلمام البوصيري نسج قصيدته على منوال قصيدة لسلطان العاشقين ابن 
  : الفارض، الشاعر الصوفي مطلعها

  أم بارق الح في الزوراء فالعلم   مـــــهل نار ليلى بدت بذي سل

  اء وجرة هال نهلة بفمــــــــوم   ارواح نعمان هال نسمة سحرأ
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في أسلوبه بما استمده من السيرة النبوية، كما انعكست ثقافته عل ندرك التأثر الديني 
بنائها، فقد اعتمد فيها على كثير من الصور البالغية واختار الكلمات السهلة السلسة االستعارات 

  . )51(الواضحة القيمة والداللة على ما يقصد من المعنى

الجاهلية في المقدمة الطللية وهنا نلمح مدى تأثر الشاعر البوصيري بمن سبقه من شعراء 
 البنره ثوكذلك من شعراء العصر اإلسالمي متمثًال بتأثره ببردة كعب بن زهير الصحابي، وتأ

وقد تأثر عدد من الشعراء الالحقين ببردة البوصيري، وساروا على . الفارض في نهجه الصوفي
ها المادحون كالدستور، نهجها، وخاصة عند أهل التصوف، منهم الشاعر محمد إقبال، ويعتبر

 ،وقامت عليها الكثير من الدراسات، وترجمت الى لغات عدة منها الفرنسية واأللمانية واإلنجليزية
باإلضافة إلى المسلمين في كافة أنحاء العالم اإلسالمي، والهند وباكستان، كما حاول محمود 

   :ل في مطلعهاسامي البارودي معارضة البوصيري في أربعمائة وأربعين بيتًا يقو

   .واحد الغمام إلى حي بذي سلم   .يا رائد البرق بمن دارة العلم

حمد شوقي في أوأشهر من عارضها  .عائشة الباعونيةوبو بكر حجة الحمودي، أوعارضها 
حمد شوقي بالبوصيريأا كيف تأثر ن الحًققصيدته نهج البردة، وسيتبي.  

  :حمد شوقي ونهج البردةأ

كعب بن زهير، واإلمام : شوقي في قصيدته نهج البردة بالشاعرينتأثر الشاعر أحمد 
على عادة الشعراء القدماء،  بالنسيب البوصيري، وإذا انتقلنا بين أجزاء القصيدة، نجده قد بدأها،

وكيف ال وهو من الذين نادوا بإحياء التراث والعودة بالقصيدة إلى عمود الشعر العربي، وهذا 
   .)52(هظاهر بشكل جلي في بردت

تطرق إلى الحكمة وضرب األمثال، وهو غرض من أغراض الشعر الكالسيكي، لجأ بعدها  ثم
إلى التضرع والتوسل بلغ فيها من التركيز وقوة التصوير مدى بعيدًا، وكانت له معبرًا إلى مدح 

ن أالرسول صلى الله عليه وسلم، وإبراز صفاته الطيبة الكريمة، ولم ينس وهو يمتدح الرسول 
معجزته الكبرى القرآن الكريم، ويبين منزلته بين الكتب السماوية األخرى، كما تناول بعد  يشير إلى

ثم تحدث عن  ،وتحدث عن البشائر التي أنبأت بمجيئه ،ذلك مولد النبي صلى الله عليه وسلم
الله  ثم تحدث عن الهجرة وكيف نجاه ،اإلسراء والمعراج، وتحدث عن كل ما حدث في هذه الليلة

وشوقي الذي سار على في قصيدته على درب سلفه اإلمام . وصاحبه من الكفار وكل األخطار
بيات ستة، تعتبر خروجًا عن العرض الرئيسي للقصيدة، أفي ،البوصيري، ال يتجرد من التواضع

وهذه محاولة تجديدية من قبل شوقي لكسر الرتابة، وبعدها يعود للموضوع، فيتحدث عن صفات 
وفيض كرمه وعطائه، وحث  شجاعته، وهيبته، جمال طلعته، – صلى الله عليه وسلم – الرسول
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شوقي المسلمين العودة إلى منابع الشريعة اإلسالمية وإحياء الفريضة السادسة وهي الجهاد في 
ويمد األوائل الذين جاهدوا مع رسول الله، ويمد الشريعة اإلسالمية، وكيف أنها  ،سبيل الله

لتاريخ وال يكون ذلك إال بالتمسك بكتاب الله، كما ويعقد مقارنة بين الحضارات غيرت مجرى ا
السابقة لإلسالم، ثم يتناول شوقي مآثر وأعمال الخلفاء، وينهي قصيدته بدعوة العالم اإلسالمي 

ن يخفف العناء عن المسلمين ويحسن ختامهم، أيهبوا من رقابهم، ثم يتوجه بالدعاء إلى الله 
  :ته بقولهوينهي قصيد

  )53(فتمم الفضل وامنح حسن مختتم   يا رب أحسنت بدء المسلمين به

تدل على مدى تأثر الشعراء واألدباء  بأمثلةمما ال شك فيه أن تراثنا العربي الثقافي مليء 
والعلماء بالسابقين، سواء من أسالفهم العرب بالشعر خاصة، أو لسابقيه من األمم األخرى من 

خذوا اإلدارة والرومان ومن الثقافة أمنطق والجدل واعمال العقل، ومن الفرس اليونان أخذوا ال
أننا إلى جدر االشارة تلكن . بل كان الوالة والحكام يشجعون على ذلك. الهندية أخذوا الحكمة

  .و ذاكأثرنا بهذا أأخذنا، أو ت

ر العربي لف قصيدة في مدح رسول الله هو كعب وسار فيها على نهج عمود الشعأفأول من 
القديم حيث في البداية الوقوف على األطالل والتدرج في األغراض الشعرية الى ان وصل إلى مدح 

وبعد ذلك بزمن طويل، جاء البوصيري بقصيدة مطولة سار فيها على خطى كعب بن . رسول الله
 زهير، وألف قصيدته ناجحا رسول الله صل الله عليه وسلم، وفي العصر الحديث، قام أحمد

  .شوقي ليؤلف قصيدته نهج البردة، مادحًا رسول الله، متبعًا نهج كعب والبوصيري

  نتائج البحث

ن نظرية قلق التأثر، تنطبق على كل الثقافات األدبية والعلمية في العالم فالتأثر واقع ال إ
  .محالة؛ ألن الحضارات تبنى على سابقتها

لقارئ عندما يمارس القراءة فهو يفكك األثر العالقة بين التفكيكية والتأثر كبيرة، حيث أن ا
  .ويعيد تكوين نص آخر، وكل قراءة النص هي نص جديد

عالقة المؤلف بالنص تنتهي مجرد االنتهاء من كتابته، بالنص هو كلمة عندما تنطلق ال ترجع 
الن هذا رأي رو ،لمكانها، اي المؤلف، فال تعود له صلة بالنص، وإنما القارئ هو المؤلف الجديد

للمتلقي الحرية، ولكننا نظل ضد هذه النظرية تعتمد  .بارت، وما يطلق عليه نظرية موت المؤلف
القراءة والفهم على االيدولوجيات والثقافة والذكاء وقدرات التناول لدى المتلقي، لذلك كل نص 

  .تختلق قراءاته نصوص مختلفة ومتوازية
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وكذلك  ،اعتمدت على ثقافات األمم األخرى من المعلوم أن الثقافة العربية ككل الثقافات
منذ نضجت  ،وسار على عمود الشعر العربي ألجيال ،اعتمد الشعر على تقاليد القصيدة القديمة

التفعيالت،  ،بحور الشعر ،القصيدة العربية لحد اآلن وهي معتمدة على نفس التقاليد الشعرية
  .الوزن ،القافية

عصور الذين ثاروا على تقاليد القصيدة العربية، فمنهم وجود الكثير من الشعراء على مر ال
  .من رضخ لهذه التقاليد ومنهم من احتج وحاول التغيير

في العصر الحديث قام عدد من الشعراء بمحاولة إعادة القصيدة العربية لسابق عهدها بعدما 
على منوال الذي بنى قصيدته نهج البردة  ،اعترافها من اإلخالل بنظامها، منهم أحمد شوقي

قصيدتي البوصيري في بلدته، والمية كعب بن زهير، واتخذ نفس القافية وتناول نفس الموضوع 
  .مع بعض اإلضافات التي أضيفت بحكم تجدد العصور واألحداث
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   السمات األسلوبية الشعرية واضطراب املجاورة في قصص زكريا تامر
 مجموعة الرعد أنموذجا

  
  *هي وون بيك

  

  14/3/2021 تاريخ القبول   5/1/2021 ستالمتاريخ اال

  ملخص

تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن السمات األسلوبية الخاصة التي تهيمن على قصة زكريا تامر 
كثافة اللغة وإبهامها ورمزيتها : ي تتقاطع مع سمات الخطاب الشعري، ومنهاوالسيما تلك السمات الت

وهي تلك السمات التي تضفي على . وتكرارها واإليقاع الموسيقي والصور االستعارية الخيالية وغيرها
 . القصة النزعة الشعرية، وتمنحها هوية أدبية فريدة تميزها عن القصص األخرى

" اضطراب المجاورة"مفهوم األسلوبية بناء على  السمات ليات نشأة هذهوتحاول الدراسة أن تبين آ
سة ليست مقتصرة على بسة؛ فقد اكتشف ياكبسون أن الحبالح نظريته عنرومان ياكبسون في  الذي قدمه

ويقصد باضطراب المجاورة الخلل . نطاق المرض اللغوي، وإنما مرتبطة بمختلف الظواهر اللغوية واألدبية
ل تأليف الكلمات في الوحدات األوسع ويحول جمال إلى ركام من الكلمات دون روابط بينها الذي يعرق

كما أن هذا النمط من الخطاب المتأثر بفاعلية . في الخطاب ةليؤدي إلى ظهور أسلوب يشبه أسلوب البرقي
 . إلى آخر اضطراب المجاورة تتضح فيه عملية المماثلة بدال من عملية المجاورة عند تطوره من موضوع

وهكذا فإن هذه الدراسة تعمل على الكشف عن تأثيرات هذا األسلوب في القصة سواء أكانت تأثيراٍت 
وفي الوقت نفسه تركز الدراسة على توضيح ما يستتر وراء هذه البنية . تأثيراٍت داللية مفنيًة جماليًة أ

  . على هذا النحوالشكلية من رؤية أو موقف للمؤلف يجعل البنية األسلوبية تتشكل 

وتتوسل هذه الدراسة بالمنهج االستقرائي في رصد المفاهيم والمصطلحات، وَتَتبع النماذج الدالة على 
اضطراب المجاورة من قصص زكريا تامر، وتستعين باألسلوبية البنيوية حين تسعى إلى رصد حاالت 

 .االضطراب في البنية اللغوية وتحليلها

  .نموذجا لتحقيق أهداف الدراسة" الرعد"المجموعة القصصية وقد اتخذت هذه الدراسة 

  .، مجموعة الرعد القصصيةزكريا تامر، اضطراب المجاورةسمات الشعريّة، : الكلمات المفتاحية

                                                        

   2022 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  

   :smjez@hanmail.netEmail     .األردندكتورة، قسم اللغة العربية وآدابها، الجامعة األردنية،    *
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Poetic Stylistic Features and Contiguity Disorder in the Stories of 
Zakaria Tamer: A Study of Models from Thunder 

 

Hyewon Baek, PhD, Department of Arabic Language and Literature, The 
University of Jordan, Jordan. 

 

Abstract 
This study seeks to uncover the special stylistic features that dominate the story of 

Zakaria Tamer, especially those that intersect with the features of poetic discourse, 
including: language density, vagueness, symbolism, repetition, musical rhythm, 
imaginative imagery, and others. All these features give the story a poetic tendency, and 
give it a unique literary identity that distinguishes it from other stories. 

The study attempts to clarify the mechanisms of the emergence of these stylistic 
manifestations based on the theory of a contiguity disorder in the aphasia of Roman 
Jakobson. Jakobson discovered that aphasia is not limited to the scope of linguistic 
disease, but rather is linked to various linguistic, literary and even non-linguistic 
phenomena. Contiguity disorder means the imbalance that impedes the formation of 
words in the larger units and transforms sentences into a stack of words without links 
between them, leading to the emergence of a style similar to the telegraphic style of 
speech. Likewise, in this type of discourse -influenced by the activity of contiguity 
disorder- the process of resemblance is evident rather than the process of neighborhood 
when it develops from one topic to another. 

This study works to reveal the effects of this style in the story, whether artistic, 
aesthetic effects or semantic effects. At the same time, the study focuses on clarifying 
what is hidden behind this formal structure: the vision or position of the author that 
makes the stylistic structure form in this way. 

This study invokes the inductive approach in monitoring concepts and terminology, 
and follows the models indicating the contiguity disorder from the stories of Zakaria 
Tamer. And it uses method of structural stylistics when it seeks to monitor and analyze 
instances of the disorder in the linguistic structure. 

This study took the "Thunder"-the collected short stories- as a model to achieve the 
study objectives. 
Keywords: Poetic features, Contiguity disorder, Zakaria Tamer, Thunder (the collected 

short stories). 
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  :تمهيد

تنطلق الدراسة األسلوبية للنص األدبي من تسليط الضوء على لغته باعتبارها مصدرا أوال 
الخاص وتمنحه هويته التي تميزه عن غيره  هالنص وتمنحه َأدبيته، وتشكل أسلوب كونوأخيرا؛ إذ ت

العام وبالنظر إلى جذور نشأة األسلوبية وعالقتها الوثيقة باللغة وعلم اللغة . من النصوص األدبية
أي اللسانيات، وبالنَّظر إلى أنها منهج شكلي في دراسة لغة النص االدبي، فإنه ال بد من أن تكون 

   .س لدراسة السمات األسلوبية في األعمال األدبيةدراسة اللغة وسبر غورها المدخل الرئي

األول ال يركز إال على خصائص القول  أن ويذكر أن األسلوبي يختلف عن اللساني باعتبار
وقد فعالية، بينما الثاني يسعى لدراسة اللغة من دون انشغال بالبعد الجمالي فيها  نما لها م وعلى
قات بينهما فإنه على األسلوبي أن يعتني بكافة مستويات ولكن رغم هذه الفرو. علمه معياريايكون 

، إلنجاز إجراءات الكشف عن خصائص القول (1)وداللة تركيبوصرف و صوتالتحليل اللساني من 
  .وبيان تأثيراتها في النص األدبي

يقف على دراسة تجليات السمات األسلوبية الشعرية  بحثوانطالًقا من هذا؛ فإن هذا ال
ضطراب المجاورة في قصص زكريا تامر على المستوى اللغوي التركيبي من خالل الناتجة عن ا

تسليط الضوء على استعمال الحروف واأللفاظ والجمل في النص استعانة بالمعرفة اللسانية 
ينظر هذا المنهج إلى الظواهر "؛ إذ البنيوية األسلوبية ةلدراساويتوافق هذا اإلجراء مع . اللغوية

من البنية أو التركيبة األساسية للنص، فهو يعتمد من ناحية على التحليل الدقيق  األسلوبية كجزء
لجزئيات العمل األدبي كنص لغوي، ومن الناحية األخرى على اكتشاف العالقات بين هذه الجزئيات، 

  .(2)"وما يعد منها مهيمنا وما يعد فرعيا

شكيل األسلوب الشعري في بعض المالمح المهمة التي ساهمت في تبت الباحثة تموقد اه
ونشأت هذه الظواهر تأثرا بفعاليات اضطراب . قصص زكريا تامر على المستوى اللغوي التركيبي

 : ويمكن تلخيص هذه المظاهر في ثالث نقاط رئيسة، وهي. المجاورة

 .أوال، قصر الجمل واختزالها، وتقطعها مع اختفاء أدوات الربط -

ن ضمن المعجم الخاص لها، وتكرار الجمل أو البنية النحوية وثانيا، تكرار األلفاظ المعنية م -
 .المتشابهة

 .وثالثا، توظيف اللغة االستعارية المفارقة للمألوف -

وال يتوقف هذا البحث عند اإلشارة إلى هذه التجليات األسلوبية الرئيسة الظاهرة في قصص 
اء على عالقتها مع نظرية زكريا تامر فحسب، وإنما يحاول بيان آليات نشأة هذه الظواهر بن

وكذلك يسعى للوصول إلى تفسير فعالية هذه السمات األسلوبية وتأثيراتها في  .اضطراب المجاورة
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النص، والكشف عما وراء هذه البنية الشكلية من محركاٍت فكرية ونفسية ومعنوية تجعل البنية 
 . األسلوبية تتشكل على هذا النحو تحديدا

  وتقطعها مع اختفاء أدوات الربطِقصر الجمل  .1

من بين السمات األسلوبية الشعرية المهيمنة على قصص زكريا تامر أن جملتها تتسم بشكل 
عام بالقصر والبساطة واالختزال في التكوين، مما أدى إلى كثافة ورمزية وإيحاءات تحتوي على 

إلى الترابط فيما بينها،  وكذلك تتصف جملها في بعض األحيان بالتقطع واالفتقار. دالالت ما
ويشعر ذلك القارئ بالفراغ واالستغراب والتساؤل، ويفرض عليه ملء الفجوات بسبب عدم وجود 

ويمكن العثور على هذه السمة األسلوبية في قصص تامر سواء . الروابط بينها نحويا أو معنويا
في لغة الحوار الخارجي  أكانت في لغة السرد أم في لغة الحوار؛ ولكن تظهر على نحو أوضح

 .والحوار الداخلي

اللغة "الشعرية؛ علما بأن سمات ويالحظ أن هذه الصفات تضفي على قصص زكريا تامر 
وتعد هذه من ظواهر . (3)"غنية باإليحاء ةالشعرية لغة ذات جمل قصيرة متالحقة، متوترة مكثف

ادية في الخطاب النثري، وتمنع إرسال االنزياح لكونها تبتعد عن القوانين التركيبية المعيارية الع
الرسالة إلى المتلقي بصورة طبيعية وإنما تكسر توقعات القارئ وتلفت انتباهه، مما أدى إلى إيجاد 

 . التأثيرات الجمالية الفنية وتشكيل السمات األسلوبية الخاصة في األعمال األدبية

ا تامر الذي يتميز بقصر الجمل وقد يرتبط أحد أسباب ظهور هذا النمط األسلوبي لدى زكري
توجه للكتابة لألطفال "وبساطتها واختزالها بخبرته الطويلة والغنية في تأليف قصص األطفال، فقد 

ولقد كتب زكريا ما يزيد على مائة وخمسين ... فتميز أسلوبه وأثار االنتباه للغته 1968منذ عام 
 . (4)"قصة لألطفال

قواسم المشتركة بين قصصه لألطفال وقصصه القصيرة وبالفعل يمكن مالحظة كثير من ال
األخرى من حيث األسلوب اللغوي والتركيب الشكلي، إال أنه ال يوجد أي دراسة مستقلة تبحث 
جديا في قصص األطفال لدى زكريا تامر وعالقة التأثير والتأثر بينها وبين مؤلفاته األخرى، وهو 

  .لسد هذا النقص ما يتطلب مزيدا من االهتمام بهذا المجال

وأما هذا المبحث فإنه يسعى إلى الكشف عن سبب نشأة األسلوب الشعري الخاص المتمثل 
وتقطعها لدى زكريا تامر بناء على تأثير اضطراب المجاورة وبيان فاعليته في الجملة في قصر 

قصيرة ويمكن تقسيم مظاهر هذا األسلوب إلى نوعين؛ يتمثل األول في الجمل ال. النص األدبي
البسيطة المختزلة، وأما النوع الثاني فهو يتجلى في الجمل المنقطعة غير المترابطة لغويا ودالليا 
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ويذكر أن كل واحد منهما يظهر على حدة أو سويا في الوقت . في ظل غياب أدوات الربط بينها
  . نفسه حسب السياق

بقصر الجمل جاء متأثرا ويالحظ أن النوع األول من مظاهر األسلوب الشعري الذي يتجلى 
 باضطراب المجاورة؛ إذ يسبب هذا االضطراب الخلل في تأليف الكلمات في المستوى األوسع

وكذلك يذكر أن اضطراب المجاورة يولد . ويؤدي إلى ما يصاحب ذلك من تقلص مدى الجمل
في حالة و. المنطوقات الطفلية التي تتكون من الجملة الواحدة والجملة ذات الكلمات الواحدة

الحبسة المتقدمة فإنه من الممكن أن يختزل كل منطوق إلى جملة مفردة تتكون من كلمة 
 .(5)واحدة

ومن المهم هنا أن نكشف عن تأثيرات هذا النمط من األسلوب فنيا ودالليا، وبيان دوافع 
القصة ويذكر أن الجمل القصيرة المختصرة في . الكاتب وراء االعتماد عليه في قصص زكريا تامر

تضفي عليها إيقاعا سريعا وقريبا من إيقاع الشعر، وتؤدي إلى تكثيف المعنى، وترفع درجة 
وكذلك يساهم . الشعرية من ناحية فنية جماليةسمات اإليحائية والغموض، مما يعطي للغة القصة 

ناق اإليقاع السريع الناتج عن الجمل القصيرة في خلق أجواء من التوتر وإحساس بالقلق واالخت
 . لدى المتلقي؛ ويتناسب ذلك مع مضامين القصص السوداوية لدى زكريا تامر بشكل عام

إيحائية، ولكن ووبالفعل نلحظ أن لغة قصة زكريا تامر بصورة عامة قصيرة بسيطة ومكثفة 
هذه السمة تبرز على وجه الخصوص في لغة الحوار الخارجي بين الشخصيات في القصة، وبعض 

الذي يتطور أو ينتقل من موضوع إلى آخر من خالل  Monologue ار الداخلياألحيان في الحو
  .تيار الوعي، والتداعي، وغير ذلك: التقنيات السردية المتنوعة مثل

وقد توحي الجمل القصيرة والمختزلة في الحوار الخارجي بين الشخصيات في قصص زكريا 
واإلحساس بالعزلة والغربة  الشخصيات بين تامر بفقدان اإلنسانية وعدم القدرة على التواصل فيما

إذ يعطي هذا النوع من الحوار القصير بين الناس شعورا جافا وباردا وغير دافئ . في آن واحد
 اوال إنساني، ويتناسب هذا النمط من األسلوب مع عالقات الشخصيات ومواقفها من بعضها بعض

الم والمظلوم من ناحية، وبين المهزوم وتنشأ هذه العالقة عادة بين الظ. في قصص زكريا تامر
 . والالمبالي من ناحية أخرى

 ويالحظ أن كثيرا من قصص تامر تدور بين الشخصية الظالمة الممثلة للسلطة المستبدة
وعادة يوجه الظالم تهمة زائفة إلى . الشخصية المظلومة التي تمثل عامة الشعب الفقير والبريءو

ع عن نفسه وال يحاول أن يستمع إليه، وهنا يتصف أسلوب لغة المظلوم وال يمنحه فرصة للدفا
الظالم بالقصر واالختزال والصرامة والقطع، وفي كثير من األحيان يرافق هذا األسلوب صيغة فعل 
األمر في سبيل فرض نفسه باتجاه أحادي كأنه ال يريد أن يفتح أدنى مجال لقبول اآلخر، وتتابع 
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يانا البرقية تعني أن المستبد أو الشرطي يريد أن يتحكم في الموقف الجمل القصيرة المختزلة وأح
 .ويحرم الطرف اآلخر من أي فرصة للدفاع عن نفسه أو المساهمة في الحوار

وبينما يحاول المظلوم أن يرفض التهمة الموجهة له في البداية، ولكن يضطر لالعتراف بها 
دته، فيقل طول كالمه تدريجيا ثم يحرم من واالستسالم للواقع المفروض عليه مهما كانت إرا

وعادة يأتي هذا السكوت مع موت . فرصه للتكلم ويجبر على الصمت قهريا في نهاية القصة
 : 'الصقر'المظلوم، كما يعرض في قصة 

 )).ووجهك؟: ((بإصبع طويلة إلى وجهي، وقال) الشرطي(فأشار "
 ))وجهي؟ ما به؟: ((-

  )).لماذا؟. عابسوجهك . انظر إلى المرآة: ((-

  )).ألني بال عمل: ((-

  .))أتجرؤ على انتقاد القوانين؟. اسكت: ((ـ

  )).!أنا؟: ((-

  .(6)))"أقفل فمك وابتعد عن وجهي واحذر أن تمشي في الشوارع. هس: ((-

ثم قذفوا بي إلى النهر، فغصت حاال في مياهه مندفعا إلى القاع مغمض العينين والفم "... 
وعندما أراد فمي أن ينادي أمي . مدينة تحترق تحت سماء خضراء وقمر أسودمحاوال أن أتخيل 

وهكذا حرمت التثاؤب تاركا الشمس تشرق . مستغيثا، خنقت المياه صرخته، وأجبرته على الصمت
  .(7)"كل صباح

هنا يتهم الشرطي الشخصية بإهانة البلد بمظاهرها الشخصية مثل الظهر المقوس والوجه 
حاولت أن ترفض التهمة وتدافع عن نفسها منعها الشرطي من الكالم وأسكتها العابس، وكلما 

وبعد ذلك أحضرها إلى المحكمة ألنها تثاءبت في الشارع . بالقسوة وباللغة القصيرة والصارمة
، وهي مربوطة بالحبال، فمهما أرادت أن برميها في النهر وتلقى هذه الشخصية حكم اإلعدام

  .تفتح الفم وال تصرخ به بسبب مياه النهر المتدفقة عليها تستغيث، فال تستطيع أن

وال يكتفي الظالم باختزال لغته عند ممارسة القمع وإنما يفرض على المظلوم قلة الكالم 
واختزاله وحتى الصمت لكي يحرمه من فرصة التعبير والكالم واالستغاثة من الموت المادي أو 

باعتباره وسيلة من وسائل ' الصمت'ضوء على دور وهنا من الضروري أن نسلط ال. المعنوي
ففي بعض القصص توجه التهمة الكاذبة إلى شخص قد . الظالم لممارسة السلطة على المظلومين

مات وهو يلتزم بالصمت رغما عنه وبالتالي أصال ال تتاح له فرصة لفتح فمه ورفض التهمة، وفي 
 . على سبيل المثال' المتهم'يعرض في قصة النهاية يحكم عليه بالعقوبة حتى بعد موته كما 
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 (8)وهو عمر الخيام-ثم إن السكوت يفرض في هذه القصة على أحد أهل العلم والمعرفة 
لكونه سبق أن أدرك إشكاليات الواقع وتمرد عليها وأثار الرأي العام من خالل  -تاريخيةال يةالشخص

يظهر على شكل جثة صامتة ومعاقبة  ولكن في قصة المتهم عمر الخيام. األصوات واألقالم
بالحرمان من امتالك الورقة والقلم، ولعل زكريا تامر يريد من هذا الموقف التعبير عن حالة يأس 

  .المثقف غير القادر على القيام بمسؤوليته في ظل قمع السلطة

هر أسلوبه أما الحوار القائم على العالقة بين المأزوم وبين الالمبالي المحيط به فتتجلى مظا
وقد يدل هذا األسلوب على فتور العالقة بينهما؛ إذ يثير ذلك . في القصر واالختزال والبساطة

 . اإلحساس ببرود المشاعر، ويوحي بقلة االهتمام والعناية ويشير إلى غياب اإلنسانية فيما بينهما

من مال  اما ينقصهمونلحظ أن الشخصية المأزومة في قصص زكريا تامر تشكو من حولها 
 وحياة كريمة وسعادة في سبيل نيل االهتمام الدافئ أو المساعدة المادية أو المعنوية، ولكن

ويتجلى هذا الموقف تجليا . يردون عليها بالفتور والالمباالة ويخيبون أملها -عادة– اآلخرين
ذا ويمكن أن نجد أمثلة عديدة على ه. واضحا في الجمل القصيرة والمختزلة غير الكاملة

األسلوب في قصص زكريا تامر، ومنها الحوار الخارجي التالي الذي يدور بين الشخصيات في 
 :'الجوع'قصة 

  :وصمت هنيهات ثم أضاف وهو يبتسم ابتسامة ماكرة"... 

  )).بودي لو أسكر: ((-

  )).ال: ((-

  )).لماذا ال؟: ((-

  )).أنا ضد الخمرة: ((-

  )).جرعة صغيرة فقط: ((-

  )).في التوسل، فلن أغير موقفيال فائدة : ((-

فحنق أحمد على صديقه البخيل، وغادر مرسمه متضايقا أشد الضيق، وسار في الشارع 
  .(9)..."تحت شمس آب عجوزا عمره آالف السنين

ويذكر أن هذا الحوار القصير المختزل يدور بين أحمد الجائع الفقير وصديقه الرسام، حيث 
ولكن صديقه يرد عليه . يأكله ويلمح إلى رغبته في الشربيزور أحمد صديقه بحثا عن شيٍء 

بفتور ويرفض ذلك ببرود مما يثير غضب أحمد ويحبطه مهما كان السبب، فيضطر أحمد إلى 
تحت أشعة الشمس القاسية في شهر آب، وهو يتضايق من المباالة  التنقل في الشارع مرة أخرى

  . صديقه به وما أظهره من عدم االكتراث
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ورغم  ،ال أحد يستحق اللوم حتى أحمد نفسه؛ إذ كان صديقه فقيرا فقرا شديدا أيضاولكن 
ذلك حاول قدر المستطاع تقديم الضيافة ألحمد من خالل رسم دجاجة على الورق بدال من تقديم 

وهنا ال يريد زكريا تامر انتقاد الشخص الالمبالي فحسب، وإنما . دجاجة حقيقية له من شدة الفقر
بنقد الظروف الصعبة التي تجعل اإلنسان يفقد العناية بالمحيطين به ويعجر عن تلبية  قد يوحي

  .مطالبهم ماديا أو معنويا

ويالحظ أن عناوين قصص زكريا تامر تتصف أيضا بقصر الجمل وبساطتها واختزالها سواء 
د، لكونها أكانت رئيسة أم فرعية ولكنها تحتوي على قصدية المؤلف وتعبر عن النص في آن واح

مصوَغًة بلغة مكثَّفة وغنية وإيحائية؛ إذ يمكن القول بأن عناوين قصص زكريا تامر تتمتع بقدر كبير 
  .من الشعرية مثلما تتمتع بها نصوصه

وقد حدد بعض المنظريين والنقاد مثل جان كوهن وجيرار جينت وظائف العنوان في األدب؛ 
ويعد االقتصاد اللغوي لعنوان قصص زكريا . (10)والجمالفمنها وظيفة اإلغراء والوصف واإليحاء 

وبالفعل تتألف عناوين قصص . من الشروط األساسية والمناسبة لتقوم بكل هذه الوظائف تامر
تقوم "تامر من كلمة واحدة أو كلمتين أو جملة، وتتميز جمعيها باقتصادها اللغوي الشديد و

 . (11)"موض، وكذلك تتعالق بنيتها مع بنية اللغة السرديةبنيتها النحوية على الحذف الذي يولِّد الغ

التي صدرت عام " الرعد"ونلحظ أبرز األمثلة على ذلك في مجموعته القصصية الثالثة 
ويأتي معظم عناوينها الفرعية تحته ' الرعد'؛ إذ يتألف عنوانها الرئيس من كلمة واحدة 1970

 ،'جوع'و ،'النسيان'و ،'اللحى'و ،'متهمال'و ،'الصقر'و ،'السجن': مثله بكلمة واحدة
 الختزالويذكر أن كل هذه العناوين تتصف با. 'الكذب'و ،'الهزيمة'و ،'خضراء'و ،'األطفال'و

والغنى  اللغوي الشديد وتتمتع بما يؤدي إليه من سمات الغموض والتكثيف واإليحائية والرمزية
 . الداللي

ض الناشئ منه فإنه يصعب علينا الوصول إلى ونظرا لالقصاد اللغوي في العناوين والغمو
ويتطلب هذا األمر قراءة النص المعمقة . المعاني المستترة للعناوين بداللتها الظاهرة والسطحية

ومقارنته بداللة عنوانه بعيدا عن اللجوء إلى مرجعياته الخارجية، وكذلك بحاجة إلى قراءة تأخذ 
ألفقية بين العناوين الكبيرة والصغيرة في دائرة المجموعة بعين االعتبار العالقات العمودية وا

 .القصصية

كلمة تحمل معنى يحيل إلى ظاهرة طبيعية تحدث بصحبة األمطار والبرق ' الرعد'و
ولكن يصعب علينا بيان قصدية الكاتب المستترة وراء . واألصوات وتثير الرعب وترمز إلى القوة

، وإنما نحتاج إلى قراءة النصوص بطريقة مفصلة والربط بين كلمة الرعد بداللتها الخارجية وحدها
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المقارنة بين العناوين الرئيسة والفرعية للكشف عن دوافع زكريا تامر الختيار و العناوين والنصوص
 .القصصية الرعد لعنوان المجموعة

ي قد يوحي بالواقع المرير القاس' الرعد'وبعد قراءة هذه المجموعة فيمكن إدراك أن لفظ 
يوقظ الناس من الغفلة واألوهام ويولد عندهم الرهبة والخوف "الذي  ،1967المتمثل في هزيمة 

ويجعل الوعي يصحو على صورة الواقع المحكوم بالقهر والرعب واالستبداد والتخلف، وهو ما 
 وقد نصل إلى هذا التفسير ليس بناء على المعطيات التاريخية. (12)"شكل عوامل الهزيمة المدوية

وإنما يقوم التفسير أيضا على مضامينها والعالقات العضوية  فقط، أو السياسية عند صدور القصة
  .التي تربط بينها وبين لغة العناوين الرئيسة والفرعية لهذه المجموعة

وأما المظهر الثاني من األسلوب الشعري الذي نشأ تأثرا باضطراب المجاورة في قصة زكريا 
مل المقطعة غير المترابطة لغويا أو دالليا بسبب اختفاء أدوات الربط بينها تامر، فهو تتابع الج

مثل حروف العطف والصلة وغيرها، ويأتي ذلك عادة مع المظهر األول من األسلوب الشعري 
 .المتمثل بالجملة القصيرة والبسيطة والمختزلة

كانت منتشرة ومعروفة ويذكر أن هذه الظاهرة األسلوبية ليست من تجديد زكريا تامر وإنما 
تعبيرا عن موقف ما أو  (13)لدى عدد من كتاب القصة العربية مثل يوسف إدريس ونجيب محفوظ

ولكن سبب ذكره هنا يرجع إلى أن الدراسة في األساس تهدف إلى الكشف عن آليات . رؤية ما
 . والدة كل المظاهر األسلوبية في قصص زكريا تامر استنادا إلى نظرية الحبسة

وقد نشأ تقطع الجمل من غير أدوات الربط بينها من فعالية اضطراب المجاورة الذي يسبب 
وفي هذه . مشكلة النسج وضياع القوانين التركيبية مما يحول الجملة إلى مجرد ركام من الكلمات

وفي . الحالة يصبح نسق ترتيب الكلمات عشوائيا، وتختفي روابط التنسيق واإلتباع القواعدية
الكلمات التي تؤدي وظائف نحوية خالصة، مثل ضمائر الوصل وحروف  ت نفسه تختفي هناالوق

وبالتالي نلحظ في قصص زكريا تامر أن الجمل  .(14)'أسلوبا برقيا'الجر وغير ذلك ليصبح أسلوبه 
القصيرة تتالحق ولكنها ال تترابط لغويا وال دالليا كأنها ركام من الكلمات ليس إال، وإنما تنقطع 

 .بغياب أدوات الربط مما يشكل األسلوب البرقي

وقد يعد هذا النمط من األسلوب عقبًة تمنع وصول الرسالة إلى المتلقي في نظام التواصل 
االعتيادي في الحياة ألنه غير مترابط نحويا ومنطقيا على عكس ما نجده في الخطاب النثري 

في المجال الفني األدبي فوائد كثيرة لكونه  مع هذه العقبات والعيوب التواصلية إال أن لهو .عامة
ملء الفراغات ويفتح أمامه المجال إلطالق العنان للخيال من ناحية منطقية  يفرض على القارئ

وداللية، وكذلك يمنح القصة إيقاعا سريعا، ويخلق أجواًء من التوتر وإحساسا بالقلق من ناحية 
 . لقصة عند زكريا تامر قدرا كبيرا من الشعريةفنية وجمالية، وذلك كلُّه يضفي على لغة ا
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ويالحظ أن زكريا تامر يستثمر هذا األسلوب عادة في الحوار الداخلي الذي يعبر عما يجول 
ونلحظ أن هذا . في داخل الشخصيات ويتطور من موضوع إلى آخر بتيار الوعي والتداعيات

الشخصيات النفسية المضطربة التي األسلوب البرقي يأتي في قصص تامر غالبا ليعكس حاالت 
اإلنسان المأزوم ال "تعاني من خيبة األمل والقلق الدائم واليأس من الواقع الظالم السوداوي؛ إذ 

، ومن َثم جاءت اللغة (15)"يفكر بطريقة منطقية متواصلة، فتتداعى الصور واألفكار من غير ترتيب
المضطربة العاجزة عن الحفاظ على االستقرار  المفككة غير المترابطة لكي تعكس حالة اإلنسان

 .النفسي

  :هذه السمة األسلوبية بوضوح' صهيل الجواد األبيض'وُتْظهر األمثلة التالية من قصة 

اللون الجبال يتحول . وداعا وداعا. صفير قطار. أشرق يا وجهها الشاحب يا صباحا متعبا"
الجبال . التراب أخضر. خضراء. السماء. لربيعالعالم يفتح أبوابه ل. إلى إيقاع دافئ ذي أجنحة

كل شيء . أسود.. رمادي.. أنا أخضر. الحزن أخضر. البحار خضراء. الغيوم خضراء. خضراء
 .(16)"أسود

أن الجمل القصيرة تتالحق ولكنها ال  وتيار الوعي ونلحظ في هذه الفقرة من الحوار الداخلي
لغوية ونحوية معتادة، إنما تنقطع هذه الجمل وتترابط ترتبط بترتيب منطقي وال توجد بينها روابط 

فيأتي بعد صفير قطار كلمة الوداع مرتين، وجاء بعد الربيع عناصر الطبيعة مثل . فقط بالتداعيات
التراب والجبال والغيوم والبحار وكذلك األلوان المختلفة أخضر ورمادي وأسود، ولكنه ليس من 

 . رة وراء هذا األسلوبالسهل الوصول إلى الرسالة المستت

ولعل زكريا تامر، من خالل توظيف هذا األسلوب، ال يريد أن يدل على العالم الداخلي 
للشخصيات المضطربة فحسب وإنما يرغب في اإلشارة إلى العالم الخارجي الذي تعيش فيه أيضا، 

تلئ بالتناقضات وهو عالم عشوائي يسيطر عليه الظلم والقمع وال يخضع للمنطق والعقالنية بل يم
 .والمفارقات

وقد يتناسب هذا األسلوب مع رغبة الشخص المأزوم في تفجير مشاعره المكبوتة والتعبير 
إذ إن الجمل المقطعة وما تخلقه من النفس السريع واإلحساس بالتوتر يشبه . عن رغبته المحرومة

ذه الحالة ال يمكن أن في ه. الصرخة التي تنفجر عفويا وتتدفق عشوائيا من دون ترتيب منطقي
تأتي هذه الصرخات بنفس طويل ممتد وال بتسلسل منطقي عقالني مثل أي جمل أخرى في 

 : 'األغنية الزرقاء الخشنة'الخطاب النثري العادي، ويتضح ذلك في قصة 

أحب الخمر والغناء واألزقة الضيقة، وأحب . ال أبكي. ال أضحك. أنا رجل فقير بال عمل"
ذئبان مريضان، وعينا أميمة كانتا .. عيناي نعشان. ألبيض والنهود الفتية والمطرالشعر والخبز ا
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. نجمتين خبزهما قلبي، وقلبي قد يكون بلبال مذبوح العنق، وقد يكون شحاذا تبكيه عتمة الليل
 .(17)"في الليل هربت أميمة من حارتنا

ر المدقع وتشكو من لنفسها وهي تعاني من الفق حاورونلحظ هنا أن الشخصية الرئيسة ت
نقذ أميمة يكون ملكا في المدينة ويأن هذا الرجل الفقير تمنى يالظروف الصعبة التي تعيشها، و

وفي هذه الفقرة تتالحق الجمل المقطعة دون ترتيب منطقي وال . حبها من الجوع والفقريالتي 
ة للتعبير عما يجول أدوات الربط بينها، وإنما تتدفق هذه الجمل كأنها صرخة الشخصية المنفجر

 . في داخلها من الرغبة واألمنية والغضب واليأس واإلحباط

ويذكر هنا أن ثمة وسيلة لربط الجمل المقطعة حتى في غياب أدوات الربط اللغوي النحوي 
الذي يعتمد عليه الكاتب غالبا في سبيل ' التداعي'أو التسلسل المنطقي فيما بينها، أال وهي 

ولكن يالحظ أن التداعي في . ر أو األفكار المتدفقة بحرية من غير ترتيبالتعبير عن المشاع
تكرار كلمة "قصص زكريا تامر ال يأتي من فراغ، وإنما يقوم على بعض الظواهر اللغوية مثل 

ومشتقاتها، والطباق والمقابلة، وتكرار الكلمة األخيرة والبدء بها في الفاصلة الجديدة وهو أسلوب 
 . Anadiplosis"(18) مسمى بالـ

وبالفعل نجد في المثال األول تكرار كلمة األخضر ومشتقاتها التي تساعد في توظيف 
' عيناي نعشان'، و'ال أبكي'و' ال أضحك'وأما في المثال الثاني فنلحظ الطباق والمقابلة  التداعي،

لة الجديدة مثل ، وكذلك تكرار الكملة األخيرة والبدء بها في الجم'وعينا أميمة كانتا نجمتين'و

 في. الليلقد يكون بلبال مذبوح العنق، وقد يكون شحاذا تبكيه عتمة  قلبي، وقلبيوخبزهما '

وتساهم هذه الظواهر اللغوية في القيام بوظيفة التداعي من  .(19)'هربت أميمة من حارتنا الليل
 .ناحية، وتزيد شعرية لغة القصة لدى زكريا تامر من ناحية أخرى

  للغة تكرار ا. 2

يعد تكرار اللغة من أبرز المظاهر األسلوبية التي تمنح لقصة زكريا تامر النزعة الشعرية، 
فالتكرار من الظواهر المنتشرة والشائعة خصوصا في النصوص األدبية الشعرية منذ زمن طويل، 

والكلمات ويأتي التكرار عند الشعراء بأشكال متنوعة بدءا من القافية والرديف وتكرار الحروف 
ولكن هذا األسلوب ال يقتصر على الشعر وحده  .(20)والتراكيب وكذلك المصرع أو البيت كامال

وإنما ينطبق أيضا على األدب النثري؛ إذ يلجأ إليه بعض كتاب القصة القصيرة أو الرواية 
 .ءلالستفادة مما يصنعه أسلوب التكرار من الفعالية الفنية والفوائد الداللية على حد سوا

 يعدو ،أن التكرار غير ضروري لتؤدي اللغة وظيفتها المعنوية والتداوليةمن رغم على الو
 فيمن المحسنات اللغوية أو األلعاب اللغوية، إال أنه يحظى باالهتمام والعناية البالغة  كذلك
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 ويوظَّف على نطاق واسع سواء أكان في الخطاب الشعري أو الخطاب النثري الدراسة األسلوبية
 . تأثيريةقيم ما يضفيه من اإلقناعي نظرا لفاعلياته المتنوعة و

وتكمن قيمة التكرار الجمالية الفنية في صنع اإليقاع الموسيقي الذي يمنح المتعة السماعية 
وثمة قيمة داللية للتكرار تتمثل في توكيد . للمتلقي خالل قراءة النص أي ما يعرف بوظيفة التأثير

وفضال عن . يريد الكاتب إيصالها إلى القارىء أي ما يسمى بوظيفة اإلقناع رسالة أو فكرة معينة
 .ذلك يعد التكرار من الوسائل األسلوبية أوالبالغية التي تحقق التماسك النصي في الخطاب

، فيقول فيه "بنية اللغة الشعرية"والتكرار من مظاهر االنزياح كما ذكره جان كوهن في كتابه 
 ضمان سالمة الرسالة من خالل االختالف الفونيماتي إال أن التجنيس والقافية إن اللغة تحاول أصال

فمن . (21)وغيرهما من الظواهر األسلوبية أو البالغية تعرقل هذا االختالف بالتجانس الصوتي
الواضح أن تكرار الحروف أو الكلمات أو الجمل والبنية اللغوية المعينة في قصص زكريا تامر يعد 

االنزياح الذي يخرج عن قانون اللغة المألوفة وكذلك من عناصر السمات األسلوبية من ظواهر 
 . الشعرية التي تميز نفسها عن القصص األخرى

 ومن المهم هنا اإلشارة إلى آليات نشأة التكرار في قصص زكريا تامر بصورة علمية مفصلة،
اضطراب المجاورة مثلما تتأثر به فهو لم يأت من فراغ وال بالصدفة، وإنما جاء تأثرا بفعاليات 

إذ في حال حدوث اضطراب . ظاهرة قصر اللغة وتقطعها التي تم ذكرها في المبحث األول
المجاورة يحدث خلل في تأليف الكلمات ويتقلص مدى الجمل وتنوعها، وبالتالي ال يمكن أن 

ية المحدودة شكليا أو تتوسع الجمل أو تتنوع، بل تتكرر الجمل نفسها أو الجمل في صيغها البنائ
 .(22)نحويا

وال يتوقف هذا التأثير عند مستوى الجملة، بل يمتد إلى مستوى الكلمة، فيمكن أن نلحظ 
نطاق التنوع المعجمي لأللفاظ المستعملة في قصص زكريا تامر؛ ومرجع ذلك إلى أن الكلمات ضيق 

ون عنصرا يشكل الخطاب في قصص تامر تكون جمًلا محدودة النطاق أصال من ناحية، وَتُك
اللغوي الذي تسيطر عليه السمات االستعارية ويتطور من موضوع إلى آخر عن طريق عملية 

وفي هذا السياق، فال بد من أن يتضيق نطاق استخدام الكلمات وتتكرر . المماثلة من ناحية أخرى
 . تتكرر مرادفاتها أو مشتقاتهاو األلفاظ نفسها

مستوى السردي، فعلى سبيل المثال، يالحظ أن الفضاء المكاني في وتتطور هذه الفكرة إلى ال
قصص زكريا تامر يفقد تنوعه مثلما يفقد فيها الكلمات والجمل على المستوى اللغوي؛ فيتكرر 

 .(23) ظهور األماكن نفسها أو أماكن مشابهة بصورة محدودة في جميع القصص
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كونها مليئة بالتكرار لغويا سواء أكان ويذكر أن أسلوب قصص زكريا تامر يتصف بالشعرية ل
نلحظ أن الكلمات نفسها أو  معجميالتركيبي؛ فعلى المستوى الل مأ معجميعلى المستوى ال

ومن . مرادفاتها أو مشتقاتها تتكرر ضمن نطاق محدود لتشكل المعجم الخاص لقصص زكريا تامر
التي تصور الجانب المظلم في العالم  معجم المفردات الدالة على السوداوية: أبرز األمثلة على ذلك

 . الذي نعيش فيه، وهو عالم مليء بالمفارقات والتناقضات

وال نلحظ مجموعة من الكلمات السوداوية في داخل القصة الواحدة فقط، وإنما نلحظها 
زكريا "بصورة الفتة في جميع قصص زكريا تامر لدرجة أن امتنان الصمادي تذكر في دراستها 

تكثر في قصص زكريا األلفاظ الدالة على أنماط الوحدة والغربة "أنه " صة القصيرةتامر والق
والعزلة والكآبة والشقاء، حتى إننا ال نستطيع أن نلحظ جملة تخلو من هذه األلفاظ، وكلها تصب 

 . (24)"في انهزام البطل أمام ذاته ومجتمعه

وهي الكلمات القضائية التي وثمة مجموعة أخرى من األلفاظ التي تتكرر في قصص تامر، 
تستعمل غالبا في نقاط التفتيش أو المركز األمني أو المحكمة؛ إذ كثيرا ما تتعرض الشخصيات 
الرئيسة لمواقف متشابهة، فتواجه التفتيش من رجال الشرطة بتهمة غير معقولة وتضطر للمثول 

در عليها الحكم باإلعدام أمام المحكمة الجنائية أو أمام صاحب السلطة وفي نهاية القصة يص
 . فتموت بطريقة وحشية تخلو من اإلنسانية

ومهما اختلفت تفاصيل القصص فيما بينها، فكل هذه المواقف المتشابهة تلعب دورا في 
تضييق نطاق استخدام المفردات وتقليل تنوع األلفاظ لتشكل معجم الكلمات الخاصة لدى زكريا 

' السجين'لفاظ القضائية تستعمل في قصصه المختلفة، مثل وبالتالي نلحظ كثيرا من األ. تامر
اعتراف 'و' الشرطي'و' القاتل'و' المتهم'و' القوانين'و' المحكمة'و' القاضي'و' الشاهد'و

وغير ذلك؛ فعلى سبيل المثال، نجد تكرار هذه األلفاظ بصورة ' إعدام شنقا'و' اعتقال'و' بالذنب

قصة  ثماني عشرة ضمنالتي تت الرعدا، ففي مجموعة واضحة حتى في المجموعة القصصية وحده
' النسيان'و' المتهم'و' الذي أحرق السفن'و' الصقر'و' السجن'قصة : أصال، ال تخلو نصفها

من الكلمات القضائية ' في يوم مرح'و' آخر الرايات'و' الحصان'و' الشرطي'و' عباد الله'و
ل الشرطة، رغم وجود فروقات في تفاصيل المرتبطة بالجريمة والتفتيش والتهمة والحكم ورجا

وتفرض هذه األلفاظ نفسها حتى على عناوين القصة مثل . القصة وطريقة السرد فيما بينها
 .'الشرطي'و' المتهم'و' السجن'

إن تكرار هذه األلفاظ والمواقف واألجواء المتماثلة التي تتشكل بها قد يشعر القارئ بالملل 
ة واالبتذال، ولكن أسلوب التكرار في القصة لم يأت من فراغ وال ويعرض القصة لتهمة الرتاب

. الكاتب في سبيل توكيد رسالته أو إقناع المتلقي برؤيته تبالصدفة، وإنما جاء من استراتيجيا
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فقد يريد زكريا تامر من خالل هذا األسلوب تحذيرنا من أن صاحب السلطة يفرض نفسه 
كنا، وقد ال يمكننا أن نتخلص من دوامة القمع والظلم  باستمرار في كل جوانب حياتنا أينما

وأما من حيث فوائد تكرار . والقهر في ظل وجوده وبالتالي ال بد لنا من تذكير أنفسنا بهذا الواقع
استخدام الكلمات وحقولها المعجمية في القصة من ناحية فنية جمالية، فيمكن القول بأن ذلك 

 . لخطابي أو الوحدة الكلية ألعمال زكريا تامريساهم في تحقيق التماسك النصي ا

وأما على المستوى التركيبي فنلحظ أن الجمل أنفسها أو الجمل المتشابهة في الصيغ البنائية 
تتكرر بصورة الفتة في قصص زكريا تامر، ويضفي ذلك على اللغة سردية شعرية ويشكل أسلوبها 

في جميع مستويات  وإنمااحدة فحسب، وال نجد هذه الظاهرة في داخل القصة الو. الخاص
القصص أيضا، وقد يتداخل هذا الموضوع مع قضية تكرار األلفاظ؛ إذ غالبا ما تتكرر الجمل 

 :على سبيل المثال' المتهم'المتشابهة أو المتطابقة بوجود الكلمات نفسها، كما يعرض في قصة 
  .ن أحيا حراالحزن هو الذي أغراني بأن أطالب أ): سجين(الشاهد السادس "

  .الحزن أرغمني على شتم الحكومة): سجين(الشاهد السابع 

  .الحزن هو الذي دفعني إلى االشتراك في التظاهرة): سجين(الشاهد الثامن 

  .الحزن هو الذي حرضني على أن أحاول الهرب من السجن): سجين(الشاهد التاسع 

 (25)."شرطةالحزن وحده جعلني أكره رجال ال): سجين(الشاهر العاشر

وكما يعرض في الفقرة تتكرر الجمل المتشابهة بنائيا وشكليا وكذلك تتكرر معها كلمتا 
ما أدى م) السجناء(في آن واحد؛ فالحزن هو المشترك بين جميع الشهود ' الشاهد'و' الحزن'

ويذكر أن المتهم في القصة شخصية رئيسة عمر . إلى تماسك نصي وداللي في بنية هذه الفقرة
يتهم بكتابة الشعر الذي يمدح الخمرة ويدعو إلى شربها؛  ألنه لخيام الذي مات ودفن في األرضا

إذ ذلك يتعارض مع قانون الدولة الذي يمنع استيراد البضائع األجنبية ويعد شرب الخمرة سلوكا 
 يتعاون مع الحزن الذي يقوم بدور الجاسوس وبتعكير األمن وبث االضطراب في الدولة حسب قول

 . القاضي

وطبعا ال تعد هذه التهمة عذرا مقنعا وال منطقيا للقبض على عمر الخيام لكونه قد عاش 
، فأصال ليس لديه أي عالقة مع قانون الدولة )م1123عام (وكتب شعره ومات قبل زمن طويل 

 وكذلك ثمة مفارقة واضحة في اعتبار أن كل األعمال التي نشأت من الحزن. الحديثة وال ذنب له
طلب الحرية وشتم الحكومة (تعد من الجرائم التي ال بد أن يعاقب عليها، علما بأن هذه األعمال 

بالفعل تمثل طرًقا للبحث عن الحرية والعدل والحق ضد السلطات ...) واشتراك في التظاهرة
وقد يأتي هذا الموقف الغريب بقصد من المؤلف؛ إذ يريد أن يكشف من خالله عن . الجشعة
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كثيرة من التناقضات الموجودة في أقوال السلطات وأفعالها التي تفرضها على األفراد مظاهر 
 . الضعفاء

ويْظهر النظر في المقطع السابق تكرار خمس جمل متتالية بنفس الصيغة البنائية أي ما 
يجعل الشهود  اوتأتي كلمة الحزن في موقع المبتدأ، وهو م. يسمى بالتوازي في البناء النحوي

بينما يبقى . يفعلون األعمال المختلفة في سبيل نيل الحرية كأنه إنسان حي يفكر ويتحرك كما يريد
الشهود مفعوال بهم كأنهم يضطرون للقيام بهذه األعمال دون أدنى حد من اإلرادة أو يبدون 

د يوحي هذا وق. محاوالٍت لتحميل كل المسؤولية للحزن خوفا من السلطة وهروبا من التهمة
التركيب بقيمة مشاعر الحزن لدى اإلنسان باعتباره دافعا إلدراك األخطاء واإلشكالية في الواقع 

 . هذه اإلشكاليات المحيط به ومصدرا يولد اإلرادة لمقاومة

أما فوائد تكرار استخدام نفس التركيب من الجمل فهي تكمن في توكيد الداللة ومحاولة 
التي تشير إلى أهمية اإلحساس بالحزن الذي يدفعنا إلى إدراك اإلشكاليات اإلقناع برسالة الكاتب 

 .واألخطاء والمفارقات التي تحيط بنا ويشجعنا على التمرد عليها

ويذكر أن تالحق أقوال الشهود بنفس البناء النحوي المتكرر هنا يخلق أجواًء من التوتر 
على فرض التهمة الكاذبة على الحزن  والضغط وضيق النفس؛ إذ يوحي هذا األسلوب بإصرارهم

ويمكن أن نلحظ . له ولو لحظة بإعطاء فرصة للرد عليهم أو الدفاع عن نفسه كأنهم لن يسمحوا
هذا األسلوب في كثير من القصص األخرى لدى زكريا تامر، خصوصا عندما يستدعي الكاتب 

ن إلى إثبات التهم دور الشهود الذين يضطرو ؤديمجموعة من الشخصيات الجانبية التي ت
  . المفروضة على الشخصية الرئيسة البريئة مثلما يحدث في هذه القصة

ومن المفارقة أن موضوع القصة في غاية السوداوية وهو يثير اليأس والسخرية واإلحباط إال 
أن هذا التكرار يساهم في صنع اإليقاع الموسيقي الذي يضفي المتعة السماعية الجمالية ويضفي 

ومن هنا تتحقق . ة على لغة القصة، ويشعر المتلقي كأنه يقرأ أبياًتا من الشعر الجميلالشعري
جماليات المفارقة بين األشكال المصوغة بأسلوب شاعري جميل وبين المضامين المأساوية، كما 

  .(26)"فينزع إلى إغراق كل صوت مأساوي خافت في شاعرية فياضة: "صبري حافظ. يذكر د

ة بنيات تركيبية معينة تتكرر بالتوازي مثلما يبدو في الشعر، وهي تظهر ويالحظ أن ثم
بصورة عامة واسعة النطاق في جميع قصص زكريا تامر بتأثير فعاليات اضطراب المجاورة الذي 

الفعل "(ومن أبرز األمثلة على ذلك تكرار الجملة المؤلَّفة من . يقلص من مدى الجمل وتنوعها
النعت مع التناوب في النوع + االسم المجرور ) + لباء الجارةا(حرف الجار+ الماضي 

يذكره علي بيانلو في دراسته التي تحاول البحث عن التعبيرات المتكررة في ما وهذا . (27))"والعدد
الكاتب "ى المنهج اإلحصائي، وهو يقول فيها إن علاعتمادا " النمور في اليوم العاشر"مجموعة 
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وهذا ما أشرنا إليه سابقا عند الحديث عن . (28)"ق الدائرة اللفظيةزكريا تامر يعاني من ضي
 .تضيق نطاق استخدام المفردات لدى زكريا تامر مثل الكلمات السوداوية والكلمات القضائية

وبالفعل يمكن أن نلحظ تكرار هذا التركيب من الجمل في أكثر من المجموعة القصصية 
ويذكر أن هذا التركيب . مهيمن على جميع قصص زكريا تامر الواردة أعاله وإنما يتكرر بشكل عام
' هتف'و' همس'و' صاح'ومشتقاتها مثل ' سأل'و' قال'غالبا يأتي مع أفعال معينة مثل 

وباإلضافة إلى ذلك . (29)وغير ذلك ِلما يقتضيه البعد السردي في القصة من الحوار' تساءل'و
وغيرها ' بكى'و' غضب'و' ابتسم'و' ضحك'ل مثل يصاحب هذا التركيب في كثير من األحيان أفعا

 .من األفعال التعبيرية، ويصبح ذلك جزءا مهما من السمات األسلوبية الخاصة لزكريا تامر

وبالفعل نلحظ أن الجمل بهذا التركيب النحوي تتكرر مرات كثيرة ليس فقط في مجموعة 
جموعات قصصية أخرى مثل قصة النمور في اليوم العاشر، وإنما من الممكن أن نجد ذلك في م

  :مجموعة الرعد على سبيل المثال األطفال من

  ...بصوت رقيق قائلة همستحين صعدت الجنية من مكان ما مظلم تحت األرض و...-"

  ...فقال الطفل بحيرة -

  ...فهمس بضراعةوعندئد سمع الطفل هدير ماء غاضب،  -

  ...فضحكت الجنية بهزء -

  ...فقالت الجنية بإصرار -

  .بكى بصوت مرتفعو...-

 (30)"وغير ذلك... فقال الطفل بصوت مفعم بالبهجة -

تكرر هذا التركيب تكرارا كثيرا مع األفعال المعينة والمحدودة يوهكذا في قصة األطفال 
وأفعال ' همس'و' قال'النطاق التي أشرت إليها في الفقرة السابقة، مثل أفعال القول ومشتقاته 

وجاء ذلك لما تقتضي هذه القصة من البعد السردي المتمثل في الحوار . 'بكى'و' ضحك'التعبير 
ويمكن أن نؤكِّد هنا مرة ثانية أن قصة زكريا تامر تفتقد إلى التنوع . بين الشخصيات العديدة

اللغوي سواء أكان على المستوى الصرفي اللفظي والتركيبي النحوي على حد سواء بتأثير 
  .يسبب قصر مدى الجملة وتنوعهااضطراب المجاورة الذي 

  

  



 مجموعة الرعد أنموذجا: السمات األسلوبية الشعرية واضطراب المجاورة في قصص زكريا تامر   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 517

  استعارية اللغة .3

يتصف أسلوب قصص زكريا تامر بالشعرية لكونها تتمتع بعدد من الظواهر الشعرية بعيدا 
عن سمات الخطاب النثري التقليدي، وجاء ذلك تأثرا بفعاليات اضطراب المجاورة الذي يؤدي إلى 

يغير الجملة إلى مجرد ركام من الكلمات،  اختالل في تأليف الكلمات في وحدات أعلى وكذلك
وقد ساهم . ونتيجة لذلك نلحظ حاالت الجمل القصيرة والمتقطعة بدون أدوات الربط في القصص

هذا االضطراب في التقليل من مدى الجمل وتنوعها مما يسبب تكرار الجمل بصيغ بنائية نحوية 
 . في القصة معينة وتكرار مجموعة من األلفاظ من ضمن دائرة محدودة

ويركز هذا المبحث على جانب آخر من تأثيرات اضطراب المجاورة في أسلوب قصص زكريا 
إذ في حالة تفكك النسج تستمر العملية االنتقائية . تامر، وهو بروز السمات االستعارية في القصص

ارة غريبة االستع"وتبقى لالضطراب طبيعة استعارية وتعبيرات شبه استعارية، وكما يذكر ياكبسون 
 .(31)"الكناية غريبة على اضطراب المجاورة"بينما " على اضطراب المماثلة

ويمكن القول إن اضطراب المجاورة يسبب طغيان عملية المماثلة على عملية المجاورة في 
) بيت صغير فقير(بـ) كوخ(تطور الخطاب اللغوي كما نلحظ أن شخصا في االختبار يرد على كلمة 

وبالتالي في هذه الحالة يتضح بروز النزعة االستعارية التي تنبني على  .(32) )ق كوخاحتر(بدال من 
عملية المماثلة في الخطاب اللغوي المتأثر باضطراب المجاورة، ويصبح ذلك عنصرا مهما يشكل 

 . األسلوب الشعري الخاص لدى قصص زكريا تامر

عرية، لكونها وسيلة للتصوير الفني وإن الصفات االستعارية من أهم العناصر التي تحقق الش
وتعطي للنص األدبي بعدا خياليا من خالل اللغة المجازية التي تقدم صورا ومعاني جديدة بناء 

ويضفي ذلك على اللغة القصصية الطابع الشعري والمجازي . على عالقات التشابه بين طرفين
  . االعتيادي لنثريا كالموالمباشرة المستعملة في التقريرية بعيدا عن اللغة ال

ويالحظ أن اللغة الشعرية المجازية وفي مقدمتها اللغة االستعارية تنحرف عن قواعد الكالم 
تكسر أفق توقعات المتلقي وتمارس انتهاكات "المعهود لكونها تولد صورا ومعاني جديدة، وهي 

ند إليه، والصفة مقصودة في عالئق التركيب اللغوي، كإحداث قدر من التنافر بين المسند والمس
ويولد ذلك مزيدا من الدالالت المتعددة، . (33)"والموصوف، والمضاف والمضاف إليه، وغير ذلك

فكلما استطاعت لغة أن تنحرف عن داللتها المباشرة، خالقة فضاء دالليا يتسع لمزيد من "
  .(34)"االحتماالت القرائية والداللية، حققت مستوى متميزا من الشعرية المطلوبة

إن السمات االستعارية ناشئة من عملية المماثلة في تطور الخطاب نتيجة : وخالصة القول
وكذلك تنزاح اللغة االستعارية عن القواعد اللغوية المألوفة ألنها . لفعاليات اضطراب المجاورة
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تصنع صورا ومعاني ودالالت جديدة تكسر توقعات القارئ وتثير اإلعجاب والمتعة، وتسمح له 
ومن هنا يمكن القول بأن . اءة الدالالت المتنوعة، وبالتالي تحقق قدرا كبيرا من الشعريةبقر

السمات االستعارية تعد من أبرز العناصر التي ساهمت في تشكيل األسلوب الشعري لقصص زكريا 
  .تامر

واالستعارة ليست مجرد تعبير لساني فحسب، وإنما هي وسيلة ذهنية تكشف عن فكر الكاتب 
 Conceptual metaphor(يته للعالم من حوله أيضا، حسب نظرية االستعارة التصورية ورؤ

theory ( (35)"االستعارات التي نحيا بها"التي يشير إليها اليكوف وجونسون في كتابهما الشهير .
 إذ يتأثر التفكير االستعاري بالثقافة والمجتمع"وكذلك ثمة صفة التفاعلية في تكوين االستعارة 

خبرات السابقة والعالقة بين اإلنسان والعالم المحيط به وتجربته في هذا العالم، وبهذا تكون وال
ولذلك من الضروري أال نتوقف عند اإلشارة إلى . (36)"االستعارة أداة متجددة لفهم العالم المتغير

يته مظاهر استخدام االستعارة في القصص، بل ال بد من محاولة الكشف عن قصدية الكاتب ورؤ
 .للعالم المحيط به من خالل تلك اللغات االستعارية

االستعارة 'وبناء على نظرية االستعارة التصورية، يمكن تقسيم االستعارة إلى فئتين؛ وهما 
فاألولى عبارة عن االستعارات المتداولة والشائعة . 'االستعارة الخيالية أو اإلبداعية'و' الوضعية

رؤية هؤالء لما حولهم، وأما األخيرة فيقصد بها االستعارات التي بين الناس وفي الثقافة وتحكم 
تخرج عن النسق التصوري المتواضع عليه، وبالتالي ال تكون مألوفة وال شائعة في النسق 

 .(37) التصوري في مجتمع ما أو في ثقافة ما

كريا تامر ومن الممكن أن نجد كثيرا من األمثلة للغة االستعارية بمختلف أنواعها في قصص ز
ولكن بالنسبة لهذا المبحث فيسلط الضوء على جانب توظيف اللغة توظيفا . على جميع المستويات

جديدا من خالل االستعارة المبتكرة غير المعهودة بعيدا عن االستعارة المبتذلة المعروفة استنادا 
ستعارة التصورية لدى حسب نظرية اال' االستعارات الخيالية أو اإلبداعية'إلى مبدأ االنزياح، أي 

 . اليكوف وجونسون كما ذكرنا في الفقرة السابقة

إن هذا النمط من االستعارة يستحق الدراسة أكثر من النمط االستعاري المتواضع عليه 
قدرة الكاتب على الربط بين األشياء البعيدة وربما المتنافرة وعلى "والشائع لكونها تثبت أكثر 
، وكذلك (38)"ينها، وامتالكه رؤية تجعله يرى ما ال يراه الناس العاديوناستخراج أبعاد المشابهة ب

وتكمن قيمة التركيز على . لكونها ترتقي بدرجة االنزياح وتمنح القصة مزيدا من الشاعرية
االستعارات الخيالية الجديدة في أنها تميز أكثر السمات األسلوبية لقصص زكريا تامر عن غيرها 

ناحية فنية جمالية، وتساهم في الكشف عن رؤية وفكر الكاتب الخاص من  من القصص األخرى من
 .ناحية داللية بشكل أوضح
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ومن أبرز األمثلة على االستعارة الخيالية اإلبداعية في قصص زكريا تامر، يمكن اإلشارة إلى 
كالها ويالحظ أن صورة المرأة تظهر في قصة تامر بأش. االستعارة المتعلقة بالمرأة لدى الكاتب

المختلفة مثل األم أو الحبيبة أو الزوجة أوالفتاة الصغيرة أو المومس، وتعد المرأة من أبرز 
العناصر التي تكون قصصه ووسيلة من وسائل تعبير الكاتب عن موقفه ورؤيته تجاه المجتمع أو 

  .العالم الذي يعيش فيه

والعطاء والحياة ومصدرا وفي األدب عادة ما تظهر المرأة رمزا للجمال والحب والعفة 
وتنطبق هذه النظرة المتواضع عليها للمرأة على بعض قصص زكريا تامر إلى حد . للحنين واإللهام

في ظل الظروف القاسية  (39)"ألنها دوما مشتهاة ومرتبطة بشوق الرجل للحياة والدفء"ما 
شوق غالبا ما يطبع والحياة الصعبة التي تمر بها الشخصيات الرئيسة في قصصه، ولكن هذا ال

، يتضح ذلك (40)بطابع جسدي جنسي ويصل بعض األحيان إلى حد العدوانية السادية الدموية
بشكل واضحة في تصوير الكاتب للمرأة من خالل االستعانة باللغة االستعارية الجديدة؛ فعلى سبيل 

ويرجع إلى  ائعاأن الشخصية الرئيسة أحمد يتجول في الشارع ج' الجوع'المثال، نلحظ في قصة 
 :دون الحصول على ما يبحث عنه، ويظل في حالة جوع شديد، وتنتهي القصة كاآلتي بيته

فأحنى رأسه وبحث في غرفته عن شيء يؤكل، فوجد نصف رغيف يابس كان مخفيا تحت "
الكتب التي تغطي سطح الطاولة، فبلله بالماء ثم أكله ببطء ثم تمدد على السرير، وسرعا ما 

لسبات، فشاهد في أثناء نومه امرأة جميلة، فاحتضنها بحنان وضراوة، وكان لحمها خبزا استسلم ل
  .(41)"أبيض ساخنا

هنا ال ينقذ نصف رغيف من الخبز أحمد من معاناة الجوع إطالقا، فيلجأ إلى عالم المنام 
 بعيدا عن الواقع ويحصل على ما يشبع رغبته وهو امرأة جميلة لها لحم من الخبز األبيض

ويبدو للوهلة األولى أن المرأة ليست لديها أي عالقة مع الخبز، فتبدو هذه االستعارة . الساخن
ولكن يمكن أن ندرك أن السبب الذي يدفع الكاتب الستخدام لفظ الخبز في . غريبة وجديدة

ة إلى القاسم المشترك بينها وبين الخبز، وهو وسيل االستعارة عن المرأة في هذا السياق قد يرجع
من الوسائل إلشباع رغبة أحمد الذي يفتقد إلى أساسيات الحياة وأدنى حد من السعادة فيها نظرا 

  .للفقر المدقع

ن االستعارة غير مقتصرة على التعبير اللساني بل موجودة أيضا في تفكيرنا أوكما ذكرنا 
وبالتالي . (42)"العالم آلية فكرية مرتبطة بالتجربة الذهنية اإلنسانية وطريقة إدراكها"باعتبارها 

دورا مهما في الكشف عن رؤية الكاتب أو  ؤدييمكن القول بأن االستعارة في النصوص األدبية ت
وبناء على هذا المبدأ، نصل إلى فكرة أن هذا النمط من . بيان التصورات المهيمنة على القصة

ادي للمرأة، وقد يعبر االستعارة في قصة الجوع توحي إلى شوق الرجل العنيف والعدواني والس
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ذلك عن موقف الكاتب الشخصي من المرأة بناء على تجربته أو موقفه المقصود ضد المجتمع 
المتخلف الذي ينظر إلى المرأة على أنها كائن ضعيف سلبي موجود فقط لخدمة الرجل وليس 

 . لنفسها مثل الخبز وغيره من األشياء المادية

لحم المرأة على أنه خبز أبيض ساخن كأنها شيء  إذ في هذه القصة يصور زكريا تامر
مأكول، وتعطي هذه الصورة االستعارية اإلحساس للمتلقي بفقدان المرأة قيمتها باعتبارها إنسانا 
مستقال بنفسه يستحق االحترام والكرامة، وإنما هي مجرد وسيلة مادية لتلبية االحتياجات 

قبل هذه ' ضراوة'فكرة في استخدام الكاتب لكلمة وتتضح هذه ال. األساسية للرجل وإشباع شهوته
الجملة، فاحتضن أحمد المرأة بحنان ولكن في الوقت نفسه بضراوة أي بعنف وشراسة كأنه ال 

 . يهتم بوجعها أو مشاعرها ما دامت هي تشبع رغبته

ويمكن أن نلحظ مثاال آخر على استخدام الصورة االستعارية للمرأة بمثل هذه الصورة في 
فنجد فيها مشهدا حيث يتفاوض أبو صالح مع أبي هيفاء على قيمة مهر . 'العرس الشرقي'ة قص

 : العروس، وهنا توصف هيفاء كأنها قطعة من اللحم تباع في المجزرة كما يعرض في القصة
  ))كم تريد ثمنها؟"((

  .))وغرامابنتي جميلة، متعلمة، وسأقبل أن أبيعها إكراما لك بخمسة وثالثين ليرة لكل كيل((

...  

وُأرسلت هيفاء على عجل إلى السوق، وهناك وضعت . فرحب والد صالح بالسعر الجديد
  (43)."على ميزان كبير، فبلغ وزنها خمسين كيلو

كان لحمها خبزا أبيض (وهنا ال يستعين زكريا تامر باالستعارة المباشرة كالمثال السابق 
. مة الحيوان أو القطعة منه بطريقة غير مباشرةوإنما يوحي بأن قيمة هيفاء تساوي قي) ساخنا

ورغم غياب اإلشارة االستعارية المباشرة إلى أن هيفاء هي اللحم، فيمكن إدراك ذلك من خالل 
في الجملة؛ إذ تعكس هذه التعبيرات مكانة هيفاء التي تعامل ' لكل كيلوغرام'و' أبيعها'كلمات 

 . مهرها كأنه يحدد سعر اللحم بين التجار معاملة اللحم المبيع في السوق فيحدد أبوها

 'وضعت'و' ُأرسلت'وإضافة إلى ذلك يالحظ أن استخدام صيغة الفعل المبني للمجهول مثل 
يؤكد مرة أخرى أن هيفاء ال تعد إنسانا عاقال متحركا بإرادته وإنما تتحرك بيد اآلخر كأنها شيء 

بناء على القاسم المشترك بين هيفاء واللحم، ومن هنا تنشأ الصورة االستعارية . منزوع اإلرادة
وهو شيء مرغوب فيه ومستهلك ومبيع ومشترى بين الرجال بالثمن، ولكن ليس لديه حق في 

 . اختيار القدر وإنما يترك هذا الحق لآلخرين وهو يكتفي بانتظار مصيره
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تشبه المرأة بالقطعة وإن هذه الصورة االستعارية ليست من أنواعها المألوفة العادية باعتبارها 
من اللحم، بل تعد من األنماط االستعارية الجديدة التي تكسر توقعات المتلقي وتعطي الصدمة 

قد يأتي هذا األسلوب من رغبة الكاتب في التعبير عن . الفنية الجمالية والفكرية له في آن واحد
الذي  - 'عرس الشرقيال'كما اتضح في عنوان القصة -رفضه واعتراضه على المجتمع الشرقي 

 . يمارس السلطة القهرية الذكورية األبوية على المرأة وال يعترف بكيانها أو استقاللها

وعادة في األدب توصف . 'األم'وتظهر المرأة في قصة زكريا تامر على صور مختلفة، ومنها 
ء في سبيل األم بصاحبة األمومة والحنان والمحبة وتعد رمزا للصبر والحكمة والتضحية والعطا

ولكن األم في قصص تامر تختلف عما تكون في األعمال األدبية األخرى، فهي تفتقد في . أوالدها
والشجاعة التي تجعلها تدافع عن أبنائها أمام مختلف أشكال  (44)كثير من األحيان إلى أمومتها

إذ ليس من  وقد يكون ذلك أمرا طبيعيا؛. السطوة وإنما تخضع لها من الخوف واليأس واإلحباط
 . السهل أن يبقي أحد جوانبه النموذجية المشرقة وسط صراعات مع العالم المشوه

بصورة مغايرة  ويمكن أن نلحظ عددا من األمثلة على ذلك في قصص زكريا تامر، فتظهر األم
 : 'الجريمة'النموذجية التي تظهر في القصص األخرى، كما يعرض في قصة  تماما لصور األم

  )).الشاهد الثاني(( :سليمان لم يمت إنما سمع الرجل األسود يقولولكن "... 

رأيته يقتل الجنرال، وكان يحمل : ((وتقدم المرأة الكهلة، ووقفت بجانب الرجل الهرم، وقالت
وأشارت نحو ..)). .فأسا رفعها إلى أعلى، وأهوى بها بكل قوته، فشطر الرأس إلى قطعتين

  )).هذا هو القاتل: ((وقالتسليمان الحلبي بإصبع ال ترتجف، 

  )).أمي أمي: ((فتمتم سليمان الحلبي بحسرة

  )).أمك امرأة واحدة فقط: ((فرمقته الكهلة بقسوة، وقالت له

وتذكر سليمان يوم كان صغير السن، يلعب في الزقاق ملطخا ثيابه بالطين، فوقفت أمه على 
  (45)))."تعال تعال: ((ه منادية بحنوعتبة باب البيت، وكشفت عن صدرها الشديد البياض، وقالت ل

وهنا ألقي القبض على سليمان الحلبي بتهمة قتل جنرال كليبر وأنكر هذه التهمة ألنها   
كاذبة، فاستدعى الرجل األسود الذي يقوم بدور المحقق الشهود من أهل سليمان ليدلوا 

' الشاهد الثاني'فتكون وهنا تظهر أم سليمان على صور متنوعة، . بالشهادة المفبركة قسريا
 . في الماضي' أم حنونة'و في المشهد الحاضر' امرأة واحدة فقط'و

وفي هذه القصة تصبح أم سليمان شاهدة تشهد للرجل األسود بأن ابنها قتل الجنرال 
رمقته 'و' صبع ال ترتجفإب'بطريقة وحشية وتتهمه بأنه القاتل بدم بارد، وتوحي ألفاظ مثل 

يمان ال تظهر أدنى حد من األمومة والتعاطف مع ابنها الذي يِقف في موقف ال بأن أم سل' بقسوة
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ويبدو أن من الصعب العثور على القاسم المشترك بين الشاهدة التي ُتْثبُت تهمة . يحسد عليه
القتل على ابنها خوفا من السلطة وبين صورة األم المزروعة في أذهاننا وهي التي تعمل كل ما 

 . يل الدفاع عن ابنها مهما كان ذنبهتستطيع في سب

وهنا ثمة قيمة لالستعارة الخيالية اإلبداعية لكونها تنشأ من خالل استنتاج جوانب المشابهة 
ويفتح مجاال إلطالق العنان لخياله  ،من أشياء تبدو بعيدة أو متناقضة مما يثير اهتمام القارئ أكثر

جع سبب استخدام االستعارة بهذه الطريقة إلى اعتبار وقد ير. في سبيل بيان الداللة الخفية وراءها
ته أالكاتب أن األم التي تفقد أمومتها وإنسانياتها لم تعد أما حقيقية وإنما تشبه شاهدة تشهد ما ر

وسمعته فحسب دون أدنى مشاعر الشفقة وحتى ال تتردد بعض األحيان في اإلفادة بالشهادة 
   .الزائفة من أجل نفسها أو مصلحتها

وقد جاءت هذه االستعارة عن قصد من زكريا تامر الذي يريد من خاللها التعبير عن 
اإلنسان الضعيف المتمثل في المرأة األم التي تفقد الطابع اإلنساني وتستسلم للظروف المليئة 

، فتحتوي هذه 'امرأة واحدة فقط'ويتضح ذلك في االستعارة الثانية عن األم وهي . باألزمات
ى معنى ضياع صورة األم الجريئة والشجاعة والقوية مع أوالدها، وبقاء فقط المرأة العبارة عل

 . الضعيفة والخائفة وباردة المشاعر

ولكن الكاتب ال يبدو راغبا في انتقاد ضعف المرأة أو اإلنسان وإنما يريد أن يلقي اللوم على 
. لى التخلي عن قيمه وإنسانيتهالواقع المحيط به الذي يغير أفكاره وسلوكياته قهريا ويجبره ع

فيتوسل زكريا تامر بتقنية االسترجاع الذي يظهر صورة أم سليمان في الماضي حيث تعاملت مع 
ابنها وتناديه بحنان ومحبة ودفء لكي يثبت أنها لم تكن قاسية أو باردة المشاعر منذ البداية، بل 

   .بسبب الواقع المأساوي المفروض عليها تضطر أن تتغير

  اتمة البحث ونتائجهخ

  :انتهت هذه الدراسة إلى النتائج التالية

لكونها تصنف " الرعد"تظهر السمات األسلوبية الشعرية بكل وضوح في مجموعة زكريا تامر  -
التي يختلف أسلوبها عن أسلوب األعمال األدبية النثرية ' القصة الجديدة'من ضمن 

 .التقليدية
يه النزعة الشعرية من اللغة الشعرية المنزاحة عن لغة النثر ويتأّتى األسلوب الذي تطغى عل -

المعيارية، ويتجلى هذا األسلوب في اللغة الموجزة المكثَّفة الرمزية، وفي تكرارها، واإليقاع 
 .الموسيقي، واللغة االستعارية المجازية وغير ذلك
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ضطراب المجاورة المتفرع من وينشأ هذا األسلوب من اللغة الشعرية المنزاحة بتأثير فعاليات ا -
نظرية الحبسة؛ فهوعبارة عن اختالل في تأليف الكلمات في الوحدات األوسع وهو يحول 

ويتسبب عن هذا االضطراب . جمال إلى ركام من الكلمات ليظهر ما يعرف باألسلوب البرقي
ي تتجلى تقلص مدى الجمل وتنوعها، وكذلك هيمنة عملية المماثلة في تطور الخطاب التفي 

 .في ظاهرة االستعارة

وظهرت التجليات األسلوبية الشعرية على المستوى اللغوي التركيبي تأثرا باضطراب المجاورة؛  -
فنلحظ تواتر الجمل القصيرة البسيطة، والجمل المنقطعة لغياب أدوات الربط نحويا ودالليا 

التركيبي يبرز أكثر في  في لغة الحوار سواء أكان الخارجي أم الداخلي، ولكن هذا الخلل
الحوار الداخلي الذي يعبر عن حالة نفسية مضطربة للشخصية التي تعيش في ظروف قاسية؛ 
إذ عادة ما تترابط الجمل فيه بالتداعيات التي تسمح بتدفق األفكار والتعبيرات دون تسلسل 

 .منطقي
ل الكلمات السوداوية أو ونجد في القصة تكرارا أللفاظ معينة من ضمن المعجم الخاص لها مث -

 .الكلمات القضائية التي تساهم في خلق أجواء خاصة من التوتر والرعب واليأس والمأساوية
وكذلك تتكرر الجمل في البنية التركيبية نفسها بالتوازي مثلما يبدو في الشعر سواء أكان في 

يقاع الموسيقي، ويساهم ذلك في صنع اإل. قصة واحدة أم أكثر من قصة في المجموعة نفسها
 . وتوكيد الداللة أو إقناع المتلقي برسالة المؤلف، وتحقيق تماسك الخطاب وانسجامه

ونلحظ في قصة زكريا تامر هيمنة اللغة والصور االستعارية المفاِرَقة للمألوف التي تسمى  -
أو اللحم  وأبرز األمثلة على ذلك استخدام صورة الخبز. 'االستعارة الخيالية أو اإلبداعية'بـ

أو الشاهد في االستعارة عن المرأة باعتبارها حبيبة أو بنتا أو أما، وكل هذه االستعارات 
الجديدة تكسر توقعات القارئ فنيا ودالليا، وتوحي بموقف الكاتب من العالم الذي يجعل 

 . الناس يرون المرأة بهذه الصور والنظرة
فيها تجليات  طور الفني لدى زكريا تامر؛ إذ تتضحعالمة واضحة في الت" الرعد"وتعد مجموعة  -

ولعل ذلك يرجع إلى الخلفية التاريخية . سمات األسلوب الشعري أكثر من مجموعاته السابقة
نفوس العرب وأحدثت خلخلة في  ٦٧االجتماعية الخاصة وراء صدورها، حيث أصابت هزيمة 

الت العرب النفسية المضطربة وتعكس هذه المجموعة حا. منظومة قيمهم النفسية الفكرية
المهزومة من ناحية، وتظهر مختلف اإلشكاليات المهيمنة على الوطن العربي آنذاك من ناحية 
أخرى، وذلك عن طريق أسلوبه الخاص الذي ينتج من تأثيرات االضطراب في المنظومة 

ن من فهنا نتوصل إلى نتيجة أن األسلوب في القصة لم يأت من فراغ وال يكو. اللغوية
المحسنات اللغوية فحسب وإنما جاء ليعبر عن محركات فكرية رئيسة فيها ويعد بحد ذاته 

  .تجليات فنية قيمة تستحق سبر غورها
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 دراسة موضوعية -  اإلشارات القرآنية إلى أحداث السرية النبوية في اآليات املدنية
  
  **خالد نواف الشوحة و *وائل عبد الرحمن إكريم

  

  7/4/2019 تاريخ القبول   17/2/2019 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص

ة النبويـة فـي   الصريحة منهـا والضـمنية إلـى أحـداث السـير     : يعنى هذه البحث بدراسة اإلشارات القرآنية
وكان من أهم أهداف البحث إبراز العالقة المتينة بـين القـرآن والسـيرة النبويـة، وأنـه ال غنـى       . اآليات المدنية

ألحد الوحيين عن اآلخر، وقد اعتمد الباحثـان علـى المنهجـين الوصـفي والتحليلـي وهمـا مـا تقتضـيه طبيعـة          
ل منها في إشارة اآليات إلى أحـداث السـيرة المتعلقـة    البحث، وقد اشتمل البحث على ثالثة مباحث، كان األو

باألخالق، والثاني في اإلشارات المتعلقة بأحكام النساء، وأما المبحث الثالـث فعرضـنا فيـه لإلشـارات القرآنيـة      
التي تحدثت عن المنافقين والكافرين، وخلصنا إلى أن منهج القـرآن الكـريم هـو األشـمل واألكمـل فـي عرضـه        

رة، وأن اإلشارات القرآنية في اآليات المدنية قد غلب عليها القضايا التي تعنـى بشـؤون تكـوين    ألحداث السي
ــري أو       ــردي أو األسـ ــتوى الفـ ــى المسـ ــكاله علـ ــه وأشـ ــة التـــي تحقـــق أركانـ ــة وإدارة الجوانـــب المجتمعيـ الدولـ

  .المجتمعي بمعناه العام

 

                                                        

   2022 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  

      .كلية الشريعة، جامعة اليرموك، األردن   *

      .األردن كلية الشريعة، جامعة اليرموك،   **
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Quranic References to the Events of the Prophet's Biography in the 
Civil Verses - A Thematic Study  

 

Wa’el A. Ekraim and Khalid N. Al-Shouha, Faculty of Sharia, Yarmouk 
University, Jordan. 

 

Abstract 
This study deals with the study of the Qur'anic signs: explicit and implicit to the 

events of the Prophet's biography in the civil verses. It was one of the most important 
objectives of the research to highlight the strong relationship between the Koran and the 
Prophet's biography, and that is indispensable to one of the Wahihin the other, and the 
researchers relied on descriptive and analytical methods are required by the nature of 
research.The third topic is the Quranic references that talked about the hypocrites and the 
unbelievers, and we concluded that the Holy Quran is the most comprehensive and 
complete method in its presentation. For the events of the biography, and that the 
Quranic references in the civil verses have been dominated by issues dealing with the 
affairs of state formation and management of social aspects that achieve its structures 
and forms at the individual, family or community in general sense. 

  

  مقدمة

نبينا سيدنا والحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين،  
   .من تبعه بإحسان إلى يوم الدينآله وصحبه ومحمد وعلى 

  :وبعد

يع األحكام التي يطالب بها إلرساء الفرائض وتشرفي أغلب آياتها السور المدنية  فقد جاءت 
الحدود والفرائض اشتمالها على  حيث منالعلماء إلى ضوابط السور المدنية  المسلم، وأشار

سورة العنكبوت، والتحقيق أن  وأحكام الجهاد وذكر المنافقين، وقد استثنى العلماء من المدني
ا مدنية، وهي التي ذكر فيها سورة العنكبوت مكية ما عدا اآليات اإلحدى عشرة األولى منها فإنه

  .)1( المنافقون

وبناًء على ذلك تكون اإلشارات القرآنية ألحداث السيرة النبوية في اآليات المدنية متعلقًة 
باألحكام والفرائض وأحوال المنافقين والمخالفين ممن يسكن المدينة من اليهود والنصارى إضافًة 

  .عقيدةعلى األحكام ذات العالقة بال التأكيدإلى 
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  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

ما مالمح اإلشارات القرآنية إلى أحداث  :تدور أسئلة هذه الدراسة حول سؤال مركزي هو

 السيرة النبوية في اآليات المدنية؟

  :كما يمكن رصد مجموعة من األسئلة األخرى التي تدور حولها الدراسة وهي

أحداث السيرة النبوية التي دعت الى األخالق  إلى في السور المدنية اإلشارات القرآنيةما  -1
  .الحميدة ونهت عن األخالق الذميمة

  .إلى أحداث السيرة النبوية المتعلقة بأحكام النساء في السور المدنيةاإلشارات القرآنية ما  -2

 .والكافرين إلى أحداث السيرة النبوية التي تحدثت عن المنافقينالمدنية اإلشارات القرآنية ما  -3

  :الدراسةف اهدأ

أحداث السيرة النبوية التي دعت الى  على في السور المدنية التي دلت اإلشارات القرآنيةبيان  -1
  .األخالق الحميدة ونهت عن األخالق الذميمة

أحداث السيرة النبوية المتعلقة بأحكام  التي دلت على في السور المدنيةاإلشارات القرآنية بيان  -2
  .النساء

 المنافقينب المتعلقةأحداث السيرة النبوية  المدنية التي دلت علىاإلشارات القرآنية  بيان -3
  .والكافرين

  :الدراسةهمية أ

تهتم هذه الدراسة بإظهار اإلشارات القرآنية إلى أحداث السيرة النبوية في سورة اآليات  
وما تحويه تلك اإلشارات  اإلشارات الصريحة منها واإلشارات الضمنية،جماليات المدنية، مع إظهار 

كما أن هذه الدراسة . من معان إلى أحداث السيرة النبوية وفق ورودها في كتب التفسير والسيرة
تمثل نوعا من أنواع الدراسات القرآنية التي تظهر إعجاز القرآن الكريم في بالغته وفصاحته 

  .ونظمه وأسلوبه

  :حدود الدراسة

ب الموضوعية لإلشارات القرآنية على أحداث السيرة ستقتصر هذه الدراسة على الجوان 
  .الواردة في العشر األخير من القرآن الكريم النبوية في اآليات المدنية
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   :الدراسات السابقة

تناولت بعض الدراسات السابقة موضوع السيرة النبوية بصورة عامة، وهذا ال يلتقي مع هذه  
قارب مع هذه الدراسة في بعض الجوانب، ولكنها ال الدراسة، وهناك بعض الدراسات األخرى تت

  :تلتقي مع هذه الدراسة في الجوانب األخرى ومن أمثلة هذه الدراسات

العرض القرآني لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، إعداد الدكتور عمر يوسف حمزة  -1
فحة أستاذ مساعد في قسم التفسير والحديث بجامعة قطر فكان هذا الكتاب من خمسين ص

فقط، تحدث فيها من خالل اآليات الصريحة عن غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم 
ثم فتح مكة ثم ما كان من ... وصحبه الكرام ثم الحديث عن الدعوة المكية ثم الهجرة النبوية

آيات في ذكر اليهود من بني قريظة وخيبر، في حين جاءت دراسة الباحثان في بيان إشارات 
 نية إلى أحداث السيرة النبوية في العشر األخير من القرآن الكريماآليات المد

 . تأليف محمد الدبيسي) دراسة نصية(السيرة النبوية بين اآلثار المروية واآليات القرآنية،  -2

تحدث فيه صاحب الكتاب عن أحداث السيرة النبوية جامعا فيه بين اآليات القرآنية الصريحة 
 السيرة أحداث إلى المدنية اآليات إشارات بيان في الباحثان دراسة اءتج حين فيواآلثار المروية، 

 .الكريم القرآن من األخير العشر في النبوية

  :منهج البحث

  :وقد اتبع الباحثان في هذه الدراسة مناهج عدة 

وذلك من خالل تتبع واستقراء اآليات المدنية ذات اإلشارة إلى أحداث السيرة : اإلستقرائي -1
 . في العشر األخير من القرآن الكريمالنبوية 

وذلك من خالل بيان اآليات وما تحمله من إشارات قرآنية إلى أحداث السيرة : الوصفي -2
 .النبوية

وذلك من خالل دراسة اآليات الكريمة وتحليلها، ومن ثم بيان اإلشارات الصريحة : التحليلي -3
  .لعشر األخير من القرآن الكريموالضمنية التي دلت على أحداث السيرة الّنبوية في ا

  :الدراسةخطة  

  .اشتملت خطة الدراسة على مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة 

  .للمصطلحات ذات العالقة مدخل مفاهيمي: المبحث األول

األخالق الحميدة ونهت  إلىإلى أحداث السيرة النبوية التي دعت  المدنيةاإلشارات  :الثانيالمبحث 
  .عن األخالق الذميمة
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  إلى أحداث السيرة النبوية المتعلقة بالدعوة الى األخالق الحميدة  المدنيةاإلشارات : المطلب األول

  إلى أحداث السيرة النبوية التي نهت عن األخالق الذميمة المدنيةاإلشارات : المطلب الثاني

  .ساءإلى أحداث السيرة النبوية المتعلقة بأحكام الن المدنيةاإلشارات : الثالث المبحث

  .إلى أحداث السيرة النبوية المتعلقة بأحكام الطالق المدنيةاإلشارات :المطلب األول

  .إلى أحداث السيرة النبوية المتعلقة بأحكام الظهار المدنيةاإلشارات : المطلب الثاني

  .إلى أحداث السيرة النبوية المتعلقة بأحكام الحيض المدنيةاإلشارات : المطلب الثالث

  .إلى أحداث السيرة النبوية المتعلقة بأحكام بيعة النساء المدنيةاإلشارات :بعالمطلب الرا

  .إلى أحداث السيرة النبوية التي تحدثت عن المنافقين والكافرين المدنيةاإلشارات : الرابعالمبحث 

  إلى أحداث السيرة النبوية المتعلقة بصفات المنافقين وأحوالهم المدنيةاإلشارات : المطلب األول

  إلى أحداث السيرة النبوية المتعلقة بصفات الكافرين وأحوالهم اإلشارات المدنية: الثانيالمطلب 

 .وتضمنت النتائج والتوصيات: الخاتمة

 .للمصطلحات ذات العالقة مدخل مفاهيمي: المبحث األول

 يأتي هذا المدخل المفاهيمي إللقاء الضوء على المصطلحات ذات العالقة بالدراسة؛ إذ ي عد
تحديد المفاهيم ذات العالقة ابتداء نقطة البدء لفهم الموضوع بشكل متكامل، مما يسهل على 
الدارس فهم الموضوع وإبداء الرأي فيما يفيد موضوع الدراسة نظرا لتنوع وجهات النظر من 

  . ناحية اللغة وكذلك االصطالح حول تلك المفاهيم

الناحية اللغوية واالصطالحية؛ ألن اللغة  سيتم في هذا المبحث تعريف المصطلحات من 
  :تعطي تصورا مبدئيا عن المفهوم، وفيما يلي عرض لذلك

 .اواصطالح ًةلغ اإلشارة: المطلب األول

 :ًةلغ اإلشارة

تناول الّلغويون مصطلح اإلشارة بالبحث والتفصيل، وكانت عباراتهم تدور حول معنى  
الشين والواو والراء أصالن " :وإبداء الرأي، قال ابن فارساإليماء، والتلويح، وإظهار الشيء، 

: وقال بعض أهل اللغة.. أخذ شيء: إبداء شيء وإظهاره وعرضه، واآلخر: مّطردان، األول منهما
  .)2(.."شاورت فالنًا في أمري، فكأن المستشير يأخذ الرأي من غيره: من هذا الباب

وتكون اإلشارة باليد أو العين أو .. أومأأشار إليه بمعنى " :وقال صاحب لسان العرب 
  .)3("الحاجب ونحو ذلك
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أحدهما : ويرى صاحب القاموس أن أصل اإلشارة في اللغة يكون بإظهار الشيء في جانبين
  .)4(حسي، وهو اإليماء باليد والعين والحاجب، واآلخر معنوي وهو الرأي

أشارت إليه : أي" :اشور، قال ابن ع)29:مريم( M ONML :وفي التنزيل قوله تعالى
  .)5("إشارة دلت على أنها تحيلهم عليه ليسألوه عن قصته

ومن المالحظ بالنسبة للمعنى اللغوي لإلشارة أن التعريفات تختلف باختالف السياق الذي  
غلب عليها معنى التلويح واإليماء كقول " الباء"وردت فيه الكلمة، فإذا كانت التعدية بحرف 

أشار : كقول القائل "على"، أما إذا كانت التعدية بحرف "أشار بحاجبه"، أو "يدهأشار ب:" القائل
  .)6(يكون المعنى حينئذ إبداء الرأي عليه بكذا،

  :اإلشارة اصطالحا

  :إن داللة الكالم على المعنى باعتبار النظم على ثالث مراتب

  .أن يدل على المعنى، ويكون المعنى هو المقصود: المرتبة األولى

  .مقصودا أصليا، بل تبعيا أن يدل على المعنى، وال يكون: مرتبة الثانيةال

  .)7(أن يدل على معنى هو من لوازم اللفظ وموضوعه وال يكون مقصودا أصليا: المرتبة الثالثة

، وعنده أن "اإلشارة هو الثابت بنفس الصيغة من غير أن يسبق له الكالم" :وعند الجرجاني 
كقوله  ،العمل بما ثبت بنظم الكالم لغة لكنهغير مقصود وال سيق له النص" :تضيإشارة النص تق

وفيه إشارة إلى أن النسب إلى  ،سيق إلثبات النفقة )233:البقرة(M§ ¨ © ªL :تعالى
  .)8("اآلباء

  :اإلشارات القرآنية: المطلب الثاني

األصوليون عند حديثهم عن إن المقصود باإلشارة القرآنية في هذه الدراسة غير الذي عناه  
أنواع الكالم، وكذلك غير الذي عناه اللغويون عند حديثهم عن الجانب اللغوي لمعنى كلمة 

  ".اإلشارة"

يشكل معنى اإلشارة القرآنية المدخل لفهم اآليات المتعلقة بالسيرة النبوية، وسأعتمد في  

أن اآلية القرآنية مشتملة على :" ةدراستي هذا المعنى اآلتي لإلشارات القرآنية في هذه الدراس

" بعض أحداث السيرة النبوية صراحًة أو ضمًنا مما يصلح معه أخذ الدروس والعبر الحًقا

اإلشارة : وبناء على هذا التعريف تكون اإلشارة القرآنية إلى أحداث السيرة النبوية على طريقتين

  الصريحة واإلشارة الضمنية
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 ةالسيرة النبوي: المطلب الثالث

 :السيرة لغًة

وردت لفظة السيرة عند أهل اللغة بعدة دالالٍت، ومنها اإلشارة إلى الحالة التي يكون عليها  
الشخص أو الطريقة والهيئة، أو سلوك اإلنسان من ناحية الخير أو الشر، وأحياًنا يشار إليها لتدل 

  :على المغازي، وفيما يلي مجمل ما ذكره أهل اللغة في هذا الباب

الحالة التي يكون عليها اإلنسان وغيره، غريزيا كان أو : السيرة: "قال الراغب األصفهاني 

 Mlk mL: فالن له سيرة حسنة، وسيرة قبيحة، وقوله: مكتسبا، يقال
  .)9("أي الحالة التي كانت عليها كونها عودا) 21:طه(

 :أما ابن فارس فقد قال ،)10(تأتي السيرة عند الزبيدي على عدة معان؛ الطريقة أو الهيئة
"ريا، وذلك يكون : أصل يدل على مضي وجريان، يقال) السين والياء والراء: (سسار يسير سير

  .)11("الطريقة في الشيء والسنة، ألنها تسير وتجري:ليًلا ونهارا، والسيرة

ر، سي: السيرة؛ الطريقة، وسارت الناس سيرة حسنة أو قبيحة، والجمع" :وقال الفيومي 
  .)12("وغلب اسم السير في ألسنة الفقهاء على المغازي، والسيرة أيضا الهيئة والحالة

فالن : ، إذ يقالاا أو شركانت خير الطريقة سواًءالسيرة جمع ِسير؛ وهي " :قال الجرجاني 
  .)13("ذو سيرٍة حسنٍة، وفالن ذو سيرٍة سيئة

  :السيرة في االصطالح

يرة إلى جزء من تاريخ اإلنسان بخيره وشره، وما يشمله ذلك يشير المعنى االصطالحي للس 
ترجمة حياة " :التاريخ من أحداث ووقائع مختلفة، لذا غلب على السيرة في االصطالح العام بأنها

  .)14("شخص ما أو تاريخ حياته

 :السيرة النبوية

كتب المحققة بعد النظر والتأمل في التعريفات الواردة على مصطلح السيرة النبوية في ال 
يالحظ الباحث أنه غلب على هذه التعريفات الجمع بين السير والمغازي، وهذا يعني أن المغازي 
 يرجزء من السيرة، ولعله الجزء األهم، وعلة ذلك أن المعنى االصطالحي للسيرة يتضمن معنى الس

  . )15(للعدو، لذا تم الجمع بين السير والمغازي في باب واحد

 ،)16("في مغازيهصلى الله عليه وسلمتختص بسير النبي السيرة النبوية : "مرغينانيوقال ال 
هذا الكتاب يعبر عنه بالسير والجهاد :"وقال ابن عابدين في مقدمة كتاب الجهاد، في الدر
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من السير، فتكون لبيان هيئة السير وحالته، إال أنها غلبت في لسان  - بالكسر–والمغازي، والسيرة 
  .)17(.."لى أمور المغازي وما يتعلق بها، كالمناسك على أمور الحجالشرع ع

فرع من التاريخ، يختص بحياة النبي صلى :"ومن المعاصرين من عرف السيرة النبوية بأنها 
  .)18("الله عليه وسلم وغزواته وأعماله

، مع العلم الذي يبحث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته" :أو هي 
التعريف بنسبه الشريف، ونشأته، وبعثته، ومعجزاته، ومراحل دعوته، وأخالقه، والغزوات التي 

  .)19("خاضها صلى الله عليه وسلم

ويالحظ الباحث على هذا التعريف أنه أعم من مجرد حصر السيرة في المغازي، وإن كان  
عليها المواجهة مع األعداء من الباعث على الجمع أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب 

  . لحظة الجهر بالدعوة وصوًلا إلى الحرب المباشرة مع األعداء سواًء في المعارك أو الغزوات

ويرى الباحثان أن هناك فرًقا بين مصطلح السيرة بشكل عام ومصطلح السيرة النبوية على 
مر بها الشخص في فترة وجه الخصوص؛ ألن السيرة في سياقها العام تطلق على األحداث التي 

زمنية معينة، أما السيرة النبوية فهي األحداث الخاصة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم من قبل 
  .الوالدة حتى لحظة الوفاة

األخالق  إلىاإلشارات القرآنية إلى أحداث السيرة النبوية التي دعت : الثانيالمبحث 

  الحميدة ونهت عن األخالق الذميمة

قرآن الكريم بالجانب األخالقي للمسلم عناية خاصة؛ ذلك ألن الجانب األخالقي هو عِني ال 
القاعدة المتينة التي تبنى عليها كافة األحكام الشرعية، وانطالقًا من أهمية األخالق كان من أهداف 
 إرسال األنبياء تحقيق السمو والكمال في األخالق، ويظهر ذلك من خالل تأكيد الكثير من اآليات

  .القرآنية على تهذيب األخالق والتمسك بأحسنها، والنهي عن األخالق الرذيلة والذميمة

الكثير من آيات األخالق واآلداب التي مألت القرآن الكريم والمتأمل لكتاب الله عز وجل يجد  
وكل ذلك في سبيل  وكانت ضابطًا في التعامل بين المؤمنين خاصة وبين الناس جميعًا عامة،

على العالقة بين المؤمنين وترسيخ مبدأ األخوة في الدين، فأكدت الكثير من اآليات القرآنية  الحفاظ
على ما يوجب المزيد من المحبة واأللفة والتآخي، وبالمقابل نهى الله عز وجل في كثير من اآليات 

وسيتناول هذا الكريمة عباده المؤمنين عن كل أمر يكون طريقًا أو سببًا لوجود التباغض والتنافر، 
المبحث اإلشارات القرآنية ألحداث السيرة النبوية التي دعت إلى األخالق الحميدة ونهت عن 

  :المطلبين التالييناألخالق الذميمة في 
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األخالق  إلىاإلشارات القرآنية إلى أحداث السيرة النبوية المتعلقة بالدعوة : المطلب األول

  .دةــالحمي

خالق الحميدة وحّث عليها ودعا إليها، ونظرًا لكون مجتمع المدينة امتدح القرآن الكريم األ 
المنورة كان البذرة األولى لتكوين المجتمع اإلسالمي القائم على منهج القرآن الكريم والسنة النبوية، 
فقد جاءت الكثير من اآليات الكريمة للتأكيد على األخالق الحميدة، وتوجيه المسلمين للعمل 

، ألن المنهج القرآني يعمل على بناء النفس اإلنسانية السليمة الخالية من أي شوائب، وااللتزام بها
وجاءت اإلشارات القرآنية وبذلك يبني شخصيًة إسالمية قويًة تحافظ على تماسك المجتمع، 

من القرآن الكريم  من سور العشر األخير واحد موضعألحداث السيرة النبوية في هذا الجانب في 

فاإلشارة القرآنية قد . )11:المجادلة( MÈ É Ê Ë Ì Í ÎL :تعالىقوله في 
حثت على جميل األخالق، ما جاء في الحث على الخلق االجتماعي المتعلق بمجالسة اآلخرين، 
والتحلي بأجمل آداب المجالس، وعدم التضييق على من يريد الجلوس، والتوسيع لهم في 

  .المجلس

كان النبي صلى الله عليه وسلم في " : لواحدي عن مقاتلوفي سبب نزول هذه اآلية يذكر ا 
الصفة وفي المكان ضيق وذلك يوم الجمعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرم أهل بدر 
من المهاجرين واألنصار، فجاء ناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى المجلس، فقاموا حيال النبي 

أن يوسع لهم فلم يفسحوا لهم، وشق ذلك على رسول  صلى الله عليه وسلم على أرجلهم ينتظرون
، فأقام من "قم يا فالن وأنت يا فالن" :الله صلى الله عليه وسلمفقال لمن حوله من غير أهل بدر

المجلس بقدر النفر الذي قاموا بين يديه من أهل بدر، فشق ذلك على من أقيم من مجلسه وعرف 
ألستم تزعمون أن  :فقال المنافقون للمسلمين وجوههم،النبي صلى الله عليه وسلم الكراهية في 

قوم أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب من  :فوالله ما عدل بين هؤالء صاحبكم يعدل بين الناس؟

 MÈ É Ê Ë" نبيهم أقامهم وأجلس من أبطأ عنهم مقامهم، فأنزل الله تعالى هذه اآلية

Ì Í ÎL)20(.  

الس بغض النظر عن المجلس سواًء كان مجلس وفي اآلية دليل على التأدب بآداب المج 
مجلس  :والمراد" :رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مجلس القتال والغزو، قال الزمخشري

هو :وقيل فيه تنافسا على القرب منه، وحرصا على استماع كالمه،رسول الله، وكانوا يتضامون 
  .)21("المجلس من مجالس القتال

مته بهم وتمام رأفته عليهم، علمهم مراعاة حسن األدب بينهم لكمال رح" :قال القشيريو 
كما أن  .)22(" فيما كان من أمور العادة في التفسح في المجالس والنظام في حال الزحمة والكثرة
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من الله لعباده المؤمنين، إذا اجتمعوا في مجلس من مجالس ًا تأديب"في هذا الخلق الحميد 
ح له في المجلس، فإن من األدب أن ض القادمين عليهم للتفسمجتمعاتهم، واحتاج بعضهم أو بع
ا، فيحصل مقصود أخيه من غير شيًئ وليس ذلك بضار للجالس، يفسحوا له تحصيال لهذا المقصود

سح الله له، ومن وسع ألخيه، وسع الله سح َفضرر يلحقه هو، والجزاء من جنس العمل، فإن من َف
  .)23("عليه

  ت القرآنية إلى أحداث السيرة النبوية التي نهت عن األخالق الذميمةاإلشارا: المطلب الثاني

تناولت الكثير من اآليات القرآنية الكريمة النهي عن األخالق الذميمة، وذلك لما يترتب عليها  
من فساد القلب والعقل، وسوء أحوال المجتمع وتفشي الظواهر السلبية فيه، فاألصل في المسلم 

سن األخالق وجميلها، منتهيًا عن رذيلها، وقد جاءت اآليات القرآنية في العهد أن يكون ملتزمًا بح
عن جملٍة من األخالق الذميمة التي كانت سائدًة قبل اإلسالم، ومن  المدني لتنهى المسلمين

األخالق التي نهى عنها القرآن الكريم في هذا السياق النهي عن النجوى، وفي هذا دليل على 
سالمية على احترام مشاعر اآلخرين وتقديرهم، إضافًة إلى ما قد تؤديه النجوى حرص الشريعة اإل

  .بين األشخاص من سوء ظن باآلخرين، وقد جاءت اإلشارات القرآنية في ثالثة مواضع

قال " ).8: المجادلة(MT U V W X Y ZL: قوله تعالى: اإلشارة األولى -
   .)24("ذلك أنهم كانوا يتناجون فيما بينهمنزلت في اليهود والمنافقين؛ و :ابن عباس ومجاهد

نزلت في اليهود والمنافقين وذلك أنهم كانوا يتناجون فيما بينهم دون " :البغوي قال 
المؤمنين وينظرون إلى المؤمنين ويتغامزون بأعينهم يوهمون المؤمنين أنهم يتناجون فيما 

في السرايا  خرجواإخواننا الذين  عنيسوئهم، فيحزنون لذلك ويقولون ما نراهم إال وقد بلغهم 
قتل أو موت أو هزيمة فيقع ذلك في قلوبهم ويحزنهم، فلما طال ذلك عليهم وكثر شكوا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن ال يتناجوا دون المسلمين، فلم ينتهوا عن ذلك وعادوا إلى 

  .)MT U V W X Y ZL)25مناجاتهم فأنزل الله 

لله تعالى آداب المناجاة، حتى ال يكون المؤمنون مثل اليهود ذكر ا"وقد  
أي يا أيها الذين صدقوا بالله ورسوله  .."يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم" :فقال والمنافقين،

واإليمان يقتضي امتثال أمر الله، والبعد عما ينافي العقيدة إذا تحدثتم سرا فيما بينكم، فال تفعلوا 
هلة من اليهود والمنافقين، من التناجي بالمعصية والذنب، واالعتداء على اآلخرين مثلما يفعل الج

وتحدثوا بما هو طاعة وترك معصية، ، وظلمهم، وعصيان النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفته
وبما فيه خير واتقاء الله فيما تفعلون وتتركون، فإنكم إليه تجمعون يوم القيامة للحساب، فيخبركم 
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في مكروه، وذلك  وهذه وصية للمؤمنين بأال يكون منهم تناج ،كم وأقوالكم، ويحاسبكم عليهابأعمال
26("جميع الناس إلى يوم القيامة عام(.  

 Mk l m n o p q r s :قوله تعالى: اإلشارة الثانية -

t u v w x y z { |L)فاإلشارة جاءت للنهي عن القول  .)3-2:الصف
لتي تتعارض ومصداقية المسلم، حيث إن األصل في المسلم أن دون الفعل، كونه من األخالق ا

يكون ملتزمًا بأقواله، متطابقًة مع أفعاله حتى ال يدخل ضمن طائفة الذين يقولون بأفواههم ما ليس 
  .في قلوبهم

قعدنا نفر من " : قال عن عبد الله بن سالم،وفي سبب نزول هذه اآلية روى الترمذي  
لو نعلم أي األعمال أحب إلى الله  :فقلنا له عليه وسلم فتذاكرنا،أصحاب رسول الله صلى ال

 k l m n o p q r s t u v( لعملناه، فأنزل الله تعالى

w x y z { |()27(.  

لو نعلم أحب األعمال إلى الله : كان المسلمون يقولون" :قال الواحدي في سبب نزول اآلية 

 ¢ ¡ � ~ M :ه على أحب األعمال إليه فقالفدلهم الل تعالى لبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا،
£ ¤ ¥ ¦L .،لم " :فأنزل الله تعالى فابتلوا يوم أحد بذلك فولوا مدبرين

  .)28( "تقولون ما ال تفعلون

لما أخبر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بثواب  :وقال محمد بن كعب": البغويقال  
اًلا لنفرغن فيه وسعنا، ففروا يوم أحد فعيرهم الله قالت الصحابة لئن لقينا بعده قت شهداء بدر،

  .)29("بهذه اآلية

ا ال يفي به، ولهذا استدل إنكار على من يعد عدة، أو يقول قوًل: "قال ابن كثير وفي هذا 
بهذه اآلية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا، سواء ترتب عليه 

  .)30( "غرم للموعود أم ال

 M~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦Lوتعقيب اآلية " :قال ابن عاشور 
وبذلك يلتئم معنى اآلية مع  ،يتعلق بالجهاد في سبيل الله يؤذن بأن اللوم على وعٍد) 4: الصف(

 .)31("حديث الترمذي في سبب النزول وتندحض روايات أخرى رويت في سبب نزولها



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  إكريم والشوحة

  540

 MH I J K L M N O PQL :قوله تعالى: اإلشارة الثالثة
فإتماما للحث على األخالق الحميدة ونبذ األخالق الذميمة، تتوالى اإلشارات  .)11:الجمعة(

القرآنية للتأكيد على ذلك من خالل ما يقع من أحداث في السيرة النبوية والتي توجه المسلمين 
  إلى االلتزام بأمر الله ورسوله أكثر من االنشغال بالدنيا ومتاعها

أقبلت عير يوم الجمعة، ونحن " :قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما،روى البخاري عن  

 H I J K( :فأنزل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، فثار الناس إال اثني عشر رجال،

L M N O PQ( ")32(.  

نزلت بسبب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائما على المنبر " :وقال البغوي 
قال  عة، فأقبلت عير من الشام تحمل ميرة وصاحب أمرها دحية بن خليفة الكلبي،يخطب يوم الجم

وكان من عرفهم أن يدخل عير الميرة بالطبل والمعازف والصياح سرورا بها، فدخلت  :مجاهد
العير بمثل ذلك، فانفض أهل المسجد إلى رؤية ذلك وسماعه وتركوا رسول الله صلى الله عليه 

  .)33("منبر ولم يبق معه غير اثني عشر رجًلاوسلم قائما على ال

ال  ر، لهومإن خروجهم لقدوم دحية الكلبي بتجارته ونظرهم إلى العير َت: "قال القرطبي 
فائدة فيه، إال أنه كان مما ال إثم فيه لو وقع على غير ذلك الوجه، ولكنه لما اتصل به اإلعراض 

عن حضرته، غلظ وكبر ونزل فيه من القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واالنفضاض 
  .)34( "وتهجينه باسم اللهو ما نزل

تقديره إذا رأوا تجارة  :قلت كيف قال إليها وقد ذكر شيئين؟ :فإن قلت: "قال الزمخشري 
إليها، " :وله تعالىوق، )35("فحذف أحدهما لداللة المذكور عليه :أو لهوا انفضوا إليه انفضوا إليها،
  .)36("ما تهممًا باألهم، إذ هي كانت سبب اللهو ولم يكن اللهو سببهاولم يقل إليه

واإلشارات السابقة اتخذت معنى التوجيه واإلرشاد أكثر من التوبيخ والتقريع، وفي هذا  
رحمة من الله بعباده، وحرص من النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه بحيث يوجههم إلى ما 

ة من غير تعنيٍف أو تقريع، فهو صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة فيه خيرهم في الدنيا واآلخر
وسيرته العطرة في تعامله مع أصحابه تشير ولو من بعيد إلى أسلوب تربوي قوامه النصح 

  .واإلرشاد، فوجب على المربين األخذ بهذا المبدأ لتحقيق الخير والصالح للمجتمع

  حداث السيرة النبوية المتعلقة بأحكام النساءاإلشارات القرآنية إلى أ: الثالث المبحث

مثَّلت السيرة النبوية التطبيق العملي لألحكام الشرعية بمختلف مجاالتها، ذلك أن النبي صلى  
 عن ربه عز وجل فيما أمر ونهى، ومن بين األحكام التي عني بها اإلسالم مبلِّغًا الله عليه وسلم
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، سواء في باب النكاح أو الطالق أو العدة أو البيعة، وذلك تلك األحكام المتعلقة بالنساء عموما
في المجتمع، فكانت اإلشارات  إنما يرجع في االعتبار األول إلى أن المرأة تمثل جزًءا أساسيا

القرآنية ألحداث السيرة النبوية المتعلقة بهذه األحكام تنزل والرسول صلى الله عليه وسلم يبين 
ك اآليات سواًء اقترنت هذه اآليات بوقائع معينية أو أنها كانت تنزل ابتداء للمسلمين المراد من تل

دون ارتباطها بحادثة معينة، وسيتناول هذا المبحث اإلشارات القرآنية ذات العالقة بالسيرة النبوية 
  : والمتعلقة بأحكام النساء من خالل المطالب اآلتية

  السيرة النبوية المتعلقة بأحكام الطالقاإلشارات القرآنية إلى أحداث : المطلب األول

من جملة األحكام االجتماعية التي جاءت بها السيرة النبوية العطرة، وكان التطبيق العلمي  
لها في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، الطالق؛ فقد كان معروًفا في الجاهلية ولكن لما جاء 

خالًفا " الزوجةو الزوج"صلحة طرفي عقد النكاح اإلسالم نّظم األحكام المتعلقة به، بحيث راعي م
لما كان في الجاهلية من أن الرجل يستخدم الطالق إللحاق الضرر بالمرأة، وقد جاءت اإلشارة 

 # " ! Mوهو ما يتعلق بتنظيم هذا الحكم في قوله تعالى  موضع واحٍدالقرآنية إلى 

$ % & ' L )1:الطالق(.  

نزلت في عبد الله بن عمر، وذلك أنه طلق امرأته "ية أنها فقد ورد في سبب نزول هذه اآل 
أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض  -صلى الله عليه وسلم  - ا، فأمره رسول الله حائض

  .)37("حيضة أخرى، فإذا طهرت طلقها إن شاء قبل أن يجامعها، فإنها العدة التي أمر الله بها

أنه طلق : أن عبد الله بن عمر أخبره أنه قال :لمسايؤيد ذلك رواية البخاري من حديث  
فتغيظ رسول الله صلى الله  له وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، امرأًة

ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها " : عليه وسلم ثم قال
  .)38("التي أمر الله عز وجل فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة

خص النداء وعم الخطاب  )' & % $ # !""( قال البيضاوي 
والمعنى إذا أردتم  ،ألنه أمام أمته فنداؤه كندائهم، أو ألن الكالم معه والحكم يعمهم ؛بالحكم

فطلقوهن لعدتهن أي في وقتها وهو ، تطليقهن على تنزيل المشارف له منزلة الشارع فيه
  .)39("الطهر

فاآلية الكريمة تتناول حدًثا من أحداث السيرة النبوية المتعلق بالطالق، فقد كان من عادة  
العرب في الجاهلية أن الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وهي امرأته إذا راجعها وهي في 

لثة فال العدة، وإن طلقها مائة مرة أو أكثر، حتى جاء اإلسالم وحدد الطالق بمرتين، فإذا طلق الثا
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فطالق السنة المجتمع عليه في "وفي هذا الصدد قال الزجاج  )40(تحل له حتى تنكح زوجًا غيره
ثم يتركها إذا أراد المقام واحدًة من غير جماع تطليقًة، اقول مالك أن يطلق الرجل امرأته طاهر ،

وشاءت  إن شاء ، فإذا طعنت في الحيضة الثالثة فال يملك رجعتها، ولكناتحيض على فراقها ثالث
أن يجددا نكاح41("ا كان ذلك لهماا جديد(.  

على أن المتتبع للسيرة النبوية يجد أن التنظيم النبوي لقضية الطالق قام على أساس تنظيم  
أمر الطالق بحيث ال يقع الضرر على المرأة كما كان شائعا في الجاهلية، وإنما يكون الطالق في 

هودا في الجاهلية حيث كان الرجل يعمد إلى إطالة العدة إضرار حالة الُطهر بخالف ما كان مع
  .بالمرأة

وفائدة ذلك أن يكون إيماء إلى حكمة هذا التشريع وهي أن يكون الطالق " قال ابن عاشور 
عند ابتداء العدة وإنما تبتدأ العدة بأول طهر من أطهار ثالثة لدفع المضرة عن المطلقة بإطالة 

ما بين حيضها إذا طلقت فيه وبين طهرها أيام غير محسوبة في عدتها فكان انتظار تزويجها ألن 
أكثر المطلقين يقصدون بذلك إطالة مدة العدة ليوسعوا على أنفسهم زمن االرتياء للمراجعة قبل 

  .)42("أن يبن منهم

  اإلشارات القرآنية إلى أحداث السيرة النبوية المتعلقة بأحكام الظهار: يالمطلب الثان

من العادات السائدة في الجاهلية أن الرجل يظاهر من زوجته، وقد كان الظهار عند  كان 
ن الظهار كان من أشد طالق الجاهلية، ألنه في إ: "أهل الجاهلية أشد من الطالق، قال الرازي

، وفي السيرة المطهرة وقعت أول قضية ظهار من أوس بن الصامت )43("التحريم أوكد ما يمكن
ين ظاهر من زوجته خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها وجاءت اإلشارة القرآنية لذلك رضي الله عنه ح

 )1:المجادلةM ! " # $ % & ' ( L) وهو قوله تعالى موضع واحدفي 
  .)44("وكان هذا أول ظهار في اإلسالم"

الحمد لله الذي وسع " :قالتوفي سبب نزول هذه السورة أورد البخاري من حديث عائشة  

 % $ # " ! M :فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم صوات،سمعه األ
& ' (L)تبارك الذي وسع ":قالت السيدة عائشة رضي الله عنها، )45()1: المجادلة

إني ألسمع كالم خولة بنت ثعلبة ويخفي علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول  شيءسمعه كل 
الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني  الله صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول

قد سمع  اآلياتوانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك فما برحت حتى نزل جبريل بهؤالء 
  .)46("الله قول لتي تجادلك في زوجها وهو أوس بن الصامت



 دراسة موضوعية - اإلشارات القرآنية إلى أحداث السيرة النبوية في اآليات المدنية   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 543

جاءت أن خويلة ابنة ثعلبة، وكان زوجها أوس بن الصامت قد ظاهر منها، فروى الطبري  
ظاهر مني زوجي حين كبر سني، ورق عظمي،  :تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،فقالت

فقرأ  "قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله )فأنزل الله فيها ما تسمعون
د يريد أن يغشى بع (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ،)لعفو غفور" حتى بلغ

مالي  :قال أتستطيع أن تحرر محررا؟ :فقال له قوله ذلك، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
إنه إذا أخطأه ; ال والله :قال أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ :قال ال أجد، :أو قال بذلك يدان،

لله، إال أن تعينني ال وا :قال أتستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟:قال المأكل كل يوم مرارا يكل بصره،
يعني دعاء؛ فأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة  :قال يزيد قال بشر، منك بعون وصالة

  .)47("عشر صاعا، فجمع الله له، والله غفور رحيم

الذين يظاهرون "قال الزمخشري في قوله تعالى " الذين يظاهرون منكم"وفي قولة تعالى  
عادتهم في الظهار، ألنه كان من أيمان أهل جاهليتهم خاصة دون توبيخ للعرب وتهجين ل" منكم

وفي قراءة ابن  ،وقرئ بالرفع على اللغتين الحجازية والتميمية ،سائر األمم ما هن أمهاتهم
والمعنى أن من يقول المرأته أنت على كظهر ، )48(بأمهاتهم، وزيادة الباء في لغة من ينصب :مسعود

وهذا تشبيه باطل لتباين الحالين إن أمهاتهم .زوج باألم، وجاعلها مثلهاملحق في كالمه هذا لل :أمي
إال الالئي ولدنهم يريد أن األمهات على الحقيقة إنما هن الوالدات وغيرهن ملحقات بهن لدخولهن 
في حكمهن، فالمرضعات أمهات ألنهنما أرضعن دخلن بالرضاع في حكم األمهات، وكذلك أزواج 

عليه وسلم أمهات المؤمنين، ألن الله حرم نكاحهن على األمة فدخلن بذلك رسول الله صلى الله 
وال . وأما الزوجات فأبعد شيء من األمومة ألنهن لسن بأمهات على الحقيقة ،في حكم األمهات

منكرا من القول تنكره الحقيقة وتنكره األحكام  :فكان قول المظاهر بداخالت في حكم األمهات،
باطال منحرفا عن الحق وإن الله لعفو غفور لما سلف منه إذا تيب عنه ولم  الشرعية وزورا وكذبا

  .)49("يعد إليه

 P Q R S T U V W" أما فيما يتعلق بكفارة الظهار في قوله تعالى 

X Y Z [ \ ]^ _ ` ab c d e f) "فقد ) 3:المجادلة
يه كظهر أمه حتى سلمان بن صخر األنصاري، أحد بني بياضة جعل امرأته عل أورد الترمذي أن

يمضي رمضان، فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليال، فأتى رسول الله صلى الله عليه 
ال  :قال أعتق رقبة، :فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم، فذكر ذلك له،

فقال  ال أجد، :قال أطعم ستين مسكينا، :قال ال أستطيع،  :قال فصم شهرين متتابعين، :قال أجدها،
أعطه ذلك العرق وهو مكتل يأخذ خمسة عشر  :رسول الله صلى الله عليه وسلم لفروة بن عمرو

  .)50("صاعا، أو ستة عشر صاعا إطعام ستين مسكينا
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ومما سبق أن اإلسالم لم يلغ الظهار الذي كان سائدًا في الجاهلية وإنما نّظم صوره وجعل  
هرة كونها تتعلق بأهم لبنٍة من لبنات البناء االجتماعي عليه كفارة، بحيث يحد من وقوع هذه الظا

وهي األسرة، فتكون اإلشارة القرآنية هنا خاصًة بحدٍث من أحداث السيرة كان شائعًا فجاءت 
  .السيرة العطرة تربيًة وتعليمًا للمسلمين في الحفاظ على هذا المكون االجتماعي وديمومته

 ى أحداث السيرة النبوية المتعلقة بأحكام الحيضاإلشارات القرآنية إل: ثالمطلب الثال

من جملة األحكام المتعلقة بالطالق الِعدة، وأصل العدة بكسر العين مفرد ِعدد اإلحصاء  
أحصيته : مأخوذة من العدد الشتمالها على عدد اإلقراء أو األشهر غالبًا، وعددت الشيء عدة

مدة معلومة تتربص بها "ما في االصطالح فهي وا .)51( إحصاء، والعدة بالضم االستعداد للشيء
فإذا طلق  .)52("المرأة لمعرفة براءة رحمها وذلك يحصل بوضع الحمل أو مضي أقراء أو أشهر

الرجل زوجته لزمها العدة، وقد جاءت اإلشارة القرآنية إلى موضع واحٍد في قوله تعالى 

M¬« ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º» ¼ 

½ ¾ ¿ À ÁÂ Ã Ä Å Æ Ç È É Ê L)"وفي  .)4:الطالق
لما نزلت  ":قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه،سبب نزول هذه اآلية روى الحاكم في المستدرك 

قد بقي عدد من النساء لم يذكرن : اآلية التي في سورة البقرة في عدد من عدد النساء قالوا
لله عز وجل اآلية التي في الصغار والكبار، وال من انقطعت عنهن الحيض، وذوات األحمال فأنزل ا

  .)53()4: الطالق("M« ¬ ® ¯ ° ±L" الطالقسورة 

قال  ،)والمطلقات يتربصن بأنفسهن(: في سبب نزول قوله تعالى مقاتلوذكر الواحدي عن 
يا رسول الله فما عدة التي ال تحيض، وعدة التي لم تحض،  :خالد بن النعمان بن قيس األنصاري

 ° ¯ ® ¬ » Mفي مناسبة نزول قوله "تعالى هذه اآليةوعدة الحبلى؟ فأنزل الله 
± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º» ¼ ½ ¾ ¿ À ÁÂ 

Ã Ä Å Æ Ç È É Ê L)"54( )4:الطالق(.   

الالئي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثالثة أشهر و" قال ابن عاشور 
هنالك أريد بها األقراء فإن العدة  :الطالق) فطلقوهن لعدتهن (عطف على قوله.والالئي لم يحضن

فأشعر ذلك أن تلك المعتدة ممن لها أقراء، فبقي بيان اعتداد المرأة التي تجاوزت سن المحيض 
وكلتاهما يصدق عليها أنها آيسة من المحيض، أي . أو التي لم تبلغ سن من تحيض وهي الصغيرة

  .)55(في ذلك الوقت
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القرآنية عدة ذات الحمل إذا توفي عنها  ومما له عالقة بعدة الطالق مما تضمنته اإلشارات 
عمر بن فقد أورد مسلم عن " وأوالت األحمال أجلهن" :زوجها فكانت اإلشارة متمثلًة بقوله تعالى

أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن  :أن سبيعة أخبرته عبد الله،
فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما  شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل،

- رجل من بني عبد الدار - تعلت من نفاسها، تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك 
ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح، إنك، والله، ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة  :فقال لها 

ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله  ي، جمعت علفلما قال لي ذلك :قالت سبيعة أشهر وعشر،
فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني " صلى الله عليه وسلم، فسألته عن ذلك،

  .)56("بالتزوج إن بدا لي

ومما سبق يظهر أن اإلشارات القرآنية ذات العالقة بأحداث السيرة النبوية قد جاءت على  
، ثم يأتي الجواب من النبي صلى رام، أو استفساٍر عن آيٍة معينٍةشكل سؤال من قبل الصحابة الك

الله عليه وسلم لضمان حسن التطبيق وااللتزام بما شرع الله، وفي هذا إشارة واضحٌة إلى 
شمولية أحداث السيرة النبوية لمختلف جوانب الحياة اإلنسانية، مما يعني أن هذه السيرة العطرة 

ه اآليات أو معرفة أسباب نزولها أو كانت المرتكز األساسي لفهم آيات الله، إذ ال يمنكن فهم هذ
الوقائع المتعلقة بها إال من خالل أحداث السيرة النبوية، لذا كانت السيرة المصدر األساسي لفهم 

 .آي القرآن الكريم

  اإلشارات القرآنية إلى أحداث السيرة النبوية المتعلقة بأحكام بيعة النساء: المطلب الرابع

من أتى "وقع صلح الحديبية، وكان من شروط الصلح أنه  في السنة السادسة من الهجرة 
ا ممن مع وليه رده عليهم، ومن جاء قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابهم بغير

ا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب مفبين، )57("رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يردوه
ل بن سهيل بن عمرو يرسف في الحديد، قد انفلت الكتاب هو وسهيل بن عمرو، إذ جاء أبو جند

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا 
وهم ال يشكون في الفتح، لرؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا ما رأوا من 

له عليه وسلم في نفسه دخل على الناس من الصلح والرجوع، وما تحمل عليه رسول الله صلى ال
ذلك أمر عظيم، حتى كادوا يهلكون، فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه، وأخذ 

صدقت، فجعل  :قال القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا، يا محمد، قد لجت :ثم قال بتلبيبه،
يا معشر المسلمين،  :رخ بأعلى صوتهوجعل أبو جندل يص بتلبيبه، ويجره ليرده إلى قريش، ينتره

فقال رسول الله صلى الله عليه  أأرد إلى المشركين يفتنوني في ديني؟ فزاد ذلك الناس إلى ما بهم،
يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا  :وسلم
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لى ذلك، وأعطونا عهد الله، وإنا ال ومخرجا، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا، وأعطيناهم ع
، وهذا ما سوف نتعرض إليه من خالل نسوة مؤمناتوكان من ضمن من جاء مبايعًا . )58(بهمنغدر 

  .اإلشارات القرآنية الدالة على ذلك

 عقاب صلح الحديبة قوله تعالىأكان من جملة اآليات التي نزلت في : اإلشارة األولى -

Mw x y z { | } ~� ¡ ¢ £¤ ¥ ¦ § ¨ 

© ª «¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ¶ ¸ ¹ º» ¼ ½ ¾ ¿ À Á 

Â ÃÄ Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í ÎÏ Ð Ñ ÒÓ Ô ÕÖ 
× Ø ÙL )أن رسول  "فقد روى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ) 10:الممتحنة

 w x (الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه اآلية بقول الله

y z { |(، قال لها  فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات،: قالت عائشة :قال عروة
ا، وال والله ما مست يده يد امرأة قط في كالم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك

  .)59("قد بايعتك على ذلك"  :ما يبايعهن إال بقوله المبايعة،

وسلم الله عليه  لله صلىان مشركي مكة صالحوا رسول أ" عباسوذكر الواحدي عن ابن  
الحديبية على أن من أتاه من أهل مكة رده إليهم، ومن أتى أهل مكة من أصحابه فهو لهم،  عام

 وكتبوا بذلك الكتاب وختموه، فجاءت سبيعة بنت الحارث األسلمية بعد الفراغ من الكتاب والنبي
ا محمد رد علي امرأتي، فإنك ي :فقال بالحديبية، فأقبل زوجها وكان كافرا، صلى الله عليه وسلم

قد شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك منا وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد، فأنزل الله تعالى هذه 
أن رسول الله  :وقد روى البخاري من حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم .)60(اآلية

 w x y z"  :اآليةصلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه 

قال لها رسول  فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات،: قالت عائشة: قال عروة" | }
، كالما، وال والله ما مست يده يد امرأة قط في "قد بايعتك": الله صلى الله عليه وسلم

  . )61("قد بايعتك على ذلك : ما يبايعهن إال بقوله المبايعة،

هذه اآلية هي التي حرمت المسلمات على ) ¶µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®: (تعالى قولهوفي  
المشركين، وقد كان جائزا في ابتداء اإلسالم أن يتزوج المشرك المؤمنة؛ ولهذا كان أبو العاص 
بن الربيع زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب، رضي الله عنها، وقد كانت مسلمة وهو على 

بعثت امرأته زينب في فدائه بقالدة لها كانت ألمها دين قومه، فلما وقع في األسارى يوم بدر 
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إن " :وقال للمسلمين خديجة، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة،
ففعلوا، فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن  ."رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا

يما وعده، وبعثها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع يبعث ابنته إليه، فوفى له بذلك وصدقه ف
زيد بن حارثة، رضي الله عنه، فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر، وكانت سنة اثنتين إلى أن أسلم 

   .)62("زوجها العاص بن الربيع سنة ثمان فردها عليه بالنكاح األول، ولم يحدث لها صداقا

 * ( ) ' & % $ # " ! M"قوله تعالى: اإلشارة الثانية
+ , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : 

; < = >? @ A B CD E F G H L)فقد  )12:الممتحنة
بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  :قالت أم عطية رضي الله عنها،روى البخاري من حديث 

ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة ) 12:الممتحنة ( ), + * ( )(  :فقرأ علينا
أسعدتني فالنة، أريد أن أجزيها، فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا،  :فقالت يدها،

  .)63("فانطلقت ورجعت، فبايعها

شهدت  :قال بن عباس رضي الله عنهما،وفي الرواية االخرى عند البخاري من حديث ا 
فكلهم يصليها  الصالة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر، وعثمان

قبل الخطبة، ثم يخطب بعد، فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلمفكأني أنظر إليه حين يجلس 

 % $ # " !" فقال الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم، حتى أتى النساء مع بالل،

& ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 
أنتن  :غثم قال حين فر حتى فرغ من اآلية كلها، )12:الممتحنة(": 9 8 7

وبسط بالل  "فتصدقن :الله، قالنعم يا رسول  :لم يجبه غيرها فقالت امرأة واحدة، على ذلك؟
  .)64("ثوبه، فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بالل

ما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ل"واشار القرطبي في تفسيره لهذه اآلية ما نصه 
وفي صحيح مسلم عن عائشة زوج ، ر أن يأخذ عليهن أال يشركنجاء نساء أهل مكة يبايعنه، فأم

كان المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  :النبي صلى الله عليه وسلم قالت

 - , + * ( ) ' & % $ # " !( يمتحن بقول الله تعالى
إلى آخر  ): 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .
وكان رسول الله صلى الله عليه  ذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة،فمن أقر به  :قالت عائشة  .اآلية
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انطلقن فقد ) :وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وال والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، غير أنه بايعهن  (بايعتكن
   .)65("بالكالم

إلشارات القرآنية إلى أحداث السيرة النبوية التي تحدثت عن المنافقين ا: الرابع المبحث

  والكافرين

لقد كان من ضمن الشرائح االجتماعية التي شهدها مجتمع المدينة زمن النبي صلى الله  
عليه وسلم شريحة المنافقين والكافرين، ممن لم يؤمن برسالة النبي ابتداًء، أو ممن أظهر اإلسالم 

ًا وأبطن الكفر انسجامًا مع اعتقاده الفاسد، وكانت اآليات القرآنية المرافقة ألحداث خوفًا وطمع
السيرة تحذر من هؤالء وتكشف نواياهم دون ذكر أسمائهم تماشيًا مع مبدأ القرآن الكريم في أخذ 

لما العبرة والدروس من الحدث أكثر من االهتمام بتفاصيله، وكانت السيرة النبوية المرآة العملية 
يأتي من توجيهات قرآنية في التعامل مع هذين الصنفين؛ التعامل مع المنافقين على أساس اسالمهم 
الظاهر من خالل حقن دمائهم، والتعامل مع الكافرين من خالل التوجيه القرآني، ويتناول هذا 

وما يحمالنه  المبحث اإلشارات القرآنية المتعلقة بأحداث السيرة النبوية فيما يخص هاتين الفئتين
  :من خبث ومكر لإلسالم وأهله، وقد تضمن هذا المبحث مطلبين

اإلشارات القرآنية إلى أحداث السيرة النبوية المتعلقة بصفات المنافقين : المطلب األول

  وأحوالهم

شهد مجتمع المدنية منذ البدايات األولى ظاهرة النفاق، ثم استمرت هذه الظاهرة باالزدياد  
وكت المسلمين، وفي أعقاب غزة بدر بدأت هذه الظاهرة تزداد وكان االذى يلحق كلما قويت ش

المسلمين من المنافقين واليهود على حٍد سواء، فجاءت اإلشارات القرآنية محذرة من هذه 
  .الظاهرة من خالل الكشف عن صفاتهم ونواياهم السيئة

 M : ; < = > ? @ A B: قوله تعالى: اإلشارة األولى -

C D E F G H I J K L M N O P Q 
R S T U L)واآلية متعلقة بحدٍث من أحداث السيرة النبوية وهو )11: الحشر ،

عبد الله بن أبي بن سلول، أن " :غزوة بني النضير ووعد المنافقين لهم بالنصرة، قال ابن هشام
األعز منها  لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن :وهو الذي قال وكان رأس المنافقين وإليه يجتمعون،

 -وفيه وفي وديعة ،وفي قوله ذلك، نزلت سورة المنافقين بأسرها. األذل في غزوة بني المصطلق
ومالك بن أبي قوقل، وسويد، وداعس، وهم من رهط عبد الله بن أبي بن  -رجل من بني عوف
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لنضير فهؤالء النفر من قومه الذين كانوا يدسون إلى بني ا .سلول، وعبد الله بن أبي بن سلول
أن اثبتوا، فو الله لئن أخرجتم لنخرجن معكم وال  :حين حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

 < = > ; :(  : فأنزل الله تعالى فيهم .نطيع فيكم أحداأبدا، وإن قوتلتم لننصرنكم

? @ A B C D E F G H I J K L 

M N O P Q R S T U (")66(.  

يقولون إلخوانهم الذين كفروا من أهل : "قوله تعالى وفي إشارٍة لطيفة ذكرها البغوي في 
. الكتاب، وهم اليهود من بني قريظة والنضير جعل المنافقين إخوانهم في الدين، ألنهم كفار مثلهم

لئن أخرجتم، من المدينة، لنخرجن معكم وال نطيع فيكم أحدا، يسألنا خذالنكم وخالفكم، أبدا وإن 
  .)67("نهم يعني المنافقين لكاذبونقوتلتم لننصرنكم والله يشهد إ

يخبر تعالى عن المنافقين كعبد الله بن أبي وأضرابه، حين بعثوا إلى يهود : "وقال ابن كثير 

 @ ? < = > ; :M  :فقال تعالى بني النضير يعدونهم النصر من أنفسهم،

A B C D E (تعالى قوله إلى:  "R S T U "لكاذبون فيما : أي
ال يقع منهم الذي  قالوا لهم قوال من نيتهم أال يفوا لهم به، وإما أنهم وعدوهم به إما أنهم

قاتلوا : أي" ولئن نصروهم" ال يقاتلون معهم،: أي " ولئن قوتلوا ال ينصرونهم"  :ولهذا قال قالوه؛
  .)68("وهذه بشارة مستقلة بنفسها "ليولن األدبار ثم ال ينصرون" معهم

تعلقة بأحوال المنافقين حيث تضمن القران الكريم سورة ثم تتوالى االشارات القرآنية الم 
فضح أحوال المنافقين بعد كثير من دخائلهم وتولد بعضها عن بعض "غرضها " المنافقون"باسم 

من كذب، وخيس بعهد الله، واضطراب في العقيدة، ومن سفالة نفوس في أجسام تغر وتعجب، 
على صد الناس عنه، وكان كل قسم من ومن تصميم على اإلعراض عن طلب الحق والهدى، و

تكذيب عبد الله بن أبي ابن سلول ، لص بغرض من هذه األغراضُخ "إذا"ة بـآيات السورة المفتتح
  .)69("فيما حلف عليه من التنصل مما قاله

 M ` a b c d e f gh i" :قوله تعالى: اإلشارة الثانية -

j k l m n o p qL)اآلية ، وفي سبب نزول هذه )1:المنافقون
ال  :يقول كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي، :قال زيد بن أرقم،روى البخاري من حديث 

تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، ولئن رجعنا من عنده ليخرجن األعز منها 
 األذل، فذكرت ذلك لعمي أو لعمر، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني فحدثته، فأرسل
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه، فحلفوا ما قالوا، فكذبني رسول 



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  إكريم والشوحة

  550

فقال لي  الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في البيت،

 a `(فأنزل الله تعالى ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك؟ :عمي

b( )إن الله قد صدقك يا  :فبعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فقال )1: المنافقون
  . )70("زيد

 M D E F G H I J K L M: "قال تعالى: اإلشارة الثالثة -
N OP Q R S T U V W XL)قال ابن  )7:المنافقون
كانوا ينفقون  هذا أيضا من مقاالتهم في مجامعهم وجماعتهم يقولونها إلخوانهم الذينو" عاشور

على فقراء المسلمين تظاهرا باإلسالم كأنهم يقول بعضهم لبعض تظاهر اإلسالم بغير اإلنفاق مثل 
 .)71("قولهم لمن يقول لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، ولذلك عقبت بها

 M Z [ \ ] ^ _ ` a: قوله تعالى: اإلشارة الرابعة -

bc d e f g h i j kL )روى  )8:المنافقون
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فكسع رجل : جابر بن عبد الله يقولسلم من حديث م

فقال  يا للمهاجرين، :وقال المهاجري يا لألنصار، :فقال األنصاري من المهاجرين، رجال من األنصار،
ل من يا رسول الله كسع رج: قالوا "ما بال دعوى الجاهلية؟ :رسول الله صلى الله عليه وسلم

قد : فسمعها عبد الله بن أبي فقال "دعوها، فإنها منتنة"  :فقال المهاجرين، رجال من األنصار،
دعني أضرب عنق هذا  :قال عمر .فعلوها، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن األعز منها األذل

 .)72("دعه، ال يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه" :فقال المنافق،

 ( ) ' & % $ # " !M:قوله تعالى: سةاإلشارة الخام -

* + , - .L )فاإلشارة القرآنية تفضح نوايا المنافقين  )5: المنافقون
وبيان أحوالهم وما هم عليه من المكر والخديعة، وكان من بين أبرز صفاتهم التي أشارت إليها 

ا وأعرضوا عما صدوو"اآليات القرآنية، رفضهم ان يستغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لما نزلت اآلية وبان كذب عبد الله بن أبي ، )73("واحتقارا لما قيل لهم قيل لهم، استكبارا عن ذلك،

يا أبا حباب إنه قد نزل فيك آي شداد فاذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  :قيل له
طي زكاة مالي فقد أمرتموني أن أؤمن فآمنت، وأمرتموني أن أع :فلوى رأسه ثم قال يستغفر لك،

وإذا قيل لهم تعالوا  :إال أن أسجد لمحمد صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى أعطيت فما بقي،
   .)74(يستغفر لكم رسول الله لووا رؤسهم اآلية
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قد نزلت فيك آيات شديدة فاذهب إلى  :قيل لعبد الله"وقد ذكر القرطبي عن ابن عباس أنه 

 $ # " !M" سلم ليستغفر لك، فألوى برأسه، فنزلت اآلياترسول الله صلى الله عليه و

% & ' ( ) * + , - .L)75( )5:المنافقون(.  
ومما سبق يظهر أن اإلشارات القرآنية المتعلقة بأحداث السيرة النبوية جاءت لتقرير جملة  

  :من القضايا ذات العالقة بالمنافقين
والتربص بالمسلمين، يدل على ث والمكر إن صفات المنافقين وأحوالهم وما هم عليه من الخب -1

لذا حذرت اآليات الكريمة . أن والئهم في حقيقته كان ألعداء االسالم مشركين كانوا أو يهود
 .منهم وفضحت نواياهم ودسائسهم

أن ما طبع عليه المنافقون من الصد واالعراض والتكذيب والكبر كان في حقيقية بسبب  -2
صفاتهم وأخس طباعهم استكبارهم وإعراضهم عن طلب  كفرهم الباطن، لذا فإن من أقبح

 .االستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم
تضمنت اآليات القرآنية االسلوب النبوي في التعامل مع المنافقين وان االسالم أجرى عليهم  -3

حكم الظاهر، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالناس فلم يقبل أن يقتل المنافقون 
ترك امرهم إلى الله تعالى حقنا للدماء ومراعاة لمشاعر المسلمين والذين كان بعض ذويهم و

  .من المنافقين

اإلشارات القرآنية إلى أحداث السيرة النبوية المتعلقة بصفات الكافرين : الثاني المطلب

  وأحوالهم
فات أهل وسوف نتعرض في هذ المطلب إلى إشارات اآليات الكريمة المدنية إلى بيان ص 

الكفر وهم اليهود، وما يحملون من العداء والبغضاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يختلفوا في 
صفاتهم وتعاملهم وأذاهم للنبي صلى الله عليه وسلم عن كفار قريش، ولربما كانوا أكثر عداًء، 

  .ليه وسلموفي هذا السياق وردة إشارة قرآنية تتعلق بهم وبتعاملهم مع النبي صلى الله ع

 M e f g h i j k l m n oقوله تعالى : اإلشارة األولى -

p q r s tu v w xy z { L)8:المجادلة.(  
: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أناس من اليهود فقالوا :قالت ،رضي الله عنها ن عائشةفع 

فقال رسول  ام،قلت بل عليكم السام والذ: قالت عائشة" وعليكم: "السام عليك يا أبا القاسم قال
أوليس " :فقال ما سمعت ما قالوا؟: فقالت"ال تكوني فاحشة " يا عائشة :الله صلى الله عليه وسلم

 e f g h i j: (فأنزل الله عز وجل " وعليكم :قلت قد رددت عليهم الذي قالوا،
k( إلى آخر اآلية )76(.  
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فيقول  ا،نون الموت باطًنالسام عليك، يريدون ذلك السالم ظاهرا، وهم يع: "قال الشوكاني 
 ويقولون في أنفسهم ،"وعليكم" : وفي رواية أخرى ،"عليكم: "وسلمالنبي صلى الله عليه 

هال يعذبنا بذلك، ولو كان محمد نبيا لعذبنا بما : فيما بينهم لوال يعذبنا الله بما نقول أي :أي"
وعليكم، : جيب له فينا حيث يقوللو كان نبيا الست: المعنى :وقيل يتضمنه قولنا من االستخفاف به،

  .)77( "ووقع علينا الموت عند ذلك

والذي يظهر مما سبق أن صفات الكفار وأحوالهم هي واحدة على مر األزمنة والعصور، وإن  
اختلفت مواقعهم، ومن أبرز تلك الصفات العداء المبطن لإلسالم وأهله، وهذا العداء كانت تظهره 

ذر القرآن الكريم منهم ولفت إلى طبيعة أقوالهم لكي يكون النبي صلى فلتات ألسنتهم وألفاظهم، فح
 .الله عليه وسلم وأصحابه على حذر وحرص في التعامل معهم

  :الخاتمة

  :وتضمنت مجموعة من النتائج والتوصيات

  النتائج: أوًال

 .أن القرآن الكريم هو المصدر األساسي للسيرة النبوية الشريفة -1

م في عرض السيرة النبوية يركز على الحدث ألخذ العبرة منه أكثر من إن منهج القرآن الكري -2
تركيزه على الشخوص؛ ألن العبرة بأخذ الدروس ومعرفة سنة الله تعالى وليس بأسماء 

 .األشخاص
إن منهج القرآن الكريم يعد أكثر شموًال ألحداث السيرة النبوية من المصادر األخرى، حيث  -3

لق بأحداث السيرة جوانب نفسية وانفعالية وما تخفيه النفوس، تناول النص القرآني المتع
بخالف المصادر األخرى والتي اقتصرت على سرد الحدث المتعلق بالسيرة في جوانبه 
الظاهرة في حين كان النص القرآني يكشف عما يدور خلف تلك األحداث من عبر ودالالت 

 .وعظات
المسلم ترجع على األخالق الحميدة والتي العالقة بأحداث السيرة  ذات أكدت االشارات  -4

مجتمعا مترابطا متعاونا يحرص بعضه على مصلحة ومما له عالقة بدراستنا نجد أن 
التحلي بأجمل آداب المجالس، وعدم التضييق على من يريد  االشارات القرآنية قد أكدت على

 .الجلوس، والتوسيع لهم في المجلس

حرص الشريعة اإلسالمية على احترام مشاعر بالسيرة على  أكدت االشارات القرآنية المتعلقة -5
اآلخرين وتقديرهم فنهت عن النجوى وكان النهي هنا عن النجوى حتى يتميز المجتمع 

 .والمنافقينالمسلم بأخالقه وآدابه عن اليهود
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هار بينت االشارات المتعلقة بالسيرة النبوية جملة من االحكام المتعلقة بالنساء كالطالق والظ -6
 .والحيض والبيعة

تتفق االشارات الواردة في عموم القران سواء الصريحة منها أو الضمنية في التأكيد على ما  -7
تضمنه العشر األخير من إشارات ذات عالقة بأحداث السيرة سواء المتعلقة بالنبوة أو 

 .مصدرية القران أو موقف المشركين عموما من الدعوة االسالمية

  تالتوصيا: ثانيًا

  :باآلتي الباحث يوصي السابقة النتائج ضوء في

 في هي كما ال زمنيا نزولها لترتيب تبعا القرآنية اإلشارات ضوء في النبوية بسط السيرة إعادة  -1
  .الشريف المصحف

 االعتبار بعين األخذ النبوية السيرة أحداث كتابة عند السيرة وُكتَّاب الباحثين على ينبغي  -2
 فيها المختلف الروايات سرد عدم في والمحدثون، النزول أسباب وعلماء المفسرون رجحه
  .األثر ذي غير واإلطناب للحشو تجنبًا

 صحة التفسير كتب من السيرة أحداث استخالص عند الشرعي العلم طالب يراعي أن ضرورة  -3
  . صحتها تثبت لم التي الروايات من العديد لوجود نظرا الروايات، تلك

 أحداث إلى القرآنية اإلشارات ضوء في معينة أحداثا تتناول التي والدراسات لبحوثا تشجيع  -4
  .بالحدث المتعلقة الجوانب بكافة لإلحاطة النبوية السيرة
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 .153، ص2001، بغداد، 48

الدورة الثالثة من بحوث هرماس، عبد الرزاق، مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين، ) 19(
، م2007 المعاصرة،ات اإلسالمية لجائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود للسنة والدراس ةمقدمال

 .13ص
كمال بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، : الواحدي، علي بن أحمد، أسباب النزول، تحقيق )20(

  .412، ص .م1991

الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتاب  )21(
  .492، ص4ـ، جه 1407 ،3العربي، بيروت ط

إبراهيم البسيوني، الهيئة المصرية العامة : القشيري، عبد الكريم بن هوازن، لطائف اإلشارات، تحقيق) 22(
 .553، ص3ج ت،.د ،3للكتاب، مصر، ط
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عبد الرحمن : السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، تحقيق )23(

 .846م، ص 2000، 1طبيروت،  الرسالة، بن معال اللويحق، مؤسسة
  .410الواحدي، أسباب النزول، ص) 24(

عبد الرزاق : البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود، معالم التنزيل في تفسير القرآن، تحقيق )25(
 .43- 42، ص5م، ج1997المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

 .2613، ص3هـ، ج1422 ،2ط ر الفكر، دمشق،وهبة، التفسير الوسيط، دامحمد الزحيلي، ) 26(
  ).3309(الترمذي، سنن الترمذي، أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة الصف، حديث رقم ) 27(

  .427- 426الواحدي، أسباب النزول، ص) 28(

  .104، ص8البغوي، معالم التنزيل، ج) 29(

مصطفى السيد محمد، : تحقيقابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم،  )30(
دار الكتب العلمية، بيروت، محمد السيد رشاد، محمد فضل العجماوي، علي أحمد عبد الباقي، 

 .105، ص8ه، ج1419
 .175، ص28ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج) 31(
، حديث "وإذا رأوا تجارة أو لهوًا"البخاري، صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى ) 32(

  ).4899: (رقم

ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق عبد  )33(
 .309، ص5، جهـ 1422، 1السالم عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

أحمد البردوني : حقيقالقرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر، الجامع ألحكام القران، ت )34(
 .111، ص18، جم1964 ،2ط وإبراهيم اطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة،

 .537، ص4الزمخشري، الكشاف، ج) 35(
 .310، ص5، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية، ) 36(
 .435ان، صالواحدي، أسباب نزول القر) 37(
باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطالق، حديث رقم  ،كتاب الطالقالبخاري، صحيح البخاري، ) 38(

 .(1471) م طالق الحائض، حديث رقمومسلم، الصحيح، كتاب الطالق، باب تحري). 4954(
محمد : البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق )39(

 .220، ص5، جـه1418، 1عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط
، 1اإلسالمي، بيت األفكار الدولية، طالتويجري، محمد بن إبراهيم بن عبد الله، موسوعة الفقه ) 40(

  .180، ص4، ج2009

عبد الجليل عبده شلبي، عالم : ، تحقيقمعاني القرآن وإعرابه الزجاج، براهيم بن السري بن سهل،) 41(
  .183، ص5هـ، ج1408، 1بيروت ط الكتب،
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  .296، ص28ر، جابن عاشور، التحرير والتنوي )42(

، 3ط الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر، مفاتيح الغيب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )43(
  .477ص ،29، جهـ1420

محمد بن عاشور : الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تحقيق )44(
، 5، جم 2002، 1ء التراث العربي، بيروت، ط األستاذ نظير الساعدي، دار إحيا: مراجعة وتدقيق

عالء الدين علي بن محمد، لباب التأويل في معاني التنزيل، دار الكتب  الخازن، :، وينظر253ص
  .255، ص4ج هـ،1415، 1بيروت، ط ،العلمية

: النساء" (وكان الله سميعا بصيرا: "باب قول الله تعالى دكتاب التوحيالبخاري، صحيح البخاري، ) 45(
  ).7385(حديث رقم . )134

  .، صححه األلباني)2063(ابن ماجة، السنن الكبرى، كتاب الطالق، باب الظهار، حديث رقم ) 46(

الطبري، جامع : ، وينظر)3853(كاح، باب المهر، حديث رقم الدارقطني، سنن الدارقطني، كتاب الن )47(
 . 221- 220، ص23البيان، ج

، )ت.د(أحمد، شواذ القرآن من كتاب البديع، مكتبة المتنبي، القاهرة،  بن ابن خالويه، الحسين )48(
  .154، ص)ت.د(

  .486-485، ص4الزمخشري، الكشاف، ج) 49(

) 1200(، حديث رقم باب ما جاء في كفارة الظهار ،أبواب الطالق واللعانالترمذي، السنن، كتاب ) 50(
  .عيسى هذا حديث حسنأبو قال 

  .3/281ابن منظور، لسان العرب،   )51(

المغني في فقه اإلمام أحمد بن محمد،  بن أحمد بن الله دعب الدين موفق محمد أبو ابن قدامة،  )52(
  .9/77ه، 1405، 1، دار الفكر، بيروت، طالشيباني حنبل

صحيح : قال الحاكم )3821(الحاكم، المستدرك، كتاب التفسير، تفسير سورة الطالق، حديث رقم   )53(
  .اإلسناد ولم يخرجاه

  .436الواحدي، أسباب النزول، ص  )54(

  .315، ص28ر، التحرير والتنوير، جابن عاشو) 55(

، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل، كتاب الطالقمسلم، صحيح مسلم، ) 56(
  ).1484(حديث رقم 

صححه، وعلق عليه الحافظ السيد  ،كتاب السيرة النبوية وأخبار الخلفاءمحمد بن حبان،  ابن حبان، )57(
  .284، ص1ج ،هـ1417، 3، طبيروت عزيز بك وجماعة من العلماء الكتب الثقافية،

ابن هشام، السيرة، : ، وينظر)18930(ابن حنبل، المسند، حديث المسور بن مخرمة، حديث رقم  )58(
  .318، ص2ج
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: الممتحنة) (إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات(باب ، كتاب تفسير القرآنالبخاري، صحيح البخاري، ) 59(

  ).04891حديث رقم )10

  الواحدي، أسباب النزول، ) 60(

باب إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات  ،سورة الممتحنة ،كتاب تفسير القرآن البخاري، صحيح البخاري،) 61(
  ).4609(حديث رقم 

الترمذي، السنن، أبواب النكاح، باب ما جاء في الزوجين المشركين ويسلم أحدهما، حديث رقم ) 62(
  .93، ص8ابن كثير، تفسير القران العظيم، ج: ، وينظر)1142(

حديث  ،)12: الممتحنة( يبايعنك المؤمنات جاءك إذا باب كتاب التفسير،البخاري، الصحيح، ) 63(
  ).4892(رقم

، حديث رقم )12: الممتحنة(باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك كتاب التفسير، البخاري، الصحيح، ) 64(
)4895(.  

: ، وينظر)4983(ي، الصحيح، كتاب الطالق، باب إذا أسلمت المشركة أو الذمية، حديث رقم البخار) 65(
  .71، ص18جالقران، ، الجامع ألحكام القرطبي

  .527 - 526، ص2ابن هشام، السيرة، ج) 66(

  .61، ص5البغوي، معالم التنزيل، ج) 67(

  .74، ص8ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج) 68(

  .233، ص28ج تحرير والتنوير،ابن عاشور، ال) 69(

  ).4900(حديث رقم  باب القرآن،البخاري، صحيح البخاري، ) 70(

  .246، ص28ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج) 71(

حديث رقم  باب نصر األخ ظالما أو مظلوما كتاب البر والصلة واآلدابمسلم، صحيح مسلم،) 72(
)2584(  

  .126، ص8ابن كثير، تفسير القران العظيم، ج) 73(

  .101، ص5البغوي، معالم التنزيل، ج: ، وينظر399، ص23رواه الطبري، جامع البيان، ج) 74(

  .127، ص18، جألحكام القرآن الجامعالقرطبي،  :، وينظر399، ص23رواه الطبري، جامع البيان، ج )75(

 باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم وكيف يرد عليهم ،كتاب السالم مسلم، صحيح مسلم،) 76(
  ).2165(حديث رقم 

بخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة، الحديث رواه ال) 77(
  .224، ص5، جالشوكاني، فتح القدير: ، وينظر)2777(حديث رقم 
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  المصادر والمراجع

صفوان عدنان الداودي، دار  :، تحقيقالمفردات في غريب القرآنصفهاني، الحسين بن محمد، األ
 .هـ1412، 1القلم، دمشق، ط

عبد الرزاق : ، تحقيقمعالم التنزيل في تفسير القرآنبغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود، ال
 .م1997المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

: ، تحقيقأنوار التنزيل وأسرار التأويلبيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر، ال
 .هـ1418، 1لعربي، بيروت، طمحمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث ا

، 1بيت األفكار الدولية، ط موسوعة الفقه اإلسالمي،تويجري، محمد بن إبراهيم بن عبد الله، ال
 .م2009

محمد بن : ، تحقيقالكشف والبيان عن تفسير القرآنثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم، ال
، 1راث العربي، بيروت، ط األستاذ نظير الساعدي، دار إحياء الت: عاشور مراجعة وتدقيق

 م 2002

 .م2003، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طالتعريفاتجرجاني، علي بن محمد، ال

صححه، وعلق عليه الحافظ  ،كتاب السيرة النبوية وأخبار الخلفاءابن حبان، محمد بن حبان، 
 .هـ1417، 3السيد عزيز بك وجماعة من العلماء الكتب الثقافية، بيروت، ط

، دار الكتب العلمية، بيروت، لباب التأويل في معاني التنزيلازن، عالء الدين علي بن محمد، خال
 .هـ1415، 1ط

، )ت.د(، مكتبة المتنبي، القاهرة، شواذ القرآن من كتاب البديعابن خالويه، الحسين بن أحمد، 
 ).ت.د(

، 3العربي، بيروت، ط ، دار إحياء التراثمفاتيح الغيبرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر، ال
 .هـ1420

علي : ، تحقيقالعزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبيررافعي، عبد الكريم بن محمد، ال
 .م1997معوض وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، 



 دراسة موضوعية - اإلشارات القرآنية إلى أحداث السيرة النبوية في اآليات المدنية   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 559

 

، مطبعة البابي الحلبي، القاهرة، العروس من جواهر القاموس زبيدي، محمد مرتضى، تاجال
 .)ت.د(، )ط.د(

عبد الجليل عبده شلبي، : تحقيق ،معاني القرآن وإعرابه زجاج، براهيم بن السري بن سهل،ال
 .هـ1408، 1عالم الكتب، بيروت ط

 .هـ1422، 2دار الفكر، دمشق، ط التفسير الوسيط،زحيلي، محمد وهبة، ال

 ).ت.د(، 3، ط، مطبعة عيسى البابيمناهل العرفان في علوم القرآنزرقاني، محمد عبد العظيم، ال

محمد : ، تحقيقالبرهان في علوم القرآنزركشي، ابو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله، ال
 .هـ1376، 1أبو الفضل ابراهيم، دار احياء الكتب العربية، عيسى البابي، ط

، دار الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، ال
 .هـ 1407، 3عربي، بيروت طالكتاب ال

عبد : ، تحقيقتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانسعدي، عبد الرحمن بن ناصر، ال
 .م 2000، 1الرحمن بن معال اللويحق، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

، دار الفكر، رد المحتار على الدر المختارابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز، 
 .م1992، 2بيروت، ط

 ).ت.د(، دار سحنون، تونس، التحرير والتنويرابن عاشور، محمد الطاهر، 

، تحقيق المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب، 
 .هـ1422، 1عبد السالم عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، 1، فرزة من مجلة المجمع العلمي، جل مع السيرة النبويةمنهج التعامعويضة، محمد عبد الله، 
 .م2001، بغداد، 48مجلد 

عبد السالم هارون، دار : ، تحقيقمعجم مقايس اللغةابن فارس، أبو الحسين أحمد بن زكريا، 
  ).ت.د(الجيل، بيروت، 

  .م1987، مؤسسة الرسالة، بيروت، القاموس المحيطفيروز أبادي، محمد بن يعقوب، ال

 .م1987، )ط.د(، مكتبة لبنان، بيروت، المصباح المنيرفيومي، أحمد بن محمد، لا
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المغني في فقه اإلمام أحمد بن أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد،  ابن قدامة،

 .هـ1405، 1، دار الفكر، بيروت، طحنبل الشيباني

أحمد : ، تحقيقألحكام القران الجامعقرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر، ال
 .م1964، 2البردوني وإبراهيم اطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط

إبراهيم البسيوني، الهيئة المصرية : قشيري، عبد الكريم بن هوازن، لطائف اإلشارات، تحقيقال
 ).ت.د(، 3العامة للكتاب، مصر، ط

مصطفى السيد محمد، : ، تحقيقآن العظيمتفسير القرابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، 
دار الكتب العلمية، محمد السيد رشاد، محمد فضل العجماوي، علي أحمد عبد الباقي، 

 .هـ1419بيروت، 

للنشر والتوزيع، عمان،  دار المأمون، شعاع من السيرة النبوية في العهد المكيكردي، راجح، ال
 .هـ2014، 1ط

طالل : ، تحقيقالهداية في شرح بداية المبتديعبد الجليل، مرغيناني، علي بن أبي بكر بن ال
 ).ت.د(يوسف، دار إحياء التراث، بيروت، 

  .م1985، دار صادر، بيروت، لسان العربابن منظور، جمال الدين، 

، علق عليه طلبة الطلبة في االصطالحات الفقهيةنسفي، نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد، ال
 ).ت.د(الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، محمد حسن : ووضع حواشيه

، من بحوث الدورة مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخينهرماس، عبد الرزاق، 
الثالثة المقدمة لجائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود للسنة والدراسات اإلسالمية المعاصرة، 

 .م2007

مصطفى السقا : ، تحقيقسيرة ابن هشامي، ابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحمير
وإبراهيم األبياري وعبد الحفيظ الشلبي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، 

 .م1995 ،2مصر، ط

كمال بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، : ، تحقيقالنزول أسبابواحدي، علي بن أحمد، ال
  .م1991بيروت، 
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 وتطبيقاتها في شركات التأمني اإلسالمية" التابع تابع"قاعدة 
  

  **عبد الناصر أبو البصل و *خالد سالم العازمي

  

  13/12/2020 تاريخ القبول   6/10/2020 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص

: تطبيقات قاعدة، وبيان وأدلة مشروعيتها" التابع تابع: "بيان المعنى العام لقاعدةهدفت الدراسة إلى 
  .في عقود إعادة التأمين" التابع تابع: "ذكر تطبيقات قاعدة، وفي عقود التأمين اإلسالمي" التابع تابع"

حيث تم : المنهج االستنباطي، والمنهج االستقرائيوفي سبيل تحقيق هذا الهدف اتبعت الدراسة 
استنباط الصلة ، وسالميةركات التأمين اإلشوقواعدها الفرعية في " التابع تابع: "استقراء تطبيقات قاعدة

من خالل بيان أثر تلك القواعد فيها، بما يؤدي إلى بيان حكمها " التابع تابع"بين تلك التطبيقات وقاعدة 
" التابع تابع"بقاعدة  ًاعام ًاتعريف: المبحث األولوقد اشتملت الدراسة على ثالثة مباحث، تناول  .الفقهي

، وتناول تطبيقات قاعدة التابع تابع في عقود التأمين اإلسالمي: يالمبحث الثان، وتناول وأدلة مشروعيتها
  .تطبيقات قاعدة التابع تابع في عقود إعادة التأمين: المبحث الثالث

القاعدة الفقهية أصل يندرج تحته عـدد مـن المسـائل والجزئيـات مـن مختلـف       وخلصت الدراسة إلى أن 
في أن ما يكون تابعـًا لغيـره فـي الوجـود     يتمثل دة التابع تابع لمعنى اإلجمالي لقاع، وأن اأبواب الفقه وفروعه

يكون تابعًا له في الحكم، فيسري على التابع ما يسري على المتبوع من أحكام، فما يتبـع غيـره وجـودًا يتبعـه     
عـد  ، إضافة إلى أن عقد التأمين يعد بحد ذاته من العقود التبعية ما يعد تطبيقًا لقواعد التبعيـة، كمـا ي  حكمًا

الفائض التأميني في شركات التأمين اإلسالمي تبعًا ليس مقصودًا أصالة، إذ التـأمين التكـافلي قـائم علـى عقـد      
           حصـل   التبـرع، وبالتـالي فالمشـترك يتبـرع باالشـتراك ابتـداًء، ولـيس مقصـوده حصـول الفـائض التـأميني، وإن

فهـو لـيس مقصـودًا أصـالة بـل       ،كيـة الفائض يكون حكمه حكم أصله، ويطبق عليه حكـم األصـل مـن حيـث المل    
  .تبعًا
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Economics and Islamic Banks, Yarmouk University, Jordan. 

 

Abstract 
The study aimed to identify the general meaning of the rule: “the follower is 

follower”, evidence of its legality, show the applications of the rule “the follower is 
follower in Islamic insurance contracts and mention the applications of the rule: “ the 
follower is follower in the reinsurance contracts.  

In order to achieve this objective, the study adopted the inductive and deductive 
method where the applications of the rule were inducted: the follower is follower and its 
minor rules in Islamic insurance companies and deduct the relation between those 
applications and the rule “ the follower is follower through showing the effect of those 
rules in which leads to show its legal judgment. The study included three topics; the first 
topic dealt with a general definition of the rule “the follower is follower and evidence of 
its legality, the second topic dealt with the applications of the rule “the follower is 
follower in Islamic insurance contracts and the third topic dealt with the applications of 
the rule “the follower is a follower in reinsurance contracts. 

The study concluded that the jurisprudence rule is an origin included several issues 
and partials of different chapters of jurisprudence and its branches. The general meaning 
of the rule “the follower is follower lies in what else is dependent to others in the 
existence has a dependent by the rule; thus, what applies to the follower applies to the 
followed by the rule; so, what follows others in existence follows it by rule. In addition, 
the insurance contract by itself is considered to be of the dependence ones which 
considered as an application to the rules of dependence. The Insurance surplus is 
considered in the Islamic insurance companies as dependence not intended originality 
where the solidarity insurance is based on donation contract. Subsequently, the 
subscriber donates with the subscription at the beginning but the intention is not the 
occurrence of insurance surplus, and if the surplus occurred, its ruling is the rule of its 
origin which is applied in term of the property as it is not intended to be originality but 
dependence. 
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  المقدمة

  :وسلم، وبعد الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

فقد اشتملت الشريعة اإلسالمية على أحكام وتفصيالت مبنية على أساس مراعاة مصلحة 
خالل جلب المنافع لهم ودفع الضرر عنهم، ال سيما تلك األحكام المتعلقة بعقود العباد من 

المعامالت المالية التي تنظم العالقات المالية بين الناس، والتي بنيت عليها أحكام االقتصاد 
  .المؤسسات المالية اإلسالميةاإلسالمي، خصوصًا ما يتعلق بتعامالت 

الجزئية والتفصيالت في قواعد فقهية كلية عامة تعبر عن  وقد انتظمت الكثير من تلك األحكام
 من لها لما نظرًا اإلسالمية، الشريعة علوم فروع أهم من تلك األحكام، ولهذا تعد القواعد الفقهية

 المتفرقة المسائل لجمع أداة كونها إلى إضافة الباحث، لدى وتنميتها الفقهية العقلية نيتكو في أثر
  .ضمنها المندرجة الفروع جميع على تنطبق عامة قواعد في المتناثرة

 الكثير ضمنها وتندرج، الفقهية القواعد علم في الكلية القواعد من "تابع التابع" قاعدة تعدو
 ال التابع" :وقاعدة ،"ضرورياته من هو ما ملك شيئًا ملك من" :قاعدة :منها الفرعية القواعد من

 كذكر يتجزأ ال ما بعض ذكر" :وقاعدة ،"المتبوع على دميتق ال التابع" :وقاعدة ،"بالحكم يفرد
 ،"ضمنه في ما بطل الشيء بطل إذا" :وقاعدة ،"الفرع سقط األصل سقط إذا" :وقاعدة ،"كله

  ."غيرها في يغتفر ال ما التوابع في يغتفر" :وقاعدة

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

ائل الجزئية في شركات التأمين تتمثل مشكلة الدراسة في وجود الكثير من األمثلة والمس
قاعدة التابع تابع أو إحدى (اإلسالمية، يتم اعتمادها واالستدالل عليها من خالل قواعد التبعية 

، وهذه الفروع والمسائل الجزئية ال بد من دراستها ومعرفة حكمها ومدى )قواعدها الفرعية
تتمثل مشكلة الدراسة ي ضوء ما سبق وفارتباطها بقاعدة التابع تابع أو إحدى قواعدها الفرعية، 

في شركات التأمين " التابع تابع"ما التطبيقات المعاصرة لقاعدة : في السؤال الرئيس التالي

  :ويتفرع عنه األسئلة اآلتية اإلسالمية؟

 وما أدلة مشروعيتها؟" التابع تابع"ما معنى قاعدة  -1

 المي؟في عقود التأمين اإلس" التابع تابع: "ما تطبيقات قاعدة -2

 في عقود إعادة التأمين؟" التابع تابع: "ما تطبيقات قاعدة -3
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  :تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي :أهداف الدراسة

 .وأدلة مشروعيتها" التابع تابع: "بيان المعنى العام لقاعدة -1

 .في عقود التأمين اإلسالمي" التابع تابع: "بيان تطبيقات قاعدة -2

 .في عقود إعادة التأمين" التابع تابع: "ذكر تطبيقات قاعدة -3

  :تكمن أهمية الدراسة في النقاط اآلتية :أهمية الدراسة

علمي متخصص في القواعد الفقهية  بحثتتمثل األهمية في إضافة : من الناحية النظرية -1
 . يشتمل على دراسة تفصيلية لقاعدة التابع تابع وتطبيقاتها في شركات التأمين اإلسالمية

من خالل استفادة المؤسسات المالية اإلسالمية متمثلة بشركات  :من الناحية التطبيقية -2
التأمين اإلسالمية من هذه الدراسة بسبب كثرة الفروع والمسائل الفقهية الموجودة في 

مستندًا شرعيًا لها، إضافة إلى ) التابع تابع(المؤسسات المالية اإلسالمية والتي تعد قاعدة 
مع الفقهية على هذه القاعدة امعايير الشرعية وقرارات المجكثرة المسائل التي اعتمدت فيها ال

لتكون مستندًا شرعيًا لها، وبالتالي تفيد هذه الدراسة في معرفة حكم هذه المسائل والفروع 
   .المطبقة في شركات التأمين اإلسالمية

  :الدراسات السابقة

أو " التابع تابع": دراسة سابقة تناولت قاعدة –حسب اطالعه وبحثه  –لم يجد الباحث 
إحدى قواعدها الفرعية وتطبيقاتها المعاصرة في شركات التأمين اإلسالمية، ولكن هناك العديد من 
الدراسات التي تناولت جزيئات من الموضوع، أو تناولت تطبيقات القاعدة في مسائل وأبواب 

  :أخرى من أبواب الفقه اإلسالمي، وفيما يلي بيان بعض هذه الدراسات

قاعدة التبعية في العقود وأثرها في الترخيصات : "، بعنوان2002دراسة القره داغي، : أوًال

  .)1("الشرعية مع بعض تطبيقاتها المعاصرة

هدفت الدراسة إلى تناول قاعدة التبعية وأثرها في الترخيصات الشرعية لبيان أن الشريعة 
حيتها لهذا الدور من خالل اإلسالمية واجبة التطبيق في كل زمان ومكان، وهذا يقتضي صال

  .نصوصها العامة ومبادئها العظيمة وقواعدها الكلية

وخلصت الدراسة إلى أن قاعدة األصالة والتبعية هي قاعدة فقهية كلية لها تطبيقات كثيرة 
مؤصلة، وهي قاعدة معتبرة في الفقه اإلسالمي، وانبثقت عنها الكثير من القواعد الفرعية، والفروع 

لمتناثرة في أبواب الفقه اإلسالمي، وأن تطبيق هذه القاعدة على الشركات المعاصرة يظهر الكثيرة ا
أن األصل المتبوع هو نشاط الشركة وأعمالها وغرضها المصرح عنه في النظام األساسي، وما يتبع 
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  . يغتفر في التوابع ما ال يغتفر في غيرها: "ذلك من نقود أو ديون هو توابع يتسامح فيها لقاعدة

ويالحظ أن هذه الدراسة تشتمل على بعض التطبيقات المعاصرة، دون التعرض لشركات 
التأمين اإلسالمية، أما الدراسة الحالية فهي تتناول تطبيقات القاعدة في شركات التأمين اإلسالمية 

  .فقط

قواعد التبعية ضوابطها وتطبيقاتها في الفقه : "، بعنوان2004دراسة حتمل، : ثانيًا

  .)2("المياإلس

هدفت الدراسة إلى تناول موضوع قاعدة التابع تابع وضوابطها وتطبيقاتها في الفقه اإلسالمي، 
وتوضيح أهم األحكام الفقهية المخرجة على قاعدة التابع تابع في مجاالت العبادات، والعقيدة، واألحوال 

  .الشخصية، والمعامالت

لقواعد المهمة التي تنتشر تطبيقاتها في جميع وخلصت الدراسة إلى أن قاعدة التابع تابع من ا
مجاالت الفقه اإلسالمي، وهناك ربط بين التطبيقات القديمة في كتب الفقه والتطبيقات المعاصرة 
للقاعدة، كما أن معنى القاعدة أن التبعية هي كون الشيء مرتبطًا بغيره بحيث ال ينفك عنه، كما 

للقاعدة بحاجة إلى بحث فقهي تطبيقي من الباحثين  خلصت الدراسات إلى وجود مجاالت متعددة
  .المعاصرين

ويالحظ أن هذه الدراسة تشتمل على تطبيقات قواعد التبعية في الفقه اإلسالمي بشكل عام 
دون التعرض للتطبيقات المعاصرة في شركات التأمين اإلسالمية، أما الدراسة الحالية فهي تتناول 

  .أمين اإلسالمية فقطتطبيقات القاعدة في شركات الت

  .)3("قواعد التبعية ومدى أثرها في العقود المالية: "، بعنوان2006دراسة الندوي، : ثالثًا

هدفت الدراسة إلى تناول القواعد المتصلة بالتبعية نظرًا ألهميتها وكثرة المسائل المحيطة بها 
لدراسة إلى أن المقصود في وخلصت ا. من الفروع والتطبيقات الفقهية في أبواب الفقه اإلسالمي

العرف الجاري على وجه األصالة هو متبوع معتبر، وغير المقصود على وجه االستقالل هو تابع 
للمتبوع في الحكم، وبناء على ذلك يغتفر الخلل الضمني الواقع في العقود بسبب إعطاء التابع حكم 

ي في حال انفصاله عن المتبوع بل قد المتبوع حيث ال يتسامح بمثله فيما لو أخذ التابع حكمه األصل
  .يترتب على ذلك فساد العقد في حالة االستقالل

ويالحظ أن هذه الدراسة تشتمل على قواعد التبعية ومدى أثرها في العقود المالية، دون 
التعرض لشركات التأمين اإلسالمية، أما الدراسة الحالية فهي تتناول بالتفصيل تطبيقات القاعدة في 

  .التأمين اإلسالمية فقطشركات 
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الشرح الجامع لقاعدة التابع تابع حقيقتها : "، بعنوان2011دراسة الشراري، : رابعًا

  .)4("وتطبيقاتها

هدفت الدراسة إلى بيان معنى قاعدة التابع تابع، وأن القاعدة تقوم على أربعة أركان هي التابع 
ال تطبق على إطالقها بل ال بد من توفر  والمتبوع، وحكم المتبوع، والتبعية، وبيان أن القاعدة

شروط إلعمالها وهي أن يثبت الحكم للمتبوع، وأن تتحقق التبعية، وأال يكون الحكم الثابت باإلتباع 
وخلصت الدراسة إلى أن معنى القاعدة هو أن ما يتبع غيره في الوجود  .مخالفًا لدليل أو شرط

ة التي يثبت بها حكم المتبوع للتابع ثبتت إما بنص أو حقيقة أو حكمًا يتبعه في الحكم، وأن التبعي
إجماع، أو باللغة، أو بالعرف أو بالشرط، وأن القاعدة ثابتة بأدلة من السنة واإلجماع والمعقول، 
وأنه يندرج تحت هذه القاعدة ما ال يحصى من الفروع الفقهية، كما يندرج تحتها بعض القواعد 

  . الفقهية الفرعية

ذه الدراسة تشتمل على شرح قاعدة التابع تابع وحقيقتها وتطبيقاتها، دون ويالحظ أن ه
التعرض لشركات التأمين اإلسالمية، أما الدراسة الحالية فهي تتناول تطبيقات القاعدة في شركات 

  .التأمين اإلسالمية فقط

الية قواعد الغلبة والتبعية في المعامالت الم: "، بعنوان2012دراسة السويلم، : خامسًا

  .)5("وتطبيقاتها في تداول األسهم والوحدات والصكوك

هدفت الدراسة إلى تناول قواعد الغلبة والتبعية في المعامالت المالية وتطبيقاتها في تداول 
األسهم والوحدات والصكوك، حيث تنبع أهمية القواعد الفقهية في قضايا المعامالت المالية المعاصرة 

  .متنوعة وال تنتهي تطبيقاتهاالتي تتسم بكونها كثيرة و

وخلصت الدراسة إلى أنه من المقرر في أصول الشريعة اإلسالمية وجوب العمل بالقواعد 
واألدلة الشرعية جميعها على الوجه الذي جاءت به، كما خلصت الدراسة إلى أن أسهم 

ية وما الشركات تخضع من حيث المبدأ لقاعدة التبعية، والمتبوع هو مجموع اإلدارة البشر
تستلزمه من األعيان والمنافع وهو ما يمكن تسميته برأس المال الفعلي، وأن وحدات 
الصناديق االستثمارية تمثل األموال التابعة وال تتضمن رأس المال الفعلي المتبوع، فيكون 

  .تداول الوحدات حينئذ تابعًا لقاعدة األغلبية

الغلبة والتبعية في تداول األسهم  ويالحظ أن هذه الدراسة تشتمل على تطبيقات قواعد
والوحدات والصكوك، دون التعرض لشركات التأمين اإلسالمية، أما الدراسة الحالية فهي تتناول 

  .تطبيقات قاعدة التابع تابع في شركات التأمين اإلسالمية فقط
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ع قاعدة التابع تابع وتطبيقاتها على من: "، بعنوان2018دراسة حسين والصيفي، : سادسًا

  .)6("فسخ العقد في الفقه اإلسالمي
هدفت الدراسة إلى تناول قاعدة التابع تابع وتطبيقاتها على منع فسخ العقد في الفقه اإلسالمي، 
حيث يعتبر ذلك موضوعًا يعتني بالجانب النظري للقاعدة، بتوضيح معناها وتأصيلها الشرعي، وما 

وخلصت  .في الفقه اإلسالمي ضمن تطبيقاته يندرج ضمنها من فروع، وربط ذلك بمانع فسخ العقد
الدراسة إلى أن قاعدة التابع تابع ذات أهمية فقهية، لكونها من القواعد الكلية التي يندرج ضمنها 
ما ال ينحصر من المسائل الجزئية التي تتفرع عنها، كما خلصت الدراسة إلى أن إرادة العاقد قد 

ي عدم إتمام العقد، إال أن تعلق العقد بأمر ينبني على تتجه نحو فسخ العقد ألمر يحقق مصلحته ف
  . قاعدة فقهية تمنع فسخ العقد صيانة لحق الشارع في تشريعه

ويالحظ أن هذه الدراسة اهتمت بالحديث عن تطبيقات قاعدة التابع تابع في منع فسخ العقد 
ة الحالية فهي تتناول في الفقه اإلسالمي، دون التعرض لشركات التأمين اإلسالمية، أما الدراس

  .تطبيقات القاعدة في شركات التأمين اإلسالمية فقط

تكمن إضافة هذه الدراسة في من خالل ما سبق عرضه في الدراسات السابقة  :إضافة الدراسة
، وقواعدها الفرعية في شركات التأمين "التابع تابع: "دراسة التطبيقات المعاصرة لقاعدة

 .الدراسات السابقة لتلك التطبيقاتاإلسالمية، حيث لم تتعرض 

الباحث في هذه الدراسة المنهج االستقرائي االستنباطي، وتمثل هذا المنهج تبع ا :منهجية الدراسة
  :فيما يأتي

وقواعدها الفرعية في " التابع تابع: "استقراء تطبيقات قاعدة من خالل: االستقرائي المنهج - أ
 .ركات التأمين اإلسالميةش

" التابع تابع"من خالل استنباط الصلة بين تلك التطبيقات وقاعدة : االستنباطي المنهج - ب 
  .وقواعدها الفرعية، من خالل بيان أثر تلك القواعد فيها، بما يؤدي إلى بيان حكمها الفقهي

  .الدراسة على مقدمة، وثالثة مباحث، وخاتمة تشتملا :مخطط الدراسة
ها، وأهداف الدراسة، وأهمية الدراسة، والدراسات السابقة، المقدمة، وفيها مشكلة الدراسة وأسئلت
  .وإضافة الدراسة، ومنهج الدراسة

  .وأدلة مشروعيتها" التابع تابع"تعريف عام بقاعدة : المبحث األول
  .تطبيقات قاعدة التابع تابع في عقود التأمين اإلسالمي: المبحث الثاني
  .في عقود إعادة التأمينتطبيقات قاعدة التابع تابع : المبحث الثالث

  .وفيها النتائج والتوصيات: الخاتمة
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  وأدلة مشروعيتها" التابع تابع"تعريف عام بقاعدة  :المبحث األول

يتناول هذا المبحث نبذة عامة عن قاعدة التابع تابع، من حيث بيان معناها، وأدلة 
  .تفصيل ذلك فيما يأتيمشروعيتها، ولكن قبل ذلك ال بد من بيان تعريف القواعد الفقهية، و

  :تعريف القواعد الفقهية: المطلب األول

) الفقه(و) القاعدة: (إن تعريف القاعدة الفقهية ال يظهر إال من خالل تعريف جزئيها، وهما
  . في االصطالح) القاعدة الفقهية(في اللغة وفي االصطالح، ثم يأتي بعدها تعريف 

  :القاعدة في اللغة واالصطالح -أ 

، وشاهد ذلك من القرآن )7(أساسه: هي أساس الشيء وأصله، فقواعد البناء: لغة القاعدة

 - , +* ( ) ' & % $ # " ! M :الكريم قوله تعالى
. /L )في األشياء الحسية، مثل ) القواعد(، ويرد لفظ )127اآلية : سورة البقرة

  .)8(دعائمه: ين، أيأسسه، كما يرد في األشياء المعنوية، مثل قواعد الد: قواعد البيت، أي

أما اصطالحًا فقد ذكر العلماء في تعريف القاعدة في االصطالح عبارات متنوعة، منها أن 
األمر الكلي المنطبق على ": ، أما الفيومي فقد عرف القاعدة بأنها)9("القضايا الكلية: "القواعد هي

ينطبق عليه جزئيات كثيرة األمر الكلي الذي : "، وعرف السبكي القاعدة بأنها)10("جميع جزئياته
حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف : "، وعرف التفتازاني القاعدة بأنها)11("تفهم أحكامها منها

ويالحظ . )13("قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها: "وعرفها الجرجاني بأنها، )12("أحكامها منه
فقهية كانت أم لغوية أم غيرها، فكل أن هذه التعريفات قد عرفت القاعدة بقطع النظر عن متعلقها، 

منها يصدق على القواعد الفقهية يصدق على غيرها، مثل القواعد اللغوية، والقواعد األصولية، 
  .وغيرها

  :الفقه في اللغة واالصطالح -ب 

سورة ( M D E F G H I J L :هو الفهم، ومنه قوله تعالى: الفقه في اللغة
العلم باألحكام : "لفقهاء فقد وردت للفقه تعريفات كثيرة أشهرها أنهأما في اصطالح ا). 91هود، اآلية 

  .)14("الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

  :تعريف القاعدة الفقهية في االصطالح - ج 

تعريف المقري المالكي حيث : لقد أورد العلماء تعريفات متعددة كثيرة للقواعد الفقهية، منها
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ُكلٌّ ُكلِّي هو أخص من األصول، وسائر المعاني العقلية العامة، وأعم : "ة، بأنهاعرف القاعدة الفقهي
: ، وعرف الحموي القاعدة عند الفقهاء بأنها)15("من العقود، وجملة الضوابط الفقهية الخاصة

، فيما عرف األستاذ )16("حكم أكثري ال كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه"
أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن : "القواعد الفقهية بأنها مصطفى الزرقا

  .)17("موضوعاتها أحكامًا تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت

  :عدة نقاطالباحث ومن خالل ما سبق من هذه التعريفات يالحظ 
واب الفقه القاعدة الفقهية أصل يندرج تحته عدد من المسائل والجزئيات من مختلف أب -1

  .وفروعه
تطبيق  ال بد للقاعدة من موضوع تتناوله، وهو ما يطلب تحقق وجوده في الجزئيات المراد -2

  .حكم القاعدة عليها
وأنها  من أهم ما يميز القاعدة الفقهية أنها شرعية عملية؛ أي أنها تستند إلى أدلة شرعية، -3

  .المكلفينتختص باألحكام الشرعية العملية التي تتعلق بأفعال 
  .إن ثمرة القاعدة الفقهية هي العلم بالحكم الشرعي لكل ما يندرج تحتها من فروع وجزئيات -4
حكم كلي ينطبق على جزئياته : "من خالل ذلك يرى الباحث تعريف القاعدة الفقهية بأنها -5

، حيث إن القاعدة هي حكم كلي ينطبق على الجزئيات والفروع التي "لتعرف أحكامها منه
تندرج ضمنه، وإن وجود االستثناءات في بعض القواعد ال يقدح وال يلغي كونها كلية كما 

  .سبق بيانه

، بوجه عام بصياغة موجزة محكمة دقيقة تصاغ القاعدة الفقهيةكما وتجدر اإلشارة إلى أن 
، بينما أفرادها اختار بعض الفقهاء في تعريف القاعدة الفقهية أنها أغلبية ال تنطبق على جميعوقد 

األخير هو األولى في  يرى فقهاء آخرون أنها كلية تنطبق على جميع جزئياتها، وهذا الرأي
تعريفها؛ ألن االستثناء ال يقدح في حقيقة األصل، وإن خروج بعض الفروع عن القاعدة ال يلغي 

انفرد  ثم إن بعض هذه القواعد وإن كان بحيث إذا: "كليتها، وقد جاء في مجلة األحكام العدلية
يوجد من مشتمالته بعض المستثنيات لكن ال تختل كليتها وعمومها من حيث المجموع لما أن 

  .)18("بعضها يخصص ويقيد بعضًا

  ":التابع تابع: "المعنى العام لقاعدة: المطلب الثاني

  :ألفاظ القاعدة: أوًال
، وقد ذكرها السيوطي أصل القواعد الفقهية المتعلقة بالتبعية" التابع تابع"تعد هذه القاعدة 

من مجلة ) 47(، وهي نص المادة رقم )19()األشباه والنظائر(وابن نجيم بهذا اللفظ في كتابيها 
  .األحكام العدلية
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  :معنى مفردات القاعدة: ثانيًا

  :التابع في اللغة - أ

ضى معه، مشى خلفه، أو مر به فم: د عمرًایتبع ز: التابع في اللغة هو ما يكون الحقًا بغيره، يقال
، ومنه )20(ًاتبع بعضهم بعض: وافقه، وتتابع القوم: لحقه، وتابعه على األمر: والمصلي تبع إلمامه، وتبعه

 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { M :قوله تعالى

ª « ¬ ® ¯ ° ± ² L )47: سورة غافر(.  

  : التابع في االصطالح - ب

ما ال يستقل بنفسه بوجه : ابعالتابع في االصطالح هو ما يكون غير منفك عن متبوعه، فالت
التبعية كون الشيء مرتبطًا : "، قال الندوي)21(من الوجوه، وإنما يكون مرتبطًا بغيره، ال ينفك عنه

هو التالي الذي يتبع غيره كالجزء من الكل، والمشروط للشرط، : بغيره بحيث ال ينفك عنه، والتابع
ويقول اإلمام الشاطبي عند حديثه . )22("ويوال يخرج االستعمال االصطالحي عن االستعمال اللغ

إن سلمنا أن الذوات هي المعقود عليها فالمنافع هي المقصود أوًال منها : "عن المنافع في عقد اإلجارة
لما تقدم من أن الذوات ال نفع فيها وال ضرر من حيث هي ذوات، فصار المقصود أوًال هي المنافع، 

ملة إال عند تحصيل الذوات سعى العقالء في تحصيلها، فالتابع وحيث كانت المنافع ال تحصل على الج
إذا في القصد هي الذوات، والمتبوع هو المنافع، فاقتضى هذا بحكم ما تحصل أوًال أن تكون الذوات 

  .)23("مع المنافع في حكم المعدوم، وذلك باطل، إذ ال تكون ذات الحر تابعة لحكم منافعه باتفاق

  :لي للقاعدةالمعنى اإلجما: ثالثًا

يتمثل المعنى اإلجمالي لقاعدة التابع تابع في أن ما يكون تابعًا لغيره في الوجود يكون تابعًا 
له في الحكم، فيسري على التابع ما يسري على المتبوع من أحكام، فما يتبع غيره وجودًا يتبعه 

  .)24(حكمًا

وجود بأن يكون جزءًا مما التابع تابع أي التابع لشيء في ال: "يقول الشيخ أحمد الزرقا
أو كان وصفًا ... يضره التبعيض كالجلد من الحيوان، أو كالجزء وذلك كالجنين، وكالفص للخاتم

.... فيه كالشجر والبناء القائمين في األرض، أو كان من ضروراته، كالطريق للدار والمفتاح للقفل
  .)25("نص عليهتابع له في الحكم فيدخل الجنين في بيع األم تبعًا وإن لم ي

والمراد بالوجود هنا الوجود الحقيقي أو الحكمي، ألن التابع قد يكون متصًال بالمتبوع حسًا 
فيكون تابعًا له حقيقة، وقد ال يكون متصًال به حسًا بل يكون منفصًال عنه، فيكون تابعًا له 
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بوع فيلتحق به لتعذر مع االتصال بالمت: أحدهما: التبعية ضربان: "، قال اإلمام الزركشي)26(حكمًا
انفراده عنه، كذكاة الجنين بذكاة أمه، فإنه يستبيح بذبح األم حل الجنين بشرطه، وكذلك تبعية 

بعد االنفصال كالصبي إذا ُأِسر معه أحد أبويه، فإنه يتبعه وإن : والثاني... الحمل في العتق والبيع
أمه كافرة، وكذلك ولد الذمي يتبعه إذا وكذلك ولد المسلم يتبعه، إذا كانت ... كان منفصًال عنهما

  .)27(...."لم يكن بالغًا

والتابع حقيقة قد يكون اتصاله بالمتبوع قابًال لالنفصال، وقد ال يكون قابًال لذلك، وأما التابع 
حكمًا فإنه يكون منفصًال عنه إال أنه يتبعه لسبب من األسباب، وبالتالي يكون اتصال التابع بالمتبوع على 

  :)28(أنواع ثالثة

بحيث يكون التابع جزءًا من المتبوع، كيد : اتصال حقيقي غير قابل لالنفصال: النوع األول
  .الحيوان، ورأسه، وسائر أعضائه، وكفروع الشجرة وأوراقها

بحيث يكون التابع كالجزء من المتبوع، ولكنه في : اتصال حقيقي قابل لالنفصال: النوع الثاني
  .يوان، ولبنه، وصوفه، وثمار األشجارحكم المنفصل، كجنين الح

بحيث يكون التابع منفصًال عن المتبوع، لكنه تبعه إما  :اتصال حكمي لسبب ما: النوع الثالث
لدليل شرعي كتبعية المأموم لإلمام في الصالة، أو للعرف الذي جرى على التبعية، كتبعية 

راط أحد الطرفين كأن يشترط السرج للدابة، أو للضرورة كتبعية المفتاح للقفل، أو الشت
  .المشتري على البائع أن تدخل آالت الزراعية ضمن بيع األرض الزراعية

فإذا ثبتت التبعية في الوجود حقيقة أو حكمًا ثبت للتابع حكم المتبوع، فيسري عليه من 
  .)29(األحكام ما يسرة على متبوعه

لالنفصال، وقد يكون حقيقيًا  ومن خالل ما سبق يظهر أن االتصال قد يكون حقيقيًا قابًال
غير قابل لالنفصال، وقد يكون االتصال حكميًا، وفي جميع هذه الحاالت يتحقق حكم التبعية بين 

  .األصل والتابع

  :أركان القاعدة وشرائط تطبيقها: المطلب الثالث

إن إثبات حكم المتبوع للتابع يشبه من بعض الوجوه إثبات حكم األصل للفرع في عملية 
قياس، بجامع إلحاق شيء بآخر في الحكم لرابط بينهما، وبالتالي فإن قاعدة التابع تابع ترتكز على ال

  :)30(أربعة أركان

وهو الذي ثبت له الحكم أصالة، ثم ألحقنا به التابع في الحكم، وهو يقابل : المتبوع: الركن األول
  .األصل في باب القياس
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ت له الحكم أصالة وإنما ثبت تبعًا للمتبوع، وهو يقابل وهو الذي لم يثب: التابع: الركن الثاني
  .الفرع في باب القياس

وهو الحكم الثابت للمتبوع الذي تعدى إلى التابع، وهو يقابل حكم : حكم المتبوع: الركن الثالث
  .األصل في باب القياس

  .لة في باب القياسوهي التي يثبث بها حكم المتبوع للتابع، وهي تقابل الع: التبعية: الركن الرابع

  :)31(أما شروط تطبيق هذه القاعدة فهي

ألن المقصود من القاعدة هو إثبات حكم المتبوع للتابع، وهذا : أن يثبت الحكم للمتبوع )1
متفرع عن ثبوت الحكم للمتبوع، فإذا كان الحكم لم يثبت أصالً في المتبوع فإنه لن يثبت 

 .يثبت للفرع للتابع، ألن الحكم إذا لم يثبت في األصل ال

وذلك بأن ال يوجد نص شرعي يعارض تطبيق هذه القاعدة على أي : السالمة من المعارض )2
من التوابع محل تطبيق القاعدة، وبأن ال يوجد يشترطه أحد المتعاقدين يخالف الحكم الثابت 

  .عن طريق قاعدة التبعية

من تحقق التبعية ليتم  حيث إن تعدية الحكم من المتبوع للتابع ال بد له: تحقق التبعية )3
مثل النص الشرعي، واإلجماع، : تعدية الحكم، وذلك في أي صورة من الصور التي يعتد بها

والعرف، واللغة، واالشتراط في العقد، وكون التابع جزءًا من المتبوع، أو من ضروراته 
 .ولوازمه

  "التابع تابع"أدلة مشروعية قاعدة : المطلب الرابع

لتبعية بأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية والمعقول، وتفصيل ذلك يستدل على قاعدة ا
  :فيما يأتي

  :أدلة مشروعية القاعدة من القرآن الكريم: أوًال

يستدل على قاعدة التبعية من القرآن الكريم بالعديد من اآليات القرآنية، التي اشتملت على 
  :خص، منهانوع من أنواع التبعية بين شخص وآخر، أو بين شيء وش

 M \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j :قوله تعالى –أ 
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± L ) 70 – 66: الكهفسورة.(  

فاآلية تشير إلى أن موسى عليه السالم في موقع المتعلم، والخضر عليه السالم في موقع 
بع للعالم وإن اختلفت المراتب بينما، فدل ذلك على أن التبعية في أمور الخير العالم، والمتعلم تا

فاآلية تشير إلى عالقة التبعية الحاصلة بين سيدنا موسى وسيدنا الخضر وهي عالقة . )32(جائزة
  .تبعية في التعليم، بين شخص وشيء، ويقاس عليها أي عالقة تبعية أخرى

 M g h i j k l m n o p q r :قوله تعالى - ب
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£ ¤¥ ¦ § ¨ L )ففي هذه اآلية عالقة ). 79 – 78: سورة األنبياء
تبعية بين شيء وشخص، وهي تظهر من خالل عالقة البهائم بأربابها، والتي تجسدت في 

فالحيوانات يكون صاحبها مسؤوًال عنها، وهو معرض للضمان في ) غنم القوم: (قوله تعالى
تدل على تبعية البهائم ) غنم القوم(إفساد ممتلكات اآلخرين، فاإلضافة في قوله تعالى حال 

  .)33(ألصحابها، وهي تدل على أن المضاف تابع للمضاف إليه

 MD E F G H I J K L M :قوله تعالى –ج 
N O P Q R S T U V W 

X Y Z [ \ ] ^ _ ` ab L ) سورة
  ).157: األعراف

ية أن موسى عليه السالم لما دعا قومه آمن به بعضهم، وأنزل الله ووجه االستدالل بهذه اآل
عليهم الرجفة فتوجه موسى عليه السالم غلى ربه أن ينجي الذين آمنوا، وكانوا متمسكين برابط 
التبعية معه في العقيدة، وإخراج الزكاة، واإليمان بآيات الله، واتباع النور الذي أرسل معه، وكان 

  . )34(ى الله عنهم، ألنهم كانوا من التابعين لموسى عليه السالمذلك سببًا في رض

) 173: سورة البقرة( M \ ] ^ _ ` a b L :قوله تعالى –د 

سورة ( M! " # $ % & ' ( ) * + L :وقوله تعالى
، ووجه االستدالل بهذه اآليات أنها خصصت التحريم بلحم الخنزير مع أن سائر )3: المائدة

م، ألن اللحم هو أهم ما في الحيوان بشكل عام؛ كونه هو ما يؤكل من أجزاء الخنزير محر
ويعني ذلك أنه إن كان اللحم . الحيوان، وسائر أجزاء الحيوان تكون تابعة للحمه في الحكم

مباحًا فسائر األجزاء مباحة تبعًا له، وإذا كان اللحم محرمًا فسائر األجزاء محرمة تبعًا له في 
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  .)35(لجزء يكون تابعًا للكل في الحكمالحكم، فدل على أن ا

 ~ { | } M t u v w x y z :قوله تعالى – ـه

� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ 

° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º L )ووجه )31: سورة النور ،
الداللة بهذه اآلية على قاعدة التابع تابع أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الذين ال شهوة لهم 

ه، والعنين الذي لم يبق له شهوة تابعين للنساء في كونهم ال يحتجب من الرجال كالمعتو
منهم، فدل ذلك على أن هؤالء الرجال الذين ال شهوة لهم في النساء يتبعون النساء في 

  .)36(الحكم، وبالتالي ال يجب على النساء االحتجاب منهم

يد من اآليات إن قواعد التبعية يستدل على مشروعيتها ووجودها في العد: والخالصة
القرآنية التي وردت في بعضها كلمة التبعية أو إحدى مرادفاتها، أو لم ترد فيها كلمة التبعية لكن 

  .معنى التبعية يستفاد من معناها العام الذي يدل على تبعية شيء لشيء، أو تبعية شخص لشخص

  :بها يلييستدل لهذه القاعدة من السنة  :أدلة مشروعية القاعدة من السنة: ثانيًا

، ووجه االستدالل أن النبي )37("ذكاة الجنين ذكاة أمه: "حديث النبي صلى الله عليه وسلم - أ 
، )38(صلى الله عليه وسلم جعل ذكاة الجنين تابعة لذكاة أمه، فيحل أكله إن ذكيت أمه

فالحديث يدل على أن البهيمة تحل بالذكاة إن كانت حامًال وذكيت الذكاة الشرعية ثم خرج 
نها جنينها حيًا فإنه يحل أكله، مع أن األصل في الميتة أنها محرمة ال تحل إال بالذكاة، وهنا م

حل الجنين تبعًا ألمه التي تعتبر أصالً  له، ألن ذكاة أمة ذكاة له وإن لم تتم تذكيته على 
  .)39(الحقيقة

للبائع، إال أن يشترط من باع نخًال قد ُأبرت فثمرتها : "حديث النبي صلى الله عليه وسلم -  ب
فقد دل الحديث بمفهومه على أن الثمر قبل التأبير يكون تابعًا للشجر، فيسري . )40("المبتاع

  .عليه ما يسري على المتبوع من أحكام

، فدل هذا )41("ال تبيعوا الثمر حتى يبدو صالحه: "حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال –ج 
ل ال يجوز بيعه وحده حتى يبدو صالحه، وثبت خعلى رؤوس الن الحديث على أن الثمر إذا كان

في السنة في الحديث السابق أن النخل إذا باعه صاحبه وعليه ثمر فإن كان تم تأبيره فهو 
للبائع إال أن يشترط المشتري، وإن لم يؤبر فهو للمشتري، وهذا استدالل بمنطوق الحديث، 

م يؤبر يكون للمشتري، وهذا يعني جواز بيع الثمرة وقد دل الحديث بمفهومه على أنه إذا ل
تبعًا لبيع أصلها لم يبد صالحها بعد، فحديث النهي عن بيع الثمار قبل بدو صالحها يدل على 

  .)42(عدم جواز بيعها استقالًال والحديث اآلخر يدل على جواز بيعها تبعًا ألصلها
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، إال أن السنة )43(سلم نهى أن يباع لبن في ضرعما رواه ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و –د 
من اشترى غنمًا مصراة فاحتلبها فإن : "ورد فيها جواز بيع الحيوان وفي ضرعه لبن بحديث

، ومحل الشاهد في قوله إن )44("رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وفي حلبتها صاع من تمر
بيع اللبن بحاله ال يجوز، وهنا جاز رضيها أمسكها أي يجوز بيع الحيوان وفي ضرعه لبن مع أن 

بيعه مع أن اللبن مجهول ألن اللبن في هذه الحالة تابع للحيوان، فيصح بيعه تبعًا، أما لو قصد 
  .)45(بالعقد أصالة بأن تم بيع اللبن الذي في ضرع الحيوان فهذا ال يجوز أصالة

ا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، إنما جعل اإلمام ليؤتم به، فإذ: "قوله صلى الله عليه وسلم – ـه
سمعت أحمد بن حنبل يسأل : "يقول أبو بكر األثرم. )46("جلوسًا وإذا صلى جالسًا فصلوا

متى يكبر من خلف اإلمام ومتى يركع؟، فذكر الحديث، ثم قال، يتبعه في كل شيء يصنعه 
لإلمام، يفعل ما  ويدل هذا الحديث على أن المأموم تابع .)47("كلما فعل شيئًا فعله بعده

  .)48(يفعله اإلمام، واإلمام متبوع، فقامت العالقة بينهما على التبعية

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فاإلمام راع وهو مسؤول عن : "قوله صلى الله عليه وسلم –و 
رعيته، والرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، فكلكم راع 

فهناك عالقة تبعية بين اإلمام ورعيته، ذلك أن اإلمام متبوع، والرعية  .)49("ؤول عن رعيتهومس
تابعة، وهذا المتبوع مسؤول عن أعمال من يتبعه، وفي األسرة هناك عالقة تبعية فالمرأة 
تابعة لزوجها هي أوالدها، والمتبوع مسؤول عن تابعه من حيث النفقة والمأكل والمشرب 

  .)50(ذلك على أن التابع يتبع متبوعه في األحكام والملبس، فدل

، ومن خالل ما سبق يظهر وجود العديد من األحاديث النبوية التي يستدل بها على قاعدة التبعية
كما يظهر أن مفهوم التبعية ومعناها الذي نص عليه الفقهاء ورد صراحة في هذه األحاديث، من خالل 

لتذكية لحكم أمه، أو تبعية الثمر قبل التأبير للشجر، فدل على أن ما اإلشارة إلى تبعية الجنين في حكم ا
  .يكون تابعًا لغيره في الوجود يكون تابعًا له في الحكم

  : األدلة على مشروعية القاعدة من المعقول: ثالثًا

  :يستدل على مشروعية قاعدة التابع تابع من المعقول باألدلة اآلتية

ى توابعها مما يحقق المصالح الحاجية للناس في تعامالتهم إن سريان أحكام المتبوعات عل - 1
ويرفع المشقة عنهم؛ ألن استقالل التوابع في األحكام يؤدي إلى فوات المصلحة من العقد، أو 

، وقد ذكر اإلمام الشاطبي من الرخص )51(حصول المشقة والحرج في التنصيص عليه في العقد
إلقاء التوابع في العقد على المتبوعات، كثمرة : "تالتي يقصد منها رفع المشقة في المعامال

 . )52("الشجر، ومال العبد
إن هذه القاعدة وما يندرج ضمنها من قواعد فرعية لها ارتباط وثيق بالمقاصد، كما أن لها صلة  - 2
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قوية بموضوع األوامر والنواهي في األصول، ولذلك تضمنت المسألة الثامنة من األوامر والنواهي 
األمر والنهي إذا تواردا على : "قات للشاطبي بحثًا مهمًا حول التبعية، يقول الشاطبيفي المواف

متالزمين فكان أحدهما مأمورًا به واآلخر منهيًا عنه عند فرض االنفراد وكان أحدهما في حكم 
التبع لآلخر وجودًا أو عدمًا فإن المعتبر من االقتضاءين ما انصرف إلى جهة المتبوع، وأما ما 

  .)53("صرف إلى جهة التابع فملغى وساقط االعتبار شرعًاان

إن التابع متصل بالمتبوع، واتصاله به قد يكون اتصال خلقة كما في الجنين يتغذى بغذاء  -3
األم، فال فرق عقًال بين الجنين وبين أي عضو من أعضاء الذبيحة المذكَّاة، فكما أن ذكاة 

ًا جنينها، وكذلك الحال فيما لو التابع غير األم تشمل ذكاة جميع أعضائها فهي تشمل تبع
متصل بالمتبوع ولكن ورد النص أو الشرط أو العرف على التحاقه بالمتبوع، فتسري عليه 

 .)54(أحكام المتبوع عقًال

ومن خالل ما سبق عرضه يظهر أن قاعدة التابع تابع لها أدلة نقلية من القرآن الكريم، والسنة 
لها تشير صراحة إلى أن ما يكون تابعًا لغيره في الوجود يكون تابعًا له في النبوية، وأدلة عقلية، وك

 .الحكم، وهو معنى القاعدة الفقهية كما سبق

  التأمين اإلسالميعقود تطبيقات قاعدة التابع تابع في  :المبحث الثاني

خالل يتناول الباحث في هذا المبحث تطبيقات قاعدة التابع تابع في التأمين اإلسالمي، من 
، وذلك في عقود التأمين اإلسالميبيان ماهية التأمين اإلسالمي، ومشروعيته، وتطبيقات القاعدة 

  :من خالل المطالب اآلتية

  :ماهية التأمين اإلسالمي: المطلب األول

  :تعريف التأمين لغة واصطالحًا: أوًال

واألمن ضد الخوف،  التأمين لغة من المصدر أمن، واألمن واألمان واَألمَنُة بمعنى واحد،

عرف مجمع الفقه اإلسالمي التأمين فقد اصطالحًا أما . )55(دخل في أمانه: واستأمن الرجَل

اشتراك مجموعة أشخاص يتعرضون لخطر أو أخطار معينة، على أن يدفع كل : "بأنه التعاوني
ألضرار التي واحد منهم مبلغًا معينًا على سبيل التعاون لصندوق غير هادف إلى الربح، لتعويض ا
  .)56("قد تصيب أيًا منهم إذا تحقق الخطر المعين، وفقًا للعقود المبرمة والتشريعات المنظمة

ويالحظ من هذا التعريف أنه نص على كون التأمين التعاوني لصندوق غير هادف للربح، 
ن التقليدي ولعل هذا ما يميز التأمين اإلسالمي التعاوني عن التأمين التقليدي، ذلك أنه في التأمي

تهدف شركة التأمين إلى الربح من التأمين نفسه، ما يجعل العقد من العقود التجارية الهادفة للربح 
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ومن عقود المعاوضات المالية، وبالتالي يحرم فيها الربا، ويثبت فيها الغرر، أما التأمين التعاوني 
  .لكونه من عقود التبرعات اإلسالمي فهو عقد تبرع ال يهدف للربح وبالتالي يغتفر فيه الغرر

اتفاق أشخاص : "بأنه 26أما المعايير الشرعية فقد عرفت التأمين اإلسالمي في المعيار رقم 
يتعرضون ألخطار معينة على تالفي األضرار الناشئة عن هذه األخطار، وذلك بدفع اشتراكات على 

ية االعتبارية، وله ذمة مالية أساس االلتزام بالتبرع، ويتكون من ذلك صندوق تأمين له حكم الشخص
يتم منه التعويض عن األضرار التي تلحق أحد المشتركين من جراء وقوع ) صندوق(مستقلة، 

  .)57(األخطار المؤمن منها، وذلك طبقًا للوائح والوثائق

تنظيم تعاقدي يهدف : "ومن المصطلحات المرادفة مصطلح التأمين التكافلي، ويعرف بأنه
يتعرضون لخطر واحد أو " المشتركين"بين مجموعة من األشخاص يسمون  إلى تحقيق التعاون

أخطار معينة وذلك من خالل تالفي آثار األخطار التي يتعرض لها أحدهم بتعويضه عن الضرر 
الناتج عن وقوع هذه األخطار وذلك بالتزام كل منهم بدفع مبلغ معين على سبيل التبرع يسمى 

التكافلي بإدارة عمليات التأمين التكافلي واستثمار أموال صندوق  االشتراك، وتقوم شركة التأمين
حملة الوثائق في مقابل أجر معلوم باعتبارها وكيًال أو حصة معلومة باعتبارها مضاربًا أو كالهما 

  .)58("معًا وذلك بما يتفق مع أحكام هذه التعليمات وأحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها

باحث تعريف التأمين التعاوني وفق تعريف مجمع الفقه اإلسالمي ومن خالل ما سبق يرى ال
الدولي، ذلك أنه يركز على ماهية التأمين التعاوني، وأنه يقوم على التعاون والتبرع لتعويض 
األضرار التي تلحق أحد المشتركين، أما التعريفات األخرى فقد أشارت إلى هدف التأمين التعاوني 

ية التي توجد فيه، وغيرها من النقاط التي ال ينبغي أن تدرج في التعريف، وتكييف العالقات التعاقد
ذلك أن التعريف يجب أن يركز في األصل على ماهية الشيء المعرف، ال على أهدافه وتفاصيله 

  .وأحكامه

  :مشروعية التأمين اإلسالمي: المطلب الثاني

شتركين لمصلحتهم وحماية يقوم التأمين اإلسالمي على أساس االلتزام بالتبرع من الم

  .)59(مجموعهم من خالل دفع اشتراكات يتكون منها صندوق التأمين الذي تديره شركة التأمين

يستمد التأمين اإلسالمي مشروعيته من الكثير من األدلة الشرعية من القرآن الكريم والسنة و
  :النبوية، وبيان ذلك فيما يأتي

ألدلة من الكتاب والسنة على مشروعية التعاون، ودليل ذلك فقد تواترت ا: مشروعية التعاون: أوًال

 M ¿ À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç ÉÈ Ê ÌË Í Î: قوله تعالى
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Ï Ð L )من السنة النبوية الشريفة ما رواه النعمان بن بشير رضي الله ، و)2: مائدةال
َتراحمهم وَتعاُطِفهم مَثُل اْلمؤِمِنين في َتوادِهم و: "عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله

 َتَكى ِمْنهَذا اشِد إسَثُل اْلجىمماْلحو رهالسِد بساْلج اِئرس ى َلهاعَتد وضعن أبي موسى ، و)60("ع
اْلمؤِمن ِلْلمؤِمن َكاْلبْنيان يشد : "األشعري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ِعِهبابَأص نيب كبشا وضعب هضهريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى  ، وكذلك ما رواه أبو)61("ع
من نفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفَّس الله عنه كربة من كرب : "الله عليه وسلم قال

تر مسلمًا، ستره يوم القيامة، ومن يسر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا واآلخرة، ومن س
الله في الدنيا واآلخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقًا 
يلتمس فيه علمًا، سهل الله له به طريقًا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، 

مة وحفتهم يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إال نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرح
  .)62("المالئكة، وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله، لم يسرع به نسبه

ولذلك فقد اتفق فقهاء الشريعة اإلسالمية على مبدأ التأمين التعاوني، وذلك ألنه يقوم على 
ففي التأمين التعاوني يؤمن المشتركون بعضهم بعضًا دون وسيط  أساس التعاون بين المشتركين،

خالل االشتراكات الشهرية ويكون دور المنظم إدارة ذلك، فالتأمين التعاوني قائم على أساس من 
  .)63(التبرع والتعاون وهو خال من معنى المعاوضة

الدورة الحادية والعشرين في ) 21/  6/  200(وقد جاء في قرار مجمع الفقه اإلسالمي رقم 
التأمين التعاوني عقد جديد أساسه مبدأ التعاون " :م ما يلي2013 ـه145المملكة العربية السعودية 

وهو تأمين غير تجاري ال ... المنضبط بضوابطه الشرعية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية
يهدف إلى تحقيق الربح، وإنما يهدف إلى تحقيق مصلحة المشتركين فيه باشتراكهم في تحمل وجبر 

كما نصت المعايير . )64(...."قود المعاوضة، والغرر فيه مغتفرلذلك فال يعد من ع.... الضرر عنهم
الشرعية على أن مستند التأمين التعاون هو أنه قائم على التعاون والتبرع، وليس على أساس 

  .)65(المعاوضة، ومن المعلوم لدى الفقهاء أن الغرر غير مؤثر في عقود التبرعات

  :أدلة أخرى: ثانيًا

بكسر النون  -، ويقصد بالّنهد مستندًا للتأمين التعاوني اإلسالميحيث يعد أساس النِّهد 
؛ حيث يدفع كل واحد منهم بمقدار ما دفعه )66(إخراج الناس نفقاتهم على قدر عدد الرفقة: وفتحها

صاحبه ألجل نفقات السفر، فهم متساوون في الدفع، ولكنهم ليسوا متساوين في الصرف واإلنفاق، 
ثر من اآلخرين، ويأكل أكثر، أو يأكل أقل، وعادة ال ينظر إلى هذه المفارقات؛ فقد يصرف أحدهم أك

ألنهم اتفقوا على التعاون والتبرع والبر، ثم ما يتبقى بعد المصاريف يوزع عليهم إن لم يدخروه 
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لسفرة أخرى، وهذا يكاد يكون عين التأمين التعاوني اإلسالمي الحالي بما فيه الفائض المقرر فيه، 
 يوجد فرق جوهري، إال أن هذا النهد قد طور بدل أن يكون بين مجموعة مسافرة إلى حساب وال

كان الصحابة قد عملوا بها في عصر الرسول صلى الله منظم دقيق من خالل إشراف شركة عليه، و
إن : "، ومما ذكر في ذلك حديث األشعريين، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم)67(عليه وسلم

يين إذا أرملوا في الغزو أو قّل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما عندهم في ثوب واحد ثم األشعر
  .)68("اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم

ومن خالل ما سبق يظهر أن مشروعية التأمين التعاوني اإلسالمي تنبع من كونه قائمًا على 
عاوضة، ومن المعلوم عند الفقهاء أن الغرر غير مؤثر في التعاون والتبرع وليس على أساس الم

عقود التبرعات، وهذا التبرع والتعاون هو ما دلت عليه األدلة الكثيرة من اآليات واألحاديث، كما 
صدرت بمشروعيته الكثير من قرارات االجتهاد الجماعي كمجمع البحوث اإلسالمية التابع لألزهر 

ي التابع لرابطة العالم اإلسالمي، وقرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي الشريف، ومجمع الفقه اإلسالم
العقد الذي يحترم أصول التعامل اإلسالمي هو عقد التأمين التعاوني : "وجاء فيه 2/  9رقم 

  .)69("القائم على أساس التبرع والتعاون، كما أنه لم يختلف في جوازه أحد من فقهاء العصر

  :التأمين اإلسالمي مسائل قاعدة التابع تابع فيتطبيقات : ثالثالمطلب ال

 المسائل خالل من اإلسالمي التأمين في الفرعية وقواعدها تابع التابع قاعدة تطبيق يمكن
  :اآلتية والفروع

  :كون الخطر ليس محًال للعقد أصالة في التأمين اإلسالمي: المسألة األولى

 والتعويض القسط هو العقد محل نأل يحرم التقليدي التجاري التأمين أن ذلك وبيان
 عليه المعقود العقد محل في غرر فهناك يحصل، ال وقد يحصل قد احتمالي والخطر والخطر،

 في محًال أو التأمين في ركنًا ليس فالخطر التكافلي اإلسالمي التأمين في أما تبعًا، وليس أصالة
 والتعويض به المتبرع القسط وه العقد فمحل للتعويض، المشترك الستحقاق شرط هو بل العقد
 عمًال فيه الحاصل الغرر ويغتفر األخرى، لألركان تبع فهو الخطر أما المشترك، عليه يحصل الذي

  ".غيرها في يغتفر ال ما التوابع في يغتفر" :بقاعدة

 :تبعية عقد التأمين للعقود األخرى: المسألة الثانية

 قد التأمين فعقد آخر، لعقد تبعًا يكون بل اته،لذ أصالة يراد ال التأمين عقد أن ذلك وبيان
 المنتهية اإلجارة عقد عليه نص ما وهذا مثًال، بالتمليك المنتهية اإلجارة لعقد وتابعًا ملحقًا يعد

 المستأجر – الثاني للفريق يحق" :يلي ما على 15 المادة في األردني اإلسالمي البنك في بالتمليك
 التأمين صندوق في االشتراك خطيًا ذلك – المؤجر المصرف – ولاأل الفريق منه يطلب عندما –
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 تامين شركة لدى التأمين إجراء أو الغاية، لهذه األول الفريق ينشئه الذي الذاتي والتأمين التبادلي
  .)70("الغاية لهذه األول الفريق يعتمدها الغراء اإلسالمية الشريعة أحكام وفق تعمل

 اإلجارة لعقد تبعًا العقد هذا في جاء التأمين عقد أن إلى واضحة إشارة المادة هذه ففي
 بالحكم يفرد ال التابع" أن على تنص التي الفقهية القاعدة عليه تطبق وبالتالي بالتمليك، المنتهية

  ".مقصودًا يصر لم ما

 التأمين مبلغ يملك عليها التأمين تم التي المؤجرة العين مالك أن السابق النص يشمل كما
 تتبع التأمين مبلغ فملكية عليها، المؤمن العين يتبع التأمين أن طالما منه، المؤمن الخطر قوعو عند

 شركة من عليه يحصل الذي التأمين مبلغ يملك العين فمالك وبالتالي عليها، المؤمن العين ملكية
  ".رياتهضرو من هو ما ملك شيئًا ملك من" :بقاعدة عمًال منه، المؤمن الخطر وقوع عند التأمين

  :لمقدار الضرر الواقع) مبلغ التأمين(تبعية التعويض : المسألة الثالثة
وبيان ذلك أنه تطبق على مبلغ التأمين جميع األسس الفنية التي في شركات التأمين بشكل 

أن التعويض الذي يستحقه المشترك في التأمين من األضرار إنما يكون : عام، ومن هذه األسس
واقع مع مالحظة أن ال يزيد عن المبلغ الذي حدد القسط على أساسه، حتى ال في حدود الضرر ال

يؤدي التأمين إلى اإلثراء على حساب التأمين، كما نصت المعايير الشرعية كما سبق على أن 
المشترك يعطى األقل من قيمة الضرر ومبلغ التأمين حسبما ينص عليه في لوائح التأمين، كما 

كما سبق على أن مبادئ مبلغ التأمين تقتضي عدم الجمع بين تعويضين أو  نصت المعايير الشرعية
يتبع الضرر ) مبلغ التأمين(، وهذا يؤكد أن التعويض )71(أكثر من شركات التأمين عن الضرر نفسه

سواء من حيث الحصول، فإن لم يحصل الضرر ال يستحق المشترك التعويض، أم من حيث 
  .يتبع مقدار الضرر الحاصل بالمشترك المقدار، حيث إن مقدار التعويض

أن مبلغ التأمين الذي يحصل عليه المشترك عند حصول ويتضح للباحث من خالل ما سبق 
الخطر المؤمن منه إنما يتبع مقدار الضرر الحاصل، فبحسب الضرر يتحدد مبلغ التأمين للمشترك، 

فدل ذلك على التبعية الحاصلة وإن لم يحصل الضرر أصًال ال يحصل المشترك على مبلغ التأمين، 
  .بين مبلغ التأمين ومقدار الضرر الحاصل

  : دخول مالحق المحل المؤمن عليه في عقد التأمين تبعًا: المسألة الرابعة
وبيان ذلك أن المحل المؤمن عليه ال يدخل هو فقط في التأمين، بل يدخل معه كل ما يتبعه، 

في عقد التأمين جميع طوابقه ومرافقه وملحقاته التي ال فلو كان المحل المؤمن عليه فندقًا تدخل 
يتصور انفصال الفندق عنها، وال يتصور وجودها بدونه، ولو كان محل التأمين سيارة دخل في 
التأمين جميع ملحقات السيارة، وهكذا فإن جميع ما يتبع الشيء يدخل في عقد التأمين عليه، وكل 

  .)72("تابع التابع: "ذلك يستفاد من خالل قاعدة
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 :دخول مالحق العقد في عقد التأمين تبعًا: المسألة الخامسة

وبيان ذلك أن الشركات عادة توقع العقد بينها وبين المتعامل معها، وهذا العقد يكون له 
توابع ومالحق، تنطبق عليها أحكام العقد األصلي، وفيما يتعلق بالتأمين قد تقوم الشركة بتوقيع 

عن حملة الوثائق مع المستأمن ويكون لذلك العقد مالحق وتوابع، فتطبق على عقد التأمين نيابة 
  .هذه المالحق أحكام العقد األصلي عمًال بقواعد التبعية

أن يقوم المستأمن بالتأمين على محله التجاري ضد الحريق، وهذا العقد هو : ومثال ذلك
وقوع الصاعقة، وخطر الزالزل  العقد األصلي، وهناك مالحق للعقد منها خطر االنفجار، وخطر

وغيرها من األخطار التي يشملها عقد التأمين ضد الحريق تبعًا، وتذكر عادة ضمن مالحق يتم 
إلحاقها بالعقد، ويذكر فيها أنها تعد جزءًا ال يتجزأ من العقد األصلي، وبالتالي تطبق عليها أحكام 

  .التأمين من الحريق الواردة في العقد األصلي

أن يقوم مالك محل معين بالتأمين على محله من السرقة، فإن العقد : لك أيضًاومثال ذ
األصلي هو التأمين ضد السرقة، ولكن يلحق به كسر الزجاج، وخلع األبواب، واصطدام مركبة به، 
ونحوها من األخطار التي دخلت في التأمين تبعًا من خالل المالحق التي تم إلحاقها بالعقد 

ي تقوم شركة التأمين بالتوقيع على هذه المالحق، ويقوم المشترك بالتوقيع عليها األصلي، وبالتال
أيضًا، وتعد تابعة لعقد التأمين األصلي، وتطبق عليها أحكامه، حيث يذكر في مقدمة الملحق عادة 

  .)73(أنه يعد جزءًا ال يتجزأ من العقد األصلي

  :وائض التأمينيةتطبيقات قاعدة التابع تابع في الف: المسألة السادسة

ما : "هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية الفائض التأميني بأنهعرفت 
واالحتياطيات وعوائدهما بعد خصم جميع المصروفات ) المستأمنين(يتبقى من أقساط المشتركين 

ا يسمى فهذا الناتج ليس ربحًا، وإنم. والتعويضات المدفوعة، أو التي ستدفع خالل السنة
هو عبارة عن الرصيد المالي المتبقي في حساب : التأميني اصطالحًا، وبالتالي فالفائض )74("فائضًا

المشتركين المخصص للتوزيع من مجموع األقساط التي قدموها مع استثماراتها، وبعد حسم 
  .)75(االحتياطيات والنفقات وجميع المصاريف

الدورة الحادية ) 21/  6/  200(رقم وجاء تعريفه في قرار مجمع الفقه اإلسالمي 
الرصيد المالي المتبقي من مجموع : "م بأنه2013ه  145والعشرين في المملكة العربية السعودية 

االشتراكات المحصلة، وعوائد استثماراتها، وأي إيرادات أخرى، بعد سداد التعويضات، واقتطاع 
صروفات وااللتزامات المستحقة على رصيد المخصصات واالحتياطيات الالزمة، وحسم جميع الم

  .)76("الصندوق
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عبارة عن المبالغ المالية الناتجة من الفرق بين التعويضات وأقساط : بأنه كما يعرف أيضًا
التأمين وذلك بعد حسم المخصصات واالحتياطيات وعمليات إعادة التأمين، وبعد إضافة ما يتعلق 

  . )77(بالوعاء التأميني من أرباح االستثمار

ويتكون الفائض التأميني من االيرادات والمصروفات التي تأتي وتؤخذ من وعاء التأمين، حيث إن 
هو وعاء مالي له شخصية معنوية مستقلة عن المستأمنين وهو يتألف من مجموع : "وعاء التأمين

  .)78("األقساط التي يقوم المستأمنون بدفعها على أساس عقد التبرع

التكافل، وإليه تأتي االشتراكات ومنه تصرف التعويضات، ويتم  ووعاء التأمين يسمى صندوق
تحقيق مبدأ التكافل بين حملة الوثائق، وذلك من خالل قيام الشركة باالحتفاظ بجميع أقساط 
التأمين المستوفاة من حملة الوثائق في صندوق التكافل، تحقيقًا لفكرة التكافل فيما بينهم، حيث 

  .)79(الذين يتعرضون للخسارة من هذا الصندوقيتم جبر أضرار المشتركين 

ويتحقق الفائض التأميني من خالل الفرق بين موارد صندوق التكافل، ومصروفاته، حيث 

  :)80(ما يأتيمصندوق التتكون موارد 

 .األقساط التي يدفعها المشتركون لشركة التأمين .1

 .احتياطيات الحسابات المتراكمة واالحتياطيات القانونية .2

 .الستثمار والتعويضات والعموالتعوائد ا .3

 .صافي أرباح استثمار أموال المشتركين .4

 .التبرعات واالعانات والدعم من الدولة .5

  : )81(فيما تتكون مصروفات صندوق التكافل من

 .التعويضات التي تدفع للمشتركين .1

 .، ورسوم مدير االستثمار)المدير(الرسوم التي تأخذها شركة التأمين  .2
  .دة التأمينأقساط عمليات إعا .3

المصروفات المباشرة مثل مصروفات مراجع وتدقيق الحسابات، والمصروفات العمومية مثل  .4
 .الرواتب والمكافآت واإلجارة والدعاية وغيرها، والتي يتم تحميلها على حساب المشتركين

 .االستهالكات وتتمثل في استهالك األصول الثابتة بحساب المشتركين .5

عاء التأمين من اإليرادات الخاصة بوعاء التأمين يظهر مقدار ما فمن خالل طرح مصاريف و
  .يسمى بالفائض التأميني في شركات التأمين اإلسالمية
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في مفهوم الفائض التأميني وآلية احتسابه يظهر بوضوح أن الفائض التأميني في  وما سبق
لتكافلي قائم على عقد التبرع، شركات التأمين اإلسالمي يعد تبعًا ليس مقصودًا أصالة، إذ التأمين ا

والتعاون في تفتيت الخطر والتكافل في تحمل الضرر وتعويضه، وبالتالي فالمشترك يتبرع 
باالشتراك ابتداًء، وليس مقصوده حصول الفائض التأميني، وبالتالي إن حصل الفائض يكون حكمه 

ل من حيث الملكية، فيكون حكم أصله، فهو ليس مقصودًا أصالة بل تبعًا، ويطبق عليه حكم األص
من حق حملة الوثائق وحدهم ويعد مملوكًا لهيئة المشتركين، ويتم توزيعه وفقًا لما يقرره نظام 
الشركة حسبما تقتضيه مصلحة حملة الوثائق وهيئة المشتركين ومصلحة التأمين التكافلي، ووفقًا 

أما الفائض التأميني في شركة .. ..لتعليمات هيئة الرقابة الشرعية في شركة التأمين اإلسالمية
التأمين التجاري فهو مقصود أصالة، ويدخل في حساب عناصر قسط التأمين إذ التأمين قائم على 
عقد المعاوضة، وبالتالي يكون هذا الفائض ربحًا للشركة ألن ربح الشركة في التأمين التجاري 

ين المصاريف وهي التعويضات، وبالتالي يتمثل في الفرق بين اإليرادات وهي األقساط التأمينية، وب
يكون هدف الشركة أصالة الحصول على هذا الفائض، وبالتالي فهو يكون من حق المساهمين 
وحدهم ويكون مملوكًا لشركة التأمين حسبما يقتضيه القانون ومصلحة المساهمين في شركة 

  .)82(التأمين

المتخذ في الدورة الحادية ) 6/21( 200مجمع الفقه اإلسالمي رقم ولذلك جاء في قرار 
ويمكن : "ما يلي م2013ه 1435والعشرين، المنعقدة في المملكة العربية السعودية، الرياض، 

االحتفاظ بالفائض التأميني كله للصندوق، أو توزيعه كله أو بعضه على حملة الوثاق، على نحو 

  .)83("يحقق العدالة وحسب لوائح الصندوق

تأمينية في قاعدة التابع تابع من خالل بيان التوصيف الفقهي للفائض ويتضح دخول الفوائض ال
التأميني إذا كان التأمين على أساس االلتزام بالتبرع بحيث أن المشترك عندما يدفع قسط التأمين 
يكون متبرعًا به وبعوائده لحساب التأمين، وأيضًا إذا كان التأمين على أساس الوقف فيتم إنشاء 

م يدعى الناس ليشتركوا فيه بدفع قسط معين من المال كتبرع للوقف، ثم يستثمر صندوق الوقف ث
المال المتبرع وأصول الوقف، وأيضًا إذا كان التأمين على أساس الهبة والمقصود بذلك التبرع بقصد 

  .أخذ العوض

  :التوصيف الفقهي للفائض التأميني إذا كان التأمين على أساس االلتزام بالتبرع: أوًال

أن المشترك يتبرع باالشتراك وعوائده لحساب التأمين لدفع : "بااللتزام بالتبرع ويقصد
  .)84("التعويضات، وقد يلتزم بتحمل ما قد يقع من عجز حسب اللوائح المعتمدة

ويعتبر مبدأ االلتزام بالتبرع في التأمين اإلسالمي من أهم الفروق الجوهرية التي تميزه عن 
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التكييف الشائع للتأمين التكافلي الذي  يما يخص حكم االلتزام بالتبرع، فإنالتأمين التقليدي، وف
اختاره جمع من الفقهاء هو أن المشترك يلزم نفسه بالتبرع لمجموعة من المشتركين في التكافل 
لمحفظة التكافل، أما ما يحصل عليه المشترك المتضرر فهو أيضًا التزام بالتبرع من محفظة 

ام معلق على وقوع الضرر المؤمن منه وتحقق الشروط واختفاء االستثناءات التكافل وهو التز
وإن هذا التأصيل الشرعي مبني على أصل أو قاعدة من القواعد في ، )85(والملتزم له هو المتضرر

  .)86("من ألزم نفسه معروفًا لزمه: "الفقه المالكي

ذا يقتضي إعطاء الفرع التابع ألصل ، وه"التابع تابع":وإن من القواعد الفقهية المقررة قاعدة
أن ما ينجم عن المال المملوك من ربح أو : ما ذات حكم هذا األصل، ومن تطبيقات هذه القاعدة

فائض يكون تابعًا في الملكية، وبناًء على ذلك فإن تحديد ملكية الفائض التأميني يعتمد على 
ساس االلتزام بالتبرع، وملكية األقساط تحديد ملكية أقساط التأمين في حالة كون التأمين على أ

المذكورة هي للمشتركين كل بحسب ما دفع، وليس للمساهمين في الشركة، حيث تبقى هذه 
الملكية منسوبة ألصحابها مع التزام كل واحد منهم باالشتراك في التبرع للمتضررين من حصته في 

أمين من حصتهم يخرج عن ملكيتهم باب التكافل، فما يحتاج إليه من التعويضات في عمليات الت
عند قبض التعويض، أما ما يبقى من أقساطهم من فائض تأميني فال يخرج عن ملكيتهم وإن كان 
يبقى تابعًا لذات حكم أصله، كونه هبة التزام بالتبرع بحسب االتفاق، أما إذا لم يوجد اتفاق على 

وهو المشترك فهو األولى بها  فيبقى ملك هذه الحصة من الفائض لمالك القسط األصلي ذلك
  .)87(شرعًا

حساب هيئة (فالملتزم بالتبرع إذا دفع قسطه فإنه يخرج من ملكه، ودخل في محفظة التأمين 
اس باعتبارها قد اكتسبت شخصية معنوية بحكم النظام، وأن الفائض يعود على أس) المشتركين

تبرع آخر من حساب التأمين دون وجود أي شرط، أو على أساس أنه تبرع بالقسط كله، أو بما 
  .)88(يحتاج إليه الحساب ولذلك يكون من األفضل النص عليه في العقد، أو النظام

  :التوصيف الفقهي للفائض التأميني إذا كان التأمين على أساس الوقف: ثانيًا

بأنه تبرع بالوقف : "غدة التأمين اإلسالمي على أساس الوقفعرف الدكتور عبد الستار أبو 
الذي هو أحد صور التبرعات، يخرج به الواقف ما تبرع به عن ملكه ويحبسه من حيث األصل، مع 
تحديد ما تصرف فيه غلة ذلك األصل مع استخدام مبدأ التبرع على الوقف نفسه وأنه ال يكون 

  .)89("ديًال عن التبرع باالشتراكاتوقفًا مثله وهذا التبرع على الوقف ب

لقد ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى توصيف التأمين التعاوني اإلسالمي على أساس الوقف 
اعتبار أقساط التأمين "ليكون بديًال عن التأمين القائم على أساس التبرع، وأصل هذه الفكرة هو 

المخاطر المتوقعة على أي فرد من  المدفوعة من قبل المشتركين وقفًا نقديًا مخصصًا لمواجهة
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  .)90("المشتركين

إن الفائض التأميني في التأمين اإلسالمي على أساس الوقف ال يكون تابعًا لملكية المشترك، و
ألنه موقوف، ولكن له أن يستفيد منه من خالل األموال المستثمرة في صندوق الوقف، ويشترط ما 

    . )92("شرط الواقف كنص الشارع"إلى مبدأ  ، وذلك استنادًا)91(شاء من كيفية توزيعه

  :التوصيف الفقهي للفائض التأميني إذا كان التأمين على أساس الهبة بعوض: ثالثًا

التبرع بقصد أخذ العوض من الموهوب له، حيث يمكن تطبيق التأمين : والمقصود بهبة الثواب
دفع مبلغًا هبة لحساب المشتركين،  التعاوني على هذا العقد، أو أن يقاس عليه من حيث أن المشترك

  .)93(بقصد أن يعوضه حساب المشتركين عند حاجته للتعويض

أن تقييد الهبة بثواب، أو اشتراط العوض فيها ال يرتقي بها إلى : "ويرى الدكتور القره داغي
 إال أنه ال يعتقد أنها تعتبر من التبرعات المحضة بل هي... مصاف البيع القائم على المعاوضة

دائرة بين األمرين، ونازلة بين المنزلتين، ولكن هذه المنزلة ليست بعيدة عن صيغ الفقه اإلسالمي 
إذا كيفنا العالقة التعاقدية على أساس عقد الهبة بشرط : "ويقول. )94("في كثير من التصرفات

، وال "بالثوا"فإن الفائض التأميني يأتي باعتباره تنفيذًا لشرط العوض " الهبة بثواب"العوض 
إنه رجوع عن الهبة المنهي عنه؛ ألن التبرع هنا مقيد لصالح حساب التأمين الذي هو بمثابة : يقال

شخصية اعتبارية، وأن ما عاد إليه ليس من باب الرجوع المنهي عنه وإنما من باب كونه عضوًا في 
ة لشخص ثم هذا الحساب أو هيئة المشتركين، في حين أن الرجوع المنهي عنه هو خاص بالهب

يتراجع عنها فيستردها بعينها منه، وهذا مخالف للقيم السامية واألخالق العالية، أما أن يثاب على 
ومن جهة أخرى فإن بعض وثائق التكافل اإلسالمي ... الهدية فهذا أيضًا من األخالق العظيمة

ما زاد على ذلك تنص على أن التبرع بما يحتاج إليه حساب المشتركين فقط، وفي ضوء هذا يبقى 
ملكًا للواهب نفسه، وحينئٍذ تقع إشكالية أخرى، وهي التقييد الكبير لصالحية حساب المشتركين 
فيما زاد، باإلضافة إلى وقوع غرر كبير فيه، لذلك نرى أن المشترك يتبرع بالقسط كله دون 

ما يراه زائدًا، اشتراط الرجوع، وال إرادته، ثم إذا بقي فائض فإن حساب المشتركين يرد عليه 
فهما تصرفان لم يربط أحدهما باآلخر وبالتالي فال مانع منهما، أنهما ليسا وعدين متقابلين على 
محل واحد، وإنما تبرع مطلق من المشترك، ثم تصرف آخر من حساب التأمين إذا رأى مصلحة 

  .)95("في توزيع الفائض

لتأمين اإلسالمي ال يقصد أصالة ومن خالل ما سبق يظهر أن الفائض التأميني في شركات ا
لذاته، فالمشترك عندما يتبرع باالشتراك ال يقصد الحصول على الفائض، بل يتبرع باالشتراك 
وعوائده، ولكن في نهاية العام المالي لو وجد الفائض التأميني يكون هذا الفائض مملوكًا لحملة 

عًا الشتراكهم في التأمين ودفع األقساط، الوثائق المشتركين في التأمين وملكيتهم له إنما تكون تب
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فهو غير مقصود أصالة، بل تبعًا، وال يجوز أن يعود شيء منه إلى الشركة المديرة للتأمين، وقد 
يكون من خالل الوقف، فيكون المال الذي قدمه المشترك موقوفًا، ويكون الفائض إن وجد موقوفًا 

  .الموقوف أصالةأيضًا طبقًا لقاعدة التبعية حيث يتبع المال 

  :تبعية أموال التأمين لحساب التأمين وتحمله خسائرها: المسألة السابعة

إن األموال الموجودة في شركات التأمين اإلسالمية تنقسم إلى أموال خاصة بالشركة، وأموال 
ويختص حساب التأمين بموجودات التأمين ) صندوق حملة الوثائق(خاصة بحساب التأمين 

أموالها، كما أنه يتحمل التزاماتها المطلوبة منها، ومستند ذلك هو قواعد التبعية،  وعوائد استثمار
ذلك أن اكتساب عوائد االستثمار، وتحمل االلتزامات إنما هو تابع لملكية المال، فمن يملك المال 

التابع : "يكسب عوائد استثماره، ويتحمل التزاماته، وكل ذلك مستنبط من قواعد التبعية، ومنها
، وقد نصت المعايير الشرعية على أن "من ملك شيئًا ملك ما هو من ضرورياته: "، وقاعدة"تابع

، كما )96(حساب التأمين يختص بموجودات التأمين وعوائد استثماراتها، كما أنه يتحمل التزاماتها
على أن حساب التأمين يتحمل جميع المصروفات والعموالت الخاصة  9/  10: نصت في الفقرة

  .)97(شطة التأمينبأن

  :تبعية أموال الشركة لها، وتحملها خسائرها: المسألة الثامنة

لقد سبق أن األموال الموجودة في شركات التأمين اإلسالمية جزء منها مملوك لحملة 
الوثائق، والجزء الثاني مملوك لشركة التأمين، وكما أن حساب التأمين يختص باألموال التي 

فكذلك شركة التأمين تختص باألموال التي تملكها، وتتحمل  يملكها ويتحمل خسائرها،
االلتزامات المالية الواجبة عليها، وهذا ما نصت المعايير الشرعية التي أشارت إلى أن الشركة 
المساهمة تتحمل المصروفات الخاصة بتأسيسها وجميع المصروفات التي تخصها أو تخص 

وني للشركة المساهمة من أموال المساهمين، ويكون استثمار أموالها، ويقتطع االحتياطي القان
من حقوقهم، وكذلك كل ما يجب اقتطاعه مما يتعلق برأس المال، وال يجوز اقتطاع جزء من 

  .)98(أموال حملة الوثائق أو أرباحها لصالح المساهمين

ه، وكذلك ومستند ذلك هو قواعد التبعية، فالمصروفات تتبع الملكية، ويتحملها المالك تبعًا لملك
عوائد االستثمار هي للشركة ألنها نتيجة استثمار أموالها، وكذلك تحمل اقتطاع االحتياطي القانوني، 

  ".التابع تابع: "وكل ذلك مأخوذ من قواعد التبعية عمًال بقاعدة

ومن خالل ما سبق عرضه في هذا المبحث يظهر أن قاعدة التابع تابع وقواعدها الفرعية 
من مسائل التأمين اإلسالمي وعقوده، كما أنها تندرج في مسألة إعادة التأمين، تندرج في العديد 

 .لثوهي ما سيأتي بيانه في المبحث الثا
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  إعادة التأمينعقود تطبيقات قاعدة التابع تابع في  :المبحث الثالث

ل يتناول الباحث في هذا المبحث تطبيقات قاعدة التابع تابع في إعادة التأمين، وذلك من خال
بيان ماهية إعادة التأمين، ومشروعية إعادة التأمين، وأنواع إعادة التأمين، وتطبيقات القاعدة في 

  :إعادة التأمين اإلسالمي، وذلك من خالل المطالب اآلتية

  :تعريف إعادة التأمين: المطلب األول

لتأمين اتفاق بين شركة ا: "عرف علي محي الدين القره داغي عملية إعادة التأمين بأنها
المباشر وشركة إعادة التأمين على تحمل األخيرة حصة من المخاطر التي التزمت بها شركة 

  .)99("التأمين المباشر في مقابل جزء من أقساط التأمين

التعريف يوضح أن شركات التأمين المباشر بحاجة إلى آلية معينة تحميها من  اومضمون هذ
معقول، من خالل تغطيتها لألخطار فتلجأ إلى شركات  مؤثرات الخطر السلبية؛ لضمان تحقيق ربح

اإلعادة، أي تقوم شركة التأمين المباشر بدفع جزء يتفق عليه من أقساط التأمين التي تحصل عليها 
من المستأمنين لشركة إعادة التأمين التي تضمن لها في مقابل أخذها أقساط إعادة التأمين جزءًا من 

كة التأمين المباشر، فإذا وقع الخطر المؤمن ضده وطالب المستأمن الخسائر التي تتعرض لها شر
بتعويض ما لحقه من أضرار، فإن شركة التأمين المباشر تدفع كل الخسارة للمستأمن، ومن َثم 

  .)100(تطالب شركة إعادة التأمين بدفع حصتها من التعويض حسب االتفاق

اتفاق شركات تأمين نيابة عن : "الشرعية بأنها أما إعادة التأمين اإلسالمي فقد عرفتها المعايير
صناديق التأمين التي تديرها قد تتعرض ألخطار معينة على تالفي جزء من األضرار الناشئة عن هذه 
األخطار، وذلك بدفع حصة من اشتراكات التأمين المدفوعة من المستأمنين على أساس االلتزام 

ن له حكم الشخصية االعتبارية، وله ذمة مالية مستقلة بالتبرع، ويتكون من ذلك صندوق إعادة تأمي
يتم منه التغطية عن الجزء المؤمن عليه من األضرار التي تلحق شركة التأمين من جراء وقوع 
األخطار المؤمن منها، وإعادة التأمين المذكورة هي البديل اإلسالمي عن اإلعادة لدى شركات إعادة 

عادة على أساس المعاوضة بين األقساط والتعويضات وليس على التأمين التقليدية التي تقوم باإل
  .)101("أساس االلتزام بالتبرع

  :أنواع إعادة التأمين: المطلب الثاني

هنالك نوعين رئيسيين من خالل تتبع المعايير الشرعية والمراجع المتخصصة فقد ظهر أن 
 : )102(لعمليات إعادة التأمين هما

تقوم شركات التأمين المباشرة بعرض كل خطر وفيها : االختياريإعادة التأمين : النوع األول
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تكتتبه بشكل منفصل لمعيدي التأمين إذا رغبت في ذلك، ويكون لمعيد التأمين الحرية الكاملة 
 .في قبول أو رفض ما عرض عليه

حيث يتم االتفاق بين شركة التأمين المباشرة ومعيد : إعادة التأمين االتفاقي: النوع الثاني
التأمين على أن تقوم الشركة المباشرة بإسناد كافة األخطار الواقعة ضمن نطاق االتفاقية إلى 

وهناك صورتان من إعادة . معيد التأمين الذي يجب عليه أن يلتزم بقبول ما أسند إليه
  : )103(التأمين االتفاقي، هما

مين يقوم المؤمن المباشر في هذا النوع من إعادة التأ: إعادة التأمين االتفاقي النسبي: أوًال
بتحديد النسبة التي يريد أن يحتفظ بها من الخطر ويوافق على إسناد الباقي إلى معيدي 
التأمين المشتركين في االتفاقية، ويتم توزيع األقساط والخسائر بنفس نسب توزيع مبالغ التأمين 

  :التي اتفق عليها في العقد، وإعادة التأمين النسبي لها نوعان

في هذا النوع يقوم المؤمن المباشر بتحديد  :إعادة التأمين االتفاقي النسبي بالمحاصة: ولاأل
 ويوافق على إسناد الباقي إلى معيد التأمين المشترك ،النسبة التي يريد أن يحتفظ بها من الخطر

ويكون ، يهاتفق علمويتم توزيع األقساط والخسائر بنفس نسب توزيع مبالغ التأمين الفي االتفاقية، 
للمؤمن المعيد من األقساط بقدر ما يحال عليه من المؤمن المباشر، ولكن بعد اقتطاع عمولته 

 .)104(ونفقاته الخاصة

 :إعادة التأمين االتفاقي النسبي بالفائض: الثاني

بتأمين جميع الوثائق التي يستطيع في هذا النوع من إعادة التأمين يقوم المؤمن المباشر 
ويتم توزيع األقساط طرها دون مشقة، ويعيد تأمين الوثائق التي ال يستطيع تحملها، تحمل مخا

  .والخسائر بنفس نسب توزيع مبالغ التأمين التي اتفق عليها في العقد

إن طرق إعادة التأمين غير النسبي تعتمد على الخسائر بدًال : إعادة التأمين غير النسبي: ثانيًا
إعادة التأمين النسبية فتتم على أساس وثيقة ومبلغ التأمين،  من مبالغ التأمين، أما طرق

  :وإعادة التأمين غير النسبي نوعان

حيث يوافق معيد  ):زيادة الخسارة(إعادة التأمين فيما يجاوز حدًا معينًا من الخسارة : األول
أو تحمله، التأمين على دفع مبلغ إذا تجاوزت الخسارة المبلغ الذي قرر المؤمن المباشر دفعه 

أن يتحمل المؤمن المعيد عن المؤمن المباشر ما يتجاوز حدًا معينًا متفقًا عليه من ب
 . )105(الخسائر

إذا  معين حيث يوافق معيد التأمين على دفع مبلغ :إعادة التأمين إذا وقعت الخسارة: الثاني
ل شركة إعادة الشركة نسبة معينة من األقساط المدفوعة لها هنا تتدخ تجاوزت خسارة
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  .التأمين لتوقف الخسارة وتتحمل باقي الخسائر التي تتعرض لها شركة التأمين

  :مشروعية إعادة التأمين: المطلب الثالث

إن إعادة التأمين هي عملية مكررة عن التأمين نفسه، حيث تتحول شركات التأمين إلى 
إعادة التأمين إسالمية فإن  مستأمن يطلب التأمين من شركات إعادة التأمين، فإن كانت شركة

اإلعادة لديها جائزة نظرًا لجواز عقد التأمين اإلسالمي نفسه، أما إن كانت شركة إعادة التأمين 
تقليدية فإن إعادة التأمين لديها يرتبط حكمه بالحاجة أو الضرورة التي تدفع شركة التأمين 

ية، وهذا ما نصت عليه المعايير اإلسالمية إلى إعادة التأمين لدى شركة إعادة تأمين تقليد
  .الشرعية، وقرار مجمع الفقه اإلسالمي

في السعودية  21الدورة ) 21/  6/  200(جاء في قرار مجمع الفقه اإلسالمي رقم 
تلتزم شركات التأمين بأن تكون إعادة التأمين مع : "م المادة العاشرة، ما يلي2013 ـه1435

ل تعذر ذلك، وألسباب مبررة فإن لها أن تعيد التأمين لدى شركات إعادة تأمين إسالمية، وفي حا
شركات إعادة التأمين التقليدية، وبقدر الحاجة، ووفقًا للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة 

  .)106("الشرعية

ونصت المعايير الشرعية على مشروعية إعادة التأمين من خالل ما جاء في المعيار الشرعي 
يجوز إعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين : "حيث جاء فيه" أمينإعادة الت"بعنوان  41رقم 

اإلسالمية، ويحرم قيام شركة التأمين اإلسالمية بإعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين التقليدية 
  .)107("إال كإجراء مرحلي على أساس الحاجة العامة التي تنزل منزلة الضرورة

ين جائزة لدى شركات اإلعادة اإلسالمية، أما اإلعادة لدى ويقتضي ذلك أن تكون إعادة التأم
  .شركات اإلعادة التقليدية فهي تجوز على أساس الحاجة والضرورة كإجراء مرحلي فقط

وينبغي في هذه الحالة أن تلتزم شركات إعادة التأمين اإلسالمية في جميع تعامالتها بما يطبق 
ن المشتركين هنا في شركات إعادة التأمين هم شركات على شركات التأمين اإلسالمية مع مراعاة أ

التأمين، إضافة إلى ضرورة تكوين هيئة رقابة شرعية في شركة إعادة التأمين اإلسالمية تشرف على 
تأسيسها وتأصيل عقودها ووثائقها ومراقبة ممارساتها وتقديم تقرير شرعي عن أعمالها، كما أن 

يها شركات التأمين اإلسالمية من شركات إعادة التأمين جميع المكاسب المالية التي تحصل عل
  .)108(اإلسالمية تعتبر كسبًا مشروعًا وتدخل في حساب حملة الوثائق

فإذا كانت الحاجة إلى إعادة التأمين محققة بحيث ال يسمح قانونًا لشركات التأمين اإلسالمية 
إبرام اتفاقيات إعادة التأمين، فالذي  أن تمارس أعمال التأمين إال إذا قدمت البيانات الكافية على

يظهر من خالل المعايير الشرعية أنه يجوز لشركات التأمين اإلسالمي أن تعيد التأمين في شركات 
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إعادة التأمين التجارية بشكل مؤقت إلى أن توجد شركات إعادة تأمين إسالمية تقوم بهذا الغرض، 
الحاجة الخاصة والعامة، ومعلوم أن الحاجة تنزل  وأن األساس الذي يبنى عليه اإلذن لها بذلك هو

  .)109(منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة كقاعدة من قواعد الفقه اإلسالمي

وإن الحاجة التي على أساسها يجوز لشركات التأمين اإلسالمي ممارسة إعادة التأمين بشكل 
تثنائي الذي يتوقف على فالحكم االس"مؤقت ينتقل بها حكم المعاملة من الحظر إلى الجواز، 

  .)110("الضرورة هو إباحة مؤقتة لمحظور ممنوع بنص شرعي، تنتهي هذه اإلباحة بزوال االضطرار

وبناء على ما سبق فإنه في حالة عدم وجود شركات إعادة تأمين إسالمية، فإن شركات التأمين 
تقليدية، وإنما هي ملزمة بذلك اإلسالمية المباشرة ستقوم بإعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين ال

بسلطان القانون والحاجة، وبالتالي إن كان هناك شركات إعادة تأمين إسالمية ينبغي لشركات التأمين 
  .)111(اإلسالمي أن تعيد التأمين فيها، وال تلجأ إلى إعادة التأمين في شركات إعادة التأمين التجارية

  :إعادة التأمين اإلسالمي مسائل وفروع فيتطبيقات قاعدة التابع تابع : المطلب الرابع

تنطبق قواعد التبعية في العديد من المسائل والفروع في إعادة التأمين، وبيان ذلك فيما 
  :يأتي

  .عقد إعادة التأمين عقد تبعي ال يراد لذاته أصالة: المسألة األولى

ترك العادي أن يبرم وبيان ذلك أن عقد إعادة التأمين ال يراد لذاته أصالة، فال يمكن للمش
عقد إعادة تأمين مع شركة اإلعادة، بل إنه يعد تابعًا لعقد التأمين، وتقوم بإبرامه شركة التأمين 
المباشر التي تشعر أنها بحاجة إلى الحماية من الخطر الذي قد يقع، فتقوم بالتعاقد مع شركة 

بعًا لعقد التأمين نفسه، فإن كان اإلعادة، فهو إذن عقد تبعي ال يراد لذاته أصالة، ولذلك يعد تا
المحل المؤمن عليه حرامًا ال يجوز عقد التأمين المباشر، وال يجوز بالتالي عقد إعادة التأمين، 
والعكس أيضًا فيما لو كان المحل المؤمن عليه مباحًا فإنه يجوز عقد التأمين المباشر، ويجوز 

قواعد التبعية التي تنص على أن التابع تابع، تبعًا له عقد إعادة التأمين، وبالتالي يندرج ضمن 
  .والتابع ال يفرد بالحكم ما لم يصر مقصودًا بنفسه، وعقد اإلعادة ليس عقدًا مقصودًا بنفسه

وقد وجد الباحث إشارة إلى هذه النقطة في نموذج التفاقية إعادة تأمين صادرة عن شركة 
 41الشرعية في الملحق على المعيار الشرعي رقم التأمين اإلسالمية في األردن، وأوردتها المعايير 

تقوم شركة التأمين باالتفاق مع : "بعنوان إعادة التأمين، حيث جاء في المادة األولى من االتفاقية
شركات إعادة التأمين بموجب اتفاقات سنوية يقصد بها نقل جزء من الخطر الذي تتحمله شركة 

تكون شركة التأمين ملتزمة مقدمًا بأن : "في المادة الثانية ، وجاء"التأمين إلى شركة إعادة التأمين
تحيل إلى المعيد الجزء المتفق عليه من مجموعة األخطار التي يطبق عليها اتفاق إعادة التأمين، 
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وتنشأ مسؤولية المعيد بمجرد إبرام عقد التأمين األصلي مع ويلتزم المعيد بقبول هذا الجزء، 

  .)112("اتفاقيات إعادة التأمين ، وذلك حسب شروطالمؤمن له

فمن خالل نص المادة السابقة ونص المعايير الشرعية يظهر أنه في حالة إعادة التأمين االتفاقي 
تكون شركة اإلعادة ملتزمة بكل ما تبرمه شركة التأمين المباشر من عقود تأمينية، ويقتضي ذلك أن 

لما أبرمت الشركة المباشرة عقد تأمين نشأت تكون عقود اإلعادة تابعة لعقود التأمين المباشر، فك
مباشرة عالقة جديدة بين الشركة المباشرة والشركة المعيدة تبعًا لعقد التأمين الذي أبرمته الشركة 

  .المباشرة

تبعية التعويض الذي تحصل عليه الشركة المباشرة من شركة اإلعادة : المسألة الثانية

  :لحكم إعادة التأمين نفسه

أن المبالغ والتعويضات والتغطيات التأمينية التي تحصل عليها شركات التأمين اإلسالمية  وبيان ذلك
من شركات اإلعادة التقليدية يجوز أخذها واالستفادة منها، ومستند ذلك هو قواعد التبعية، ذلك أن 

لدى شركات  الحصول على المبالغ والتعويضات تابع لحكم إعادة التأمين، فطالما أن حكم إعادة التأمين
اإلعادة التقليدية جائز على أساس الحاجة والضرورة كإجراء مرحلي فإن الحصول على المبالغ 
والتعويضات منها عند حصول الخطر المؤمن منه جائز أيضًا ألن حكم الحصول على التعويضات 

  .والتغطيات يتبع حكم إعادة التأمين نفسه

إعادة : "بعنوان 41المعيار الشرعي رقم  وهذا ما نصت المعايير الشرعية، حيث جاء في
على أنه ال مانع شرعًا من أخذ شركات التأمين اإلسالمية مبالغ التغطية  1/  7الفقرة " التأمين

ولذلك نصت المعايير الشرعية أيضًا في . )113(المدفوعة من قبل شركات إعادة التأمين التقليدية
ع المكاسب المالية التي تحصل عليها شركات التأمين من المعيار المذكور نفسه على أن جمي 9الفقرة 

الشركات (اإلسالمية من شركات إعادة التأمين تعتبر كسبًا مشروعًا وتدخل في حساب حملة الوثائق 

  .)114(ضمن اإليرادات) المشتركة في إعادة التأمين

  :تبعية حصة شركة اإلعادة من األرباح لملكيتها للمال: المسألة الثالثة

الباحث إشارة إلى هذه النقطة في نموذج التفاقية إعادة تأمين صادرة عن شركة  لقد وجد
 41التأمين اإلسالمية في األردن، وأوردتها المعايير الشرعية في الملحق على المعيار الشرعي رقم 

تقوم شركة التأمين : "بعنوان إعادة التأمين، حيث جاء في المادة الرابعة من االتفاقية المذكورة
التفاقات الحريق والحوادث العامة والتأمين % 40جز نسبة من االشتراكات المعادة وهي بح

البحري والصحي وذلك ضمانًا لتنفيذ المعيد اللتزاماته في مواجهة شركة التأمين، ويفرج عن هذا 
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المبلغ بعد سنة ضمن اتفاقيات إعادة التأمين، وتستثمر هذه المبالغ المحجوزة لدى البنك 
ي األردني بالطرق الشرعية، ويعطى المعيد عائدًا متفقًا عليه من عوائد هذه المبالغ اإلسالم

يدخل العائد المذكور ضمن حسابات المعيد ويخصم : "، وجاء في المادة الخامسة"المحجوزة

  .)115("من العموالت المقبوضة من المعيد على أساس أنه من تكاليف عملية إعادة التأمين

ن المادتين تبعية هذه الحصة من االستثمار لملكية المال، فطالما أن ويالحظ من عرض هاتي
شركة اإلعادة تملك هذه المبالغ المحجوزة، فهي تملك حصة من عوائد استثمارها تطبيقًا لقواعد 

  ".من ملك شيئًا ملك ما هو من ضرورياته: "التبعية، عمًال بقاعدة

  :ن المباشرتبعية العموالت لشركة التأمي: المسألة الرابعة

وبيان ذلك أن المكاسب التي تحصل عليها شركة التأمين المباشر من شركة اإلعادة إنما 
تدخل في حسابات حملة الوثائق ألنها تابعة لملكيتهم لتلك االشتراكات، فهم يملكون االشتراكات 

التابعة لتلك التي قامت الشركة المباشرة بتحويلها لشركة اإلعادة، وبالتالي يملكون هذه المكاسب 
  .االشتراكات، ومن تلك المكاسب ما يسمى بعموالت إعادة التأمين

ولقد نصت المعايير الشرعية على أنه ال يجوز لشركة التأمين اإلسالمي أخذ عمولة إعادة 
نسبة مئوية : "من شركة إعادة التأمين، وتعرف عمولة إعادة التأمين بأنها) عمولة إنتاج(التأمين 

المستحقة لشركة إعادة التأمين، تدفع لشركة التأمين اإلسالمية مقابل الجهد الذي  من االشتراكات
ولكن لها الحق في طلب تخفيض ، "تبذله في سبيل الحصول على عقود التأمين التي تعيدها لديها

  .)116(االشتراك المدفوع منها إلى شركة إعادة التأمين، مع حصولها على التعويض نفسه

لشركات التأمين اإلسالمية قبول أي توزيعات عليها من فائض شركات  كما ال يجوز شرعًا
نسبة مئوية من الزيادة : "وتعرف بأنها) عمولة أرباح إعادة التأمين(إعادة التأمين التقليدية 

المتحققة في اإليرادات على المصروفات في اتفاقية إعادة التأمين، تدفع بصورة مكافأة لشركة 
، "ى مهارتها في إدارة العمليات التأمينية عمومًا واألخطار المعادة خصوصًاالتأمين اإلسالمية عل

  .)117(ولكن لها الحق في طلب تخفيض االشتراك المدفوع منها إلى شركة إعادة التأمين التقليدية

إشارة إلى هذه النقطة في نموذج التفاقية إعادة تأمين صادرة عن شركة وقد وجد الباحث 
يلتزم المعيد : "ي األردن، حيث جاء في المادة السادسة من االتفاقية المذكورةالتأمين اإلسالمية ف

بأن يدفع عمولة إلى شركة التأمين تحدد بنسبة مئوية معينة من اشتراكات إعادة التأمين، وال يمثل 
ذلك عمولة بمعنى الكلمة، وإنما هي مساهمة من معيد التأمين في النفقات المباشرة التي تتحملها 

تدخل هذه : "، وجاء في المادة السابعة"ة التأمين والخاصة باألخطار التي أعيد تأمينهاشرك

كما جاء ". العموالت في حساب حملة الوثائق ضمن اإليرادات في صندوق التأمين التعاوني
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تنص اتفاقيات إعادة التأمين على حق شركة التأمين في مشاركة المعيد بنسبة : "في المادة الثامنة
: ، وجاء في المادة التاسعة"معينة من األرباح الصافية التي حققها من اتفاقية إعادة التأمين مئوية

وتدخل في حسابات حملة الوثائق تحتسب عمولة أرباح إعادة التأمين في نهاية مدة االتفاقية "

  .)118("ضمن اإليرادات

كة التأمين المباشر ويالحظ من خالل نصوص هذه المواد أن هذه المكاسب التي تحصل عليها شر
من شركة اإلعادة إنما تدخل في حسابات حملة الوثائق ألنها تابعة لملكيتهم لتلك االشتراكات، فهم 
يملكون االشتراكات التي قامت الشركة المباشرة بتحويلها لشركة اإلعادة، وبالتالي يملكون هذه 

واعد التبعية الكلية والفرعية تندرج ومن خالل ما سبق يظهر أن ق .المكاسب التابعة لتلك االشتراكات
  .ضمنها العديد من التطبيقات والفروع الفقهية في مسألة إعادة التأمين

  الخاتمة

  :في ختام هذه الدراسة يوجز الباحث بعض النتائج التي توصل إليها وبعض التوصيات

  :النتائج: أوًال

  :توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية

لي لقاعدة التابع تابع في أن ما يكون تابعًا لغيره في الوجود يكون تابعًا له يتمثل المعنى اإلجما -1
في الحكم، فيسري على التابع ما يسري على المتبوع من أحكام، فما يتبع غيره وجودًا يتبعه 

 .حكمًا
 يعد عقد التأمين بحد ذاته من العقود التبعية ما يعد تطبيقًا لقواعد التبعية، إضافة إلى وجود -2

العديد من المسائل التي تنطبق فيها قواعد التبعية على عقد التأمين، منها كون الخطر تبعًا 
في التأمين اإلسالمي وليس ركنًا من أركان العقد، وتبعية مالحق العقد للعقد نفسه، وتبعية 

  .فروع وصور وحاالت معينة لعقد التأمين نفسه

سالمي تبعًا ليس مقصودًا أصالة، إذ التأمين التكافلي الفائض التأميني في شركات التأمين اإليعد  -3
قائم على عقد التبرع، وبالتالي فالمشترك يتبرع باالشتراك ابتداًء، وليس مقصوده حصول 
الفائض التأميني، وإن حصل الفائض يكون حكمه حكم أصله، ويطبق عليه حكم األصل من حيث 

  .فهو ليس مقصودًا أصالة بل تبعًا ،الملكية

عقد إعادة التأمين من العقود التبعية، فهو ال يمكن إبرامه بشكل مستقل بنفسه بين شركة التأمين  - 4
المباشر وشركة إعادة التأمين، إنما يكون تابعًا لعقد التأمين الذي يتم إبرامه بين شركة التأمين 

  .المباشر والمستأمن
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يمكن ضبطها وتنظيمها من خالل إن مسائل التأمين اإلسالمي المعاصر متشعبة ومتطورة، و - 5
  .القواعد الفقهية، لما للقواعد الفقهية من أثر واضح في ضبط المعامالت المالية المعاصرة

  :التوصيات: ثانيًا

  :توصي الدراسة بما يلي

إجراء المزيد من الدراسات العلمية لقاعدة التبعية، وتطبيقاتها في المؤسسات المالية  -1
 .ف اإلسالمية، واألسواق المالية، وصناديق االستثماراإلسالمية األخرى كالمصار

تعميق البحث العلمي في القواعد الفقهية وتطبيقاتها االقتصادية المعاصرة، كقواعد  -2
االستصحاب، وقواعد الغلبة، وقواعد القلة والكثرة، لما لها من أثر واضح في فروع علم 

  .االقتصاد اإلسالمي المعاصر

 
  الهوامش

 
 ضالقره داغي، علي محي الدين، قاعدة التبعية في العقود وأثرها في الترخيصات الشرعية مع بع )1(

ه 1424تطبيقاتها المعاصرة، بحث مقدم للمؤتمر األول للمؤسسات المالية اإلسالمية، الدوحة، 
   .م2002

لي، قواعد التبعية ضوابطها وتطبيقاتها في الفقه اإلسالمي، أطروحة دكتوراه، في حتمل، أيمن محمد ع )2(
  .م2004ه 1425الفقه وأصوله، كلية الدراسات العليا، الجامعة األردنية، 

الندوي، علي أحمد، قواعد التبعية ومدى أثرها في العقود المالية، بحث منشور في مجلة دراسات  )3(
ه 1428ذو الحجة،  1، العدد 14د اإلسالمي للبحوث والتدريب، المجلد اقتصادية إسالمية، المعه

  . م2006
الشراري، خالد بن سليم، الشرح الجامع لقاعدة التابع تابع حقيقتها وتطبيقاتها، بحث منشور في مجلة  )4(

ه 2011، 4العدد  23جامعة الملك سعود، مجلة العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية، المجلد 
  . 1054-1009م، الصفحات 1432

السويلم، سامي، قواعد الغلبة والتبعية في المعامالت المالية وتطبيقاتها في تداول األسهم والوحدات  )5(
  . ، الجزائر2012، عام 20والصكوك، بحث مقدم إلى مؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، الدورة 

ة التابع تابع وتطبيقاتها على منع فسخ العقد في الفقه حسين، كامل محمد، الصيفي، عبد الله علي، قاعد )6(
اإلسالمي، بحث منشور في مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات الشرعية والقانونية، الجامعة اإلسالمية، غزة، 

  . 268-244الصفحات  2018عام  1، العدد 27المجلد 
ص  2لمصباح المنير، مادة قعد، ج ، والفيومي، ا361ص  3ابن منظور، لسان العرب، مادة قعد، ج ) 7(

510.  

  .39الندوي، القواعد الفقهية، ص ) 8(
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  .35ص  1التفتازاني، التلويح إلى كشف حقائق التنقيح، ج ) 9(

  510ص  2الفيومي، المصباح المنير، ج ) 10(

  .11ص  1السبكي، األشباه والنظائر، ج ) 11(

  .34ص  1التفتازاني، التلويح إلى كشف حقائق التنقيح، ج ) 12(

  .219الجرجاني، التعريفات، باب القاف، ص ) 13(

  .216الجرجاني، التعريفات، باب الفاء، ص ) 14(

  .212ص  1المقري، القواعد، ج ) 15(

  .51ص  1الحموي، غمز عيون البصائر شرح األشباه والنظائر، ج ) 16(

  .965ص  2الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج ) 17(

الزرقا، . 141، وص 47الباحسين، القواعد الفقهية، ص . 16المقدمة، ص  مجلة األحكام العدلية،) 18(
  .27الكيالني، قواعد المقاصد عند اإلمام الشاطبي، ص . 966-965ص  2المدخل الفقهي العام، ج 

 .102، ابن نجيم، األشباه والنظائر، ص 117السيوطي، األشباه والنظائر، ص ) 19(

، الفيروز آبادي، القاموس المحيط، باب العين فصل التاء، ج 72ص  1ة تبع، ج الفيومي، المصباح المنير، ماد) 20(
 . 706ص  1

 .361ص  1الحموي، غمز عيون البصائر شرح األشباه والنظائر، ج ) 21(

 .3الندوي، قواعد التبعية ومدى أثرها في العقود المالية، ص ) 22(

 .98ص  3الشاطبي، الموافقات، ج ) 23(

، 277، البورنو، الوجيز في قواعد الفقه، ص 1023ص  2المدخل الفقهي العام، ج  الزرقا، مصطفى،) 24(
 .301شبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية، ص 

 .253الزرقا، أحمد، شرح القواعد الفقهية، ص ) 25(

 .1012شراري، الشرح الجامع لقاعدة التابع تابع، ص ) 26(

 .239-238ص  1، ج الزركشي، المنثور في القواعد الفقهية) 27(

 .1013شراري، الشرح الجامع لقاعدة التابع تابع، ص ) 28(

 .301، وشبير، القواعد الكلية، ص 1023ص  2الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج ) 29(

 .1014-1013شراري، الشرح الجامع لقاعدة التابع تابع، ص ) 30(

 .بعدهاوما  1015شراري، الشرح الجامع لقاعدة التابع تابع، ص ) 31(

 .43حتمل، قواعد التبعية ضوابطها وتطبيقاتها، ص ) 32(
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، حتمل، قواعد 90-89، الزحيلي، نظرية الضمان، ص 314ص  11القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج ) 33(

 .44- 43التبعية ضوابطها وتطبيقاتها، ص 

 .1378ص  9، قطب، في ظالل القرآن، ج 245ص  1الزمخشري، الكشاف، ج ) 34(

 .191ص  1بو السعود، تفسير أبي السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج أ) 35(

 .441، القحطاني، القواعد والضوابط الفقهية، ص 91الشتري، شرح منظومة القواعد الفقهية، ص ) 36(

لله عليه أم أبو داود، سنن أبي داود، كتاب األضاحي، باب ما جاء في أكل اللحم ال يدرى أذكر اسم ا) 37(
، والترمذي، سنن الترمذي، كتاب أبواب األطعمة، باب ما جاء في 2828، برقم 449ص  4ال، ج 

 ".هذا حديث حسن: "، وقال عنه1476، برقم 72ص  4ذكاة الجنين، ج 

، 114ص  2، الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج 303ص  6ابن عابدين، رد المحتار، ج : انظر) 38(
-209ص  6، البهوتي، كشاف القناع، ج 304ص  4رمي على الخطيب، ج يجالبجيرمي، حاشية الب

210. 

 .302شبير، القواعد الكلية، ص ) 39(

البخاري، صحيح البخاري، كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، ) 40(
 3عليها ثمر، ج ، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب من باع نخًال 2379برقم  115ص  3ج 

 .، واللفظ لمسلم1543، برقم 1172ص 

، ومسلم، 2072برقم  763ص  3البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع المزابنة، ج ) 41(
ص  10صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صالحها بغير شرط القطع، ج 

 .1534برقم  252

 .301، شبير، القواعد الكلية، ص 480ص  19الفتاوى، ج ابن تيمية، مجموع ) 42(

، 225ص  5ابن أبي شيبة، المصنف، كتاب البيوع واألقضية، باب بيع اللبن في الضروع، ج ) 43(
، والبيهقي، السنن الكبرى،ـ كتاب البيوع، باب ما جاء 14ص  3الدارقطني، السنن، كتاب البيوع، ج 

، 10857، برقم 555ص  5غنم واللبن في ضروع الغنم، ج في النهي عن بيع الصوف على ظهر ال
وهذا الحديث صححه العلماء موقوفًا على ابن عباس، وضعفوه مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه 

وهذا األثر عن ابن عباس صحيح، رواه الدارقطني والبيهقي، وروياه عنه : "وسلم، قال النووي
 .395ص  9شرح المهذب، ج ، النووي، المجموع "مرفوعًا بإسناد ضعيف

 2البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إن شار رد المصراة وفي حلبتها صاح من تمر، ج ) 44(
، مسلم، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، 2044برقم  756ص 

 .1515برقم  224ص  10وسومه على سومه وتحريم التصرية، ج 

 .396ص  9النووي، المجموع شرح المهذب، ج : ي ذلكانظر ف) 45(
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، 688برقم  139ص  1البخاري، صحيح البخاري، كتاب الصالة، باب إنما جعل اإلمام ليؤتم به، ج ) 46(

، واللفظ 412برقم  309ص  1مسلم، صحيح مسلم، كتاب الصالة، باب ائتمام المأموم باإلمام، ج 
 .لهما

 .445ص  2ج ابن عبد البر، االستذكار، ) 47(

 .45حتمل، قواعد التبعية ضوابطها وتطبيقاتها، ص ) 48(

مسلم، صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب فضيلة األمير العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق ) 49(
 .1829، برقم 459ص  6بالرعية، ج 

 .64حتمل، قواعد التبعية ضوابطها وتطبيقاتها، ص ) 50(

 .6، ص الندوي، قواعد التبعية) 51(

 .11ص  2الشاطبي، الموافقات، ج ) 52(

 .6الندوي، قواعد التبعية، ص : ، وانظر أيضًا433ص  3الشاطبي، الموافقات، ج ) 53(

 .302وما بعدها، شبير، القواعد الكلية، ص  277البورنو، الوجيز في قواعد الفقه الكلية، ص ) 54(

  .22، ص )أمن(الرازي، مختار الصحاح، مادة ) 55(

بشأن األحكام والضوابط الشرعية ألسس ) 6/21( 200ار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم قر) 56(
ه، 1435) المملكة العربية السعودية(الحادية والعشرين بمدينة الرياض  التأمين التعاوني في دورته

  .م2013

  .685، ص )26(هيئة المحاسبة والمراجعة، المعايير الشرعية، معيار التأمين رقم ) 57(

، المنشور في 2011الفقرة ب لعام ) 2(، األردن، مادة رقم )1(تعليمات تنظيم التأمين التكافلي رقم ) 58(
  ،5080الجريدة الرسمية رقم العدد 

  . م2011شباط /  16الموافق 

  .686، ص "التأمين اإلسالمي: "بعنوان 26هيئة المحاسبة والمراجعة، المعايير الشرعية، معيار رقم  )59(

لم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم، حديث رقم مس )60(
  .1999ص  4، ج 2586

  .505، ص 2446: البخاري، صحيح البخاري، كتاب المظالم، باب نصر المظلوم، حديث رقم) 61(

ل تالوة القرآن، مسلم، صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب فضل االجتماع ع) 62(
  .2074ص  4، ج 2699حديث رقم 

  .65-63الفنجري، اإلسالم والتأمين، ص ) 63(

المتخذ في الدورة الحادية والعشرين، المنعقدة في  200/6/21قرار مجمع الفقه اإلسالمي رقم ) 64(
  .م2013ه 145المملكة العربية السعودية، الرياض، 
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  .700، ص "التأمين اإلسالمي: "بعنوان 26الشرعية، معيار رقم هيئة المحاسبة والمراجعة، المعايير ) 65(

 5ابن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب الشركة في الطعام والنهد والعروض، ج ) 66(
  .92ص 

 5ابن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب الشركة في الطعام والنهد والعروض، ج ) 67(
  .96-92ص 

ص  3، ج 2486البخاري، صحيح البخاري، كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، برقم ) 68(
138.  

المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، معيار رقم ) 69(
  .700، ص 2017، طبعة عام 31

  .329المعامالت المالية المعاصرة، ص شبير، : انظر نص هذا العقد في )70(

 ص ،"اإلسالمي التأمين: "بعنوان 26 رقم معيار الشرعية، المعايير والمراجعة، المحاسبة هيئة) 71(
693.  

حصل الباحث على هذه المعلومات من خالل اطالعه على عقد تأمين إلحدى شركات التأمين  )72(
  .اإلسالمية العاملة في الكويت

على هذه المعلومات من خالل اطالعه على عقد تأمين إلحدى شركات التأمين حصل الباحث  )73(
  .اإلسالمية العاملة في الكويت

  .708، فقرة التعريفات، ص )26(هيئة المحاسبة والمراجعة، المعايير الشرعية، معيار التأمين رقم ) 74(

  .4صباغ، الفائض التأميني في شركات التأمين اإلسالمية، ص ال) 75(

المتخذ في الدورة الحادية والعشرين، المنعقدة في المملكة ) 6/21( 200رار مجمع الفقه اإلسالمي رقم ق) 76(
  .م2013ه 1435العربية السعودية، الرياض، 

  .5مشعل، تجارب التصرف بالفائض التأميني، ص ) 77(

  .13ص  التجاني، الفائض وتوزيعه في شركات التكافل وعالقة صندوق التكافل مع اإلدارة،) 78(

عقد التأسيس والنظام األساسي لشركة البركة للتكافل المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة األردنية، ) 79(
  .11م، ص 8/1/1996بتاريخ ) 303(تحت رقم 

، شحاته، محاسبة التأمين 7- 6ص القري، الفائض التأميني معايير احتسابه وأحكامه وطريقة توزيعه، ) 80(
  .17-16شبير، الفائض التأميني في شركات التأمين اإلسالمي، ص ، 45-43اإلسالمي، ص 

ص  ، صباغ، الفائض التأميني في شركات التأمين اإلسالمية،185- 184هيكل، مقدمة في التأمين، ص ) 81(
ملحم، بين ، 6، القره داغي، الفائض التأميني معايير احتسابه وأحكامه وطريقة توزيعه، ص 11

  .14ص ين التعاوني، التأمين التجاري والتأم
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موقع ، )قواعده وفنياته مع المقارنة بالتأمين التجاري(التأمين التعاوني التكافلي اإلسالمي البعلي، ) 82(

: موسوعة االقتصاد والتمويل اإلسالمي، نقًال عن الموقع اإللكتروني
http://iefpedia.com/arab/?p=1242.  

المتخذ في الدورة الحادية والعشرين، المنعقدة في المملكة ) 6/21( 200قرار مجمع الفقه اإلسالمي رقم ) 83(
  .م2013ه 1435العربية السعودية، الرياض، 

، المنامة، مملكة 5/1، فقرة )26(هيئة المحاسبة والمراجعة، المعايير الشرعية، معيار التأمين رقم  )84(
  .365ص م، 2009البحرين، 

  .11أبو غدة، أسس التامين التكافلي، ص) 85(

  . 208، ص 9القرافي، الذخيرة في الفقه المالكي، ج ) 86(

  .12-11، الفائض التأميني ومعايير احتسابه وتوزيعه، ص العساف) 87(

  .34- 33، مفهوم التأمين التعاوني ماهيته وضوابطه ومعوقاته دراسة فقهية اقتصادية، ص القره داغي) 88(

  .7أبو غدة، نظام التأمين التكافلي من خالل الوقف بديًال عن التأمين من خالل التبرع، ص ) 89(

، يوسف، التأمين التكافلي من خالل الشبيلي، 12أسس التأمين التكافلي، مرجع سابق، ص أبو غدة، ) 90(
: لموقع اإللكترونيالعثماني، محمد، تأصيل التأمين التكافلي على أساس الوقف، نقًال عن ا، 7ص الوقف، 

http://www.scribd.com . 54السعد، تطبيقات التصرف في الفائض التأميني، ص.  

  .55السعد، أحمد، تطبيقات التصرف في الفائض التأميني، ص ) 91(

  . 333، ص 1غمز عيون البصائر شرح كتاب االشباه والنظائر، ج الحموي، ) 92(

  .27اهيته وضوابطه ومعوقاته دراسة فقهية اقتصادية، ص ، مفهوم التأمين التعاوني مالقره داغي) 93(

  .27، مفهوم التأمين التعاوني ماهيته وضوابطه ومعوقاته دراسة فقهية اقتصادية، ص القرة داغي) 94(

  .7-6القرة داغي، الفائض التأميني في شركات التأمين التكافلي دراسة فقهية مقارنة، ص ) 95(

  .687، ص "التأمين اإلسالمي: "بعنوان 26المعايير الشرعية، معيار رقم هيئة المحاسبة والمراجعة، ) 96(

  .692، ص "التأمين اإلسالمي: "بعنوان 26هيئة المحاسبة والمراجعة، المعايير الشرعية، معيار رقم ) 97(

  .691، ص "التأمين اإلسالمي: "بعنوان 26هيئة المحاسبة والمراجعة، المعايير الشرعية، معيار رقم ) 98(

، وانظر 126ملحم، التأمين اإلسالمي، ص  :، وانظر أيضًا425القره داغي، التأمين اإلسالمي، ص ) 99(
 .390أمين عبد الله، التأمين التطورات التشريعية والعملية لصناعة التأمين، ص : أيضًا

ملحم،  ،74بن ثنيان، التأمين وأحكامه، ص  .351- 50العلي، المؤسسات المالية اإلسالمية، ص ) 100(
، أمين عبد الله، التأمين التطورات التشريعية والعملية لصناعة التأمين، 126التأمين اإلسالمي، ص 

 .390ص 
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، "إعادة التأمين اإلسالمي: "بعنوان 41هيئة المحاسبة والمراجعة، المعايير الشرعية، معيار رقم ) 101(

  .1035ص 

القره داغي، : وما بعدها، وانظر أيضًا 82ص  شرف الدين، أحكام التأمين في القانون والقضاء،) 102(
والمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة  ،428-427التأمين اإلسالمي، ص 

وما  1036، ص "إعادة التأمين اإلسالمي: "بعنوان 41للمؤسسات المالية اإلسالمية، معيار رقم 
 .بعدها

 . 98ة، ترجمة حسين العجمي، ص ديفيد بالند، التأمين األسس والممارس) 103(

  .75بن ثنيان، التأمين وأحكامه، ص ) 104(

-75، بن ثنيان، التأمين وأحكامه، ص 83شرف الدين، أحكام التأمين في القانون والقضاء، ص ) 105(
  .وما بعدها 94، حاتم، التأمين الدولي، ص 436، القره داغي، التأمين اإلسالمي، ص 76

المتخذ في الدورة الحادية والعشرين، المنعقدة في  21/ 200/6المي رقم قرار مجمع الفقه اإلس) 106(
  .م2013ه 145المملكة العربية السعودية، الرياض، 

، "إعادة التأمين اإلسالمي: "بعنوان 41هيئة المحاسبة والمراجعة، المعايير الشرعية، معيار رقم ) 107(
  .1036ص 

، "إعادة التأمين اإلسالمي: "بعنوان 41معيار رقم  ،عيةالمعايير الشر ة،هيئة المحاسبة والمراجع) 108(
  .1039ص 

  .365العلي، المؤسسات المالية اإلسالمية، ص  )109(

  .999ص  2الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج  )110(

، العلي، والحسن، معالم التأمين اإلسالمي، ص 436-429القره داغي، التأمين اإلسالمي، ص ) 111(
253-263.  

  .1055، ص "إعادة التأمين: "بعنوان 41محاسبة والمراجعة، المعايير الشرعية، معيار رقم هيئة ال) 112(

  .1038، ص "إعادة التأمين: "بعنوان 41هيئة المحاسبة والمراجعة، المعايير الشرعية، معيار رقم ) 113(

  .1039، ص "نإعادة التأمي: "بعنوان 41هيئة المحاسبة والمراجعة، المعايير الشرعية، معيار رقم ) 114(

-1055، ص "إعادة التأمين: "بعنوان 41هيئة المحاسبة والمراجعة، المعايير الشرعية، معيار رقم ) 115(
1056.  

، وص 1038، ص "إعادة التأمين اإلسالمي: "بعنوان 41هيئة المحاسبة والمراجعة، معيار رقم ) 116(
1052.  

، وص 1038، ص "ادة التأمين اإلسالميإع: "بعنوان 41هيئة المحاسبة والمراجعة، معيار رقم ) 117(
1053.  

  .1056، ص "إعادة التأمين اإلسالمي: "بعنوان 41هيئة المحاسبة والمراجعة، معيار رقم ) 118(
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 قائمة المصادر والمراجع: ثانيًا

، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، القواعد الفقهيةالباحسين، يعقوب بن عبد الوهاب، 
  .م1998األولى، الطبعة 

، مطبعة الحلبي، القاهرة، مصر، حاشية البجيرمي على الخطيبالبجيرمي، سليمان بن محمد، 
 .م1950 ـه1369طبعة عام 

، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق صحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل، 
  .النجاة، السعودية، الرياض، الطبعة األولى، دون تاريخ

قواعده وفنياته مع المقارنة (التأمين التعاوني التكافلي اإلسالمي ي، عبد الحميد، البعل

موقع موسوعة االقتصاد والتمويل اإلسالمي، نقًال عن الموقع ، )بالتأمين التجاري
  .http://iefpedia.com/arab/?p=1242: اإللكتروني

، تحقيق هالل مصيلحي، ومصطفى كشاف القناع عن متن اإلقناعنصور بن يونس، البهوتي، م
 . ، دون تاريخـه1402هالل، دار الفكر، بيروت، لبنان، طبعة عام 

، مكتبة المعارف، الرياض، السعودية، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليةالبورنو، محمد صدقي، 
  .م1990 ـه1410الطبعة الثانية، 

، بحث الفائض وتوزيعه في شركات التكافل وعالقة صندوق التكافل مع اإلدارةأحمد، التجاني، 
الرياض،  م،21/1/2012بتاريخ  مقدم إلى ملتقى التأمين التعاوني الثاني، رابطة العالم اإلسالمي،

   http://iefpedid.com/arab/?p=19322:، نقًال عن الموقع اإللكترونيالمملكة العربية السعودية

، تحقيق بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، سنن الترمذيالترمذي، محمد بن عيسى، 
 .م، دون ذكر رقم الطبعة1998بيروت، لبنان، طبعة عام 

لمنشور ، ا2011الفقرة ب لعام ) 2(، األردن، مادة رقم )1(تعليمات تنظيم التأمين التكافلي رقم 
  . م2011شباط /  16، الموافق 5080في الجريدة الرسمية رقم العدد 

، تحقيق زكريا عميرات، دار الكتب التلويح على التوضيح لمتن التنقيحالتفتازاني، سعد الدين، 
  .م1996 ـه1416العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 
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ع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ، مجممجموع الفتاوىابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، 
  .2004المدينة المنورة، السعودية، 

  .م2003، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، التأمين وأحكامهبن ثنيان، سليمان، 

، تحقيق محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، مصر، لتعريفاتالجرجاني، علي بن محمد، ا
  .م2004القاهرة، طبعة عام 

، أطروحة قواعد التبعية ضوابطها وتطبيقاتها في الفقه اإلسالميمل، أيمن محمد علي، حت
  .م2004ه 1425دكتوراه، في الفقه وأصوله، كلية الدراسات العليا، الجامعة األردنية، 

، دار المعرفة، بيروت، فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر العسقالني، أحمد بن علي، 
  .، دون ذكر رقم الطبعةـه1379لبنان، طبعة عام 

قاعدة التابع تابع وتطبيقاتها على منع فسخ العقد في حسين، كامل محمد، الصيفي، عبد الله علي، 

، الجامعة اإلسالمية، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات الشرعية والقانونية، الفقه اإلسالمي
  . م2018عام  1، العدد 27غزة، المجلد 

، دار الكتب العلمية، غمز عيون البصائر شرح األشباه والنظائرمد، الحموي، أحمد بن مح
  .م، دون ذكر رقم الطبعة1985 ـه1405بيروت، لبنان، طبعة عام 

مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة سنن الدارقطني، الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر، 
  . م2004 ـه1424األولى، 

، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة ن أبي داودسنأبو داود، سليمان بن األشعث، 
  .العصرية، صيدا، لبنان، دون ذكر رقم الطبعة وتاريخها

، تحقيق محمد عليش دار الفكر، بيروت، لبنان، دون حاشية الدسوقيالدسوقي، محمد عرفة، 
  .ذكر رقم الطبعة وتاريخها

ن العجمي، طباعة البحرين، المنامة، معهد ، ترجمة حسيالتأمين األسس والممارسةديفيد بالند، 
 . البحرين للدراسات المصرفية والمالية، دون ذكر رقم الطبعة وتاريخها

 ـه1415، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، طبعة عام مختار الصحاحالرازي، محمد بن أبي بكر، 
  .م، دون ذكر رقم الطبعة1995
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 ـه1409لم، دمشق، سوريا، الطبعة الثانية، ، دار القشرح القواعد الفقهيةالزرقا، أحمد، 
 .م1989

  .م1998، دار القلم، دمشق، سورية، الطبعة الثالثة، المدخل الفقهي العامالزرقا، مصطفى، 

، نشر وزارة المنثور في القواعد الفقهيةالزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله، 
 .م1985 ـه1405ية، األوقاف الكويتية، الكويت، الطبعة الثان

، دار الكتاب الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر، 
  . ـه1407العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 

، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود األشباه والنظائرالسبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي، 
  .م1991 ـه1411ية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، وعلي محمد معوض، دار الكتب العلم

، رابطة العالم اإلسالمي، ملتقى التأمين تطبيقات التصرف في الفائض التأمينيالسعد، أحمد، 
  .م2011/ 12/ 8 -7التعاوني الثالث، الهيئة اإلسالمية لالقتصاد والتمويل، 

اد العقل السليم إلى مزايا تفسير أبي السعود إرشأبو السعود، محمد بن محمد العمادي، 

 .، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، دون ذكر رقم الطبعة وتاريخهاالكتاب الكريم

قواعد الغلبة والتبعية في المعامالت المالية وتطبيقاتها في تداول األسهم السويلم، سامي، 

، 2012عام  ،20، مؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، الدورة والوحدات والصكوك
  . الجزائر

، دار الكتب العلمية، بيروت، األشباه والنظائرالسيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، 
  .م1983 ـه1403لبنان، الطبعة األولى، 

، المكتبة التجارية الموافقات في أصول الشريعةالشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى، 
 .فة بيروت، لبنان، دون ذكر رقم الطبعة وتاريخهاالكبرى، مصر، القاهرة، ودار المعر

، ملتقى التأمين التعاوني الفائض التأميني في شركات التأمين اإلسالميشبير، محمد عثمان، 
  .م2012الثاني، رابطة العالم اإلسالمي، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

دار الفرقان لشريعة اإلسالمية، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في اشبير، محمد عثمان، 
 .م، دون ذكر رقم الطبعة2001 ـه1420للنشر والتوزيع، األردن، عمان، طبعة عام 
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، دار النفائس، األردن، عمان، المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالميشبير، محمد عثمان، 
  . م2007الطبعة السادسة، 

، بحث مقدم لملتقى التأمين التعاوني ل الوقفالتأمين التكافلي من خالالشبيلي، يوسف، 
اإلسالمي األول، الهيئة اإلسالمية العالمية، رابطة العالم اإلسالمي، قاعة الملك فيصل 

 .م22/1/2009- 20للمؤتمرات فندق االنتركونتنتل، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

جامع شيخ اإلسالم ابن تيمية، ، نشر شرح منظومة القواعد الفقهيةالشتري، سعد بن ناصر، 
  .السعودية، دون ذكر رقم الطبعة وتاريخها

، سلسلة الفكر المحاسبي اإلسالمي، دون ذكر رقم محاسبة التأمين اإلسالميشحاته، حسين، 
  .م2002الطبعة ومكانها، عام 

لعلوم مجلة ا، الشرح الجامع لقاعدة التابع تابع حقيقتها وتطبيقاتهاالشراري، خالد بن سليم، 

 ـه2011، 4العدد  23المجلد  جامعة الملك سعود،، التربوية والدراسات اإلسالمية
  . 1054-1009م، الصفحات 1432

، جامعة الكويت، الطبعة األولى، عام أحكام التأمين في القانون والقضاءشرف الدين، أحمد، 
  .م1981

تحقيق كمال يوسف الحوت، مكتبة ، المصنف في الحديث واآلثارابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، 
  . ـه1409الرشد، الرياض، السعودية، الطبعة األولى، 

لمؤتمر الرابع للمصارف ا، الفائض التأميني في شركات التأمين اإلسالميةصباغ، أحمد، ال
  . م2009والمؤسسات المالية اإلسالمية، دمشق، سورية، عام 

، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد المختاررد المحتار على الدر ابن عابدين، محمد أمين، 
الموجود، والشيخ علي محمد معوض، دار عالم الكتب، الرياض، السعودية، طبعة عام 

  .م2003

، تحقيق سالم محمد عطا، ومحمد علي االستذكارابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله، 
 .م2000ه 1421معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 
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: ، نقًال عن الموقع اإللكترونيتأصيل التأمين التكافلي على أساس الوقفالعثماني، محمد، 
http://www.scribd.com.  

مؤتمر التأمين التعاوني أبعاده ، الفائض التأميني ومعايير احتسابه وتوزيعه، محمود، العساف
األردنية، مجمع الفقه اإلسالمي منه بالتعاون مع الجامعة وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية 

، المعهد اإلسالمي للبحوث )إييسكو(الدولي، المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، 
، الموافق ـه1431ربيع الثاني  28-26، )عضو مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية(والتدريب، 

  .م2010إبريل  11-13

للتكافل المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة األردنية، عقد التأسيس والنظام األساسي لشركة البركة 
  .م8/1/1996بتاريخ ) 303(تحت رقم 

، دار المؤسسات المالية اإلسالمية ودورها في التنمية االقتصادية واالجتماعيةالعلي، صالح، 
  . م2008النوادر، دمشق، سورية، الطبعة األولى، 

اإلسالمي مع تطبيقات عملية لشركات التأمين  معالم التأمينالعلي، صالح، والحسن، سميح، 

، دار النوادر، دمشق، سوريا، الطبعة اإلسالمية دراسة فقهية للتأمين التجاري واإلسالمي
  .م2010األولى، 

لمؤتمر الثاني للمصارف اإلسالمية، دمشق، ا، أسس التامين التكافليأبو غدة، عبد الستار، 
  .م2007سورية، 

نظام التأمين التكافلي من خالل الوقف بديًال عن التأمين من خالل  أبو غدة، عبد الستار،

م، الجامعة 6/3/2008-4، الندوة العالمية للتأمين التعاوني من خالل نظام الوقف، التبرع

، دار ثقيف، الرياض، اإلسالم والتأمينالفنجري، محمد شوقي، .اإلسالمية العالمية، ماليزيا
  .م1988، لعام 3سلة االقتصاد اإلسالمي، رقم السعودية، الطبعة األولى، سل

، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة القاموس المحيطمجد الدين محمد بن يعقوب، ، الفيروز آبادي
 . م2005ه 1426الثامنة، 

، المكتبة العلمية، المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيومي، أحمد بن محمد بن علي، 
  .ون ذكر رقم الطبعة وتاريخهابيروت، لبنان، د



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  العازمي وأبو البصل

  606

 

القواعد والضوابط الفقهية المؤثرة في المعامالت المصرفية القحطاني، فواز محمد علي، 

، مؤسسة الرسالة ناشرون، السعودية، المدينة المنورة، ومؤسسة الناشر المتميز، اإلسالمية
 . م2017السعودية، طبعة عام 

بشأن األحكام والضوابط الشرعية ألسس ) 6/21( 200قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم 
) المملكة العربية السعودية(الحادية والعشرين بمدينة الرياض  التأمين التعاوني في دورته

  .م2013، ـه1435

، تحقيق محمد حجي، دار الذخيرة في الفقه المالكيالقرافي، شهاب الدين أحمد بن ادريس، 
  . الطبعة م، دون ذكر رقم1994الغرب، بيروت، 

، تحقيق هشام سمير البخاري، دار الجامع ألحكام القرآنالقرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد، 
  .م، دون ذكر رقم الطبعة2003 ـه1423عالم الكتب، الرياض، السعودية، طبعة عام 
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 قتصادي إسالميإتقييم : )بازناس( ندونيسيةهيئة الزكاة الوطنية األ
  

  **أحمد محمد السعدو *ريا أغوستينا طحاوي

  

  9/11/2020 تاريخ القبول   6/9/2020 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص

هدفت هذه الدراسة الي بيان الواقع الميداني والتشريعي للزكاة ومؤسستها في اندونيسية وفي هذه 
، وبيان عن الهيكل التنظيمي للهيئة ونظامها الداخلي وبيان مدى )بازناس(يئة الزكاة الوطنية الحالة ه

موافقة وامتثال الواقع التشريعي المعمول ألنشطة الهيئة مع األصول الشرعية، وتقييم عن كفائتها في الجباية 
إيجاد الحلول لها، وتميزت  والتوزيع، باإلضافة الى الكشف عن المشكالت التي تواجهها الهيئة ومحاولة

الدراسة في انها تبحث عن مؤشر الزكاة الوطني كأداة للتقييم وأداء الزكاة في أندونيسية على مستوي الكل 
 . بجميع أنحاء الدولة ولم تختص بفروع المعين

وجـود القصـور والفجـوة بـين إجمـالي حصـيلة الزكـاة التـي يمكـن          : وتوصلت الدراسـة إلـى النتـائج منهـا    
علـى  " صيلها وحصيلة الزكاة التي تم تحصيلها فعليا، وضعف الوعي المزكي في أداء واجباته، وذلك بناءتح

ضعف الدعم الحكومي لمؤسسات الزكاة سواء كانـت الـدعم فـي شـكل القـوانين أو دعـم فـي شـكل تخصـيص          
دي الهيئـة وذلـك بنـاء    الميزانية الحكومية لتتحمل تكاليف الهيئة فـي القيـام بوظائفهـا، وضـعف ثقـة الجمهـور لـ       

على ضعف الكـوادر البشـرية لـدي مؤسسـات الزكـاة فـي القيـام بوظـائفهم ولـم يظهـر آثـار الزكـاة علـى رفاهيـة               
المستحق على الوجه الملموس، فينبغي للهيئة تحسين إدارتهـا فـي الجبايـة وتوزيـع الزكـاة وتنويـع آليـات دفـع         

آخرى وكـذلك تحسـين االسـتراتيجية وذلـك مـن اجـل تفعيـل        الزكاة من ناحية وتنويع برامج التوزيع من ناحية 
اآلداة  قائمـة البيانـات، والتوعيـة عـن    / الزكاة وتأثيرها على المستحقين، باإلضـافة الـى تحسـين نظـام قائمـات      

للتقييم أداء الزكاة حتي تتمكن من خاللها معرفة كفاءة الهيئة في الجباية والتوزيع وتصـحيح الحـاالت السـيئة    
  .معفي المجت

  .)IZN(، مؤشرالزكاة الوطني )BAZNAS(هيئة الزكاة الوطنية األندونيسية : الكلمات المفتاحية
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   :riaagustinatohawi@gmail.comEmail     .، األردنجامعة اليرموك ،قتصاد ومصارف اسالميةقسم اال ،طالب دكتوراه   *

  :shaikh_as2000@yahoo.com Email     .، األردن جامعة اليرموك ،قتصاد ومصارف اسالميةقسم اال ،استاذ دكتور   *



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  طحاوي والسعد

  610

The Indonesian National Zakat Board (BAZNAS): Islamic Economic 
Evaluation  

 

Ria A. Tohawi, PhD Student, Department of Economics and Islamic Banks, 
Yarmouk University, Jordan. 

Ahmad A. Al-Saad, Prof., Department of Economics and Islamic Banks, 
Yarmouk University, Jordan. 

 

Abstract 
This study aimed to analyzed the regulations and field reality of Zakat in Indonesia 

along with the foundation in charge of this which is the National Zakat Authority 
(Baznas). This paper examines Baznas structure of authority, its chain of command, the 
system in which it operates on, its regulations and programs in context of the Sharia Law 
and Indonesia’s Law. This paper studies the effectivity of compilation and distribution of 
Zakat, in addition addressing the problems that occur within the foundation and try find 
the appropriate solution to these problems. This study is distinguished by addressing the 
national zakat index of Indonesia as a tool to evaluate the efficiency and performance of 
Indonesia’s zakat system at every sector and every scope of territory.  

The result of this study including: the existence of deficiencies and wide gaps 
between the total potential amount of Zakat and the actual amount collected by the Zakat 
foundation. This is a consequence of the lack of Zakat awareness within the organization 
and the Baznas inability to reach its fullest potential due to the lack of monetary and 
regulatory support from government thus leading to the shortage of its employee’s 
prosperity and the lack of public confidence in the authority based on the weakness of 
the human cadres of the institution. These problems lead to loss of confidence of 
Indonesian people to the institution. Accordingly, the people in charge should improve 
the compilation management and distribution of Zakat including but not limited to: 
facilitate varieties of payment methods, develop varieties of zakat distribution programs 
with strategy aimed to reach those who need them most. In addition, the institution needs 
to better its administration and information as a tool to assess the efficiency of 
Indonesian Zakat system in Collection, distribution and reaching the poorest part of 
society and correction of bad conditions in society. 
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  المقدمة
تحتل الزكاة في اإلسالم مكانة رفيعة ومنزلة سامية، فهي ركن من أركانه األساسية، وهي 

عباده لِحكم لوقدرها الله تعالى  ،تشكل أهم دعامة من الدعائم اإلسالم االقتصادية الكبرى للمجتمع

وُتزكِّيهم بها  ُۡتَطهرهم ٗ◌ صدَقة ِۡلهمَٰأمو ِۡمن ُۡخذ :وأهداف سامية، من أهمها ما ورد فيه قوله تعالى

 ).103 :التوبة( للَّه سميع عِليمٱو ۡۗلَّهم ◌ٞ َتك سَكنٰإن صَلو ۡۖوصلِّ عَليهم

وتمثل الزكاة َتشريعا منظَّما يسهم الي حد كبير في الضمان االجتماعي بشكل شامل، 
كافل اإلجتماعي بين أفراده، فالزكاة في اإلسالم عبادة ووسيلة من وسائله الناجحة لتحقيق الت

فردية ونظام اجتماعي في آن واحد، وهي كنظام يحتاج تنفيذه إلى موظفين يقومون بجبايتها من 
مصارفها الشرعية، وهؤالء هم العاملون عليها الذي ورد ذكرهم في قوله  اَألغنياء، وتوزيعها في

ِرِمين اَغۡلٱلرَقاِب وٱوِفي  ۡلمؤلََّفِة ُقُلوبهمٱِمِلين عَليها والعٱِكين والمسٱِء وٓلُفَقراُت ِلٰالصدقٱإنَّما  :تعالى

 يلبِفي سٱوۡبٱللَِّه و ٱنيلبة ۖلسيضَفر ◌ٗ  نۗللَِّهٱم ِكيمٱوح ِليمع فاآلية الكريمة ) 60 :التوبة( ◌ٞ للَّه
ضمن األصناف المستحقة للزكاة، بمعنى أن أجور عملهم تصرف لهم من  جعلت العاملين عليها من

 . حصيلة أموال الزكاة، وليس من قبل صاحب المال أو أي جهة أخرى

كونها المؤسسة ) بازناس(ويدور المحور الرئيس لهذه الدراسة حول الهيئة الزكاة الوطنية 
يم لجميع المؤسسات الزكوية في الوحيدة التي فوض إليها أن تتولى عملية اإلدارة والتنظ

إندونيسية، بأمر مباشر من رئيس الجمهورية األندونيسية وتقوم الهيئة بعملية الجباية، والتوزيع، 
وإدارة األموال الزكاة في أندونيسية، وألهمية هذه الهيئة كونها المنظم والمشغل بجمع الزكاة 

هيئة وتقييم عملها من منظور اقتصادي وتوزيعها في آن واحد، فرأيت أن أقوم بدراسة هذه ال
  . إسالمي

  :مشكلة الدراسة

م هو 2016تكمن المشكلة في وجوع الفجوة بين مقدار الزكاة الواجب تحصيله حتى عام 
مما يتضح من وجود قصور في . ترليون تقريبا 3,7 ما ثبت تحصيله هوو ترليون روبية، 217

ن أموال الزكاة دون أن تصل إلى مستحقيها، حيث عملية التحصيل، ويترتب على هذا ضياع كثير م
فوض رئيس الجمهورية اإلندونيسية بازناس في هذا المجال، وحتى نقيس كفاءة هذه الهئية، 

   :ينبني على هذا طرح السؤال الرئيس التاليو ستقوم الباحثة بهذه الدراسة،

  ؟ )بازناس(سية ما التقييم الفقهي واإلقتصادي لهيئة الزكاة الوطنية األندوني -س

  :ويتفرع منه األسئلة التالية
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وما هي أهم التشريعات  ؟كيف نشأت هذه المؤسسة وما نظامها األساسي وهيكلها التنظيمي -
 ؟والقوانين لهذه المؤسسة

 ما آليات الجباية لهذه المؤسسة؟ وما تقييمها فقهيا واقتصاديا؟  -
 اقتصاديا؟و ا تقييمها فقهياكيف تقوم الهيئة علي توزيع وتنمية أموال الزكاة، وم -

 ما المشكالت والصعوبات والتحديات التي تواجهها الهيئة؟ وما الحلول المقترحة لمواجهتها؟ -

 وما هو األداة للتقييم أداء الزكاة فيها؟ وكيف تطبق هذه األداة؟ -

  :أهداف الدراسة
  :فتهدف هذه الدراسة الى

  .يكلها التنظيمي، والجهات المشرعةعرض نشأة الهيئة وتطورها والتعريف بنظامها، وه -

 .توضيح كيفية جباية الزكاة لبازناس وبيان التقييم الفقهي واالقتصادي لها -

 .تقييم دور المؤسسة في استثمار وتنمية أموال الزكاة، فقهيا واقتصاديا -

 الصعوبات التي تواجهها هيئة الزكاة الوطنية في أداء مهمتها ومحاولةالمشكالت ودراسة  -
 .د الحلول لتلك المشكالت والصعوباتإيجا

  .كيفية عمليتهو بيان عن مؤشر الزكاة الوطني كاألداة للتقييم أداء الزكاة -

  :أهمية الدراسة
  :في النقاط اآلتية تكتسب أهمية هذه الدراسة

ألهمية فريضة الزكاة، وبيان دورها في تحقيق الضمان االجتماعي ألفراد الدولة، وكون هذه  -1
ي الوحيدة المفوضة من قبل الدولة بجمع الزكاة من مصادرها وتوزيعها على المؤسسة ه

 .مستحقيها
ومن خالل االطالع على البيانات تبين وجود قصور في جباية الزكاة، حيث ما تجبيه هذه  -2

المؤسسة ال يساوي إال نسبة ضئيلة من الواجب تحصيله، فهذه ظاهرة تحتاج إلى اهتمام، 
 .والتقصير في الجباية لبيان مواطن الخلل

وأن هذه المؤسسة هي المسؤولة عن إصدار التراخيص للمؤسسات الخاصة التي تقوم بجمع  -3
 . الزكاة وتوزيعها، وهي التي تشرف على جميع فروعها وعلى الفروع الخاصة

   :مصطلحات الدراسة
  :ترد خالل هذه الدراسة بعض المصطلحات المختصرة منها
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 Badan Amil Zakatوهي كلمة مختصرة من ) BAZNAS= بازناس(طنية هيئة الزكاة الو -1
Nasional وهي تعد المؤسسة الرسمية  :"هيئة الزكاة الوطنية" ويطلق عليها باللغة العربية

م، 2001سنة  8رقم  الوحيدة التي أسستها الحكومة بقرار من رئيس الجمهورية األندونيسية
وتنمية الزكاة والصدقات وإدارتها ومراقبة عملها  وتهدف إلى تخطيط عملية تحصيل وتوزيع

   .باإلضافة إلى تحمل المسؤولية التنظيمي علي المستوى الوطني
 Lembaga Amil Zakatوهي كلمة مختصرة من  )LAZ= الالز (مؤسسة عامل الزكاة  -2

وهي المؤسسة التي شكلتها " مؤسسة عامل الزكاة الخاصة"ويطلق عليها باللغة العربية 
المجتمع او الفرد او المؤسسة عامل الزكاة الخاصة وتهدف علي مساعدة جباية الزكاة 

  .والتوزيع واإلدارة الزكاة سواء كانت علي المستوي الوطني او المحلي أو اإلقليمي
3- (UPZ)  عبارة عن وحدة الجمع الزكاة التي أنشأت في الوزارات والشريكات التجارية تابعة

التجارية مملوكة ملكا خاصا وجميع فروع الهيئة في السفارات للحكومة والشريكات 
  . األندونيسية خارج البالد

4- IZN )وهي كلمة مختصرة من : )إزنIndek Zakat Nasional  ويطلق عليها باللغة العربية
وهي عبارة عن أداة تقييم أداء الزكاة وتأثيرها على مستوى رفاهية  :"مؤشر الزكاة الوطني"

 .وهو مقياس لفعالية الزكاة في المجتمعالمجتمع، 

   :الدراسات السابقة
 .1"إستثمار أموال الزكاة في اإلقتصاد اإلسالمي" :، بعنوان)م1990(دراسة عماد بركات  -1

وتوصف الزكاة كأداة أساسية تباشر دورها  هذه الدراسة الي إيضاح نظام الزكاة، هدفت
وافر الحصيلة، وان جباية الزكاة هي من واجبات التنموي ألنها تؤمن موردا دائما وثابتا و

الدولة المسلمة، وخلصت الدراسة الى جواز إستثمار أموال الزكاة للتحقيق مصلحة 
 .مستحقيها مع مراعاة الضوابط الشرعية

دراسة تطبيقية : مؤسسات الزكاة وتقييم دورها االقتصادي" :بعنوان )م2008(دراسة فرحان  -2
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم واقع مؤسسات الزكاة في . 2"م2006-م 2000 من للفترة

الدول اإلسالمية، وتطويره، بما يضمن تعزيز دورها االقتصادي، وخلصت الدراسة الى 
النتائج ان هناك قصور في البنية التشريعية والتنظيمية لمؤسسات الزكاة محل الدراسة يسهم 

 .تدني كفاءتها في مجالي التحصيل واإلنفاق في إضعاف أداء تلك المؤسسات، وبالتالي في
نحو صندوق خليجي للزكاة " :، بعنوان)م2013- م 2012(دراسة محمد بن سالم اليافعي  -3

ل الشرعي يان التأصيهدفت الدراسة الى ب. 3"الحلول تقدير إقتصادي إسالميو المعوقات
جي یالتعاون الخل ق الزكاة في دول مجلسيدراسة وضع صنادو عهایة الزكاة وتوزيلجبا

وخلصت . قيبته عن تلك الصنادياب جاه الحاكم وهيص مواطن ضعفها وسبب غيوتشخ
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عات، وعدم تمتع مؤسسات يالنقص في التشر: لييالدراسة إلى عدد من النتائج أهمها ما 
ة ية واالجتماعية واالقتصادية الشرعيالزكاة بالحق الالزم من ولي األمر، قلة الوعي باألهم

  . الزكاة ةيلجبا
- م 2003تقييم تجربة صندوق الزكاة الجزائري " :بعنوان) م2015(دراسة عبد الرحمن نجار  -4

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم تجربة صندوق الزكاة الجزائري، والتعرف على ، 4"م2009
بيان التحديات التي يواجهها و كفاءة وفعالية الصندوق في مجالي جمع الزكاة وتوزيعها،

الزكاة الجزائري، والحلول المقترحة لتفعيل دور الصندوق، وخلصت الدراسة إلى صندوق 
ضعف فعالية صندوق الزكاة الجزائري في جمع الزكاة، وأنه ال بد من إصالح واقع صندوق 

   .الزكاة الجزائر قانونيا وتنظيميا
اي دار تطبيق الزكاة في برون" :بعنوان) م2015(دراسة سيتي خديجة بنت أواغ داود  -5

، تهدف الدراسة الى بيان الزكاة وتطبيقها في بروناي دار السالم من حيث جباية 5"السالم
بيان مدي فعالية مؤسسة الزكاة في إدارتها، بيان و الزكاة وتوزيعها في بروناي دار السالم،

  .أثر الزكاة في تحقيق عدالة التوزيع
ليل أداء الهيئة الزكاة الوطنية فرع محافظة تح" :، بعنوان)م2017(دراسة هدايني فرحة النساء -6

، تهدف الدراسة الي تقييم أداء إدارة الزكاة 6"البندوغ باإلستخدام المؤشر الزكاة الوطني
التي تشمل على اسهامات جهات متعددة منها الحكومة وافراد المجتمع والمؤسسات المعنية 

وخلصت الدراسة الى  البندوغ، في الزكاة وأثرها في تنمية وإعانة المستحقين بمحافظة
  . 0،355النتيجة على ان تأدية إدارة الزكاة في البندوغ ليس جيدة حيث قدر نسبة مؤشرها 

  :منهجية الدراسة
تتبع الدراسة المنهج اإلستقرائي ليحيط بماهية موضوع الدراسة، والمنهج الوصفي التحليلي 

كاة الوطنية، وتقييم كفاءة الهيئة وتقدير حجم من خالل عرض الواقع التشريعي والتنظيمي لهيئة الز
دورها اإلقتصادي، وتحليل البيانات الالزمة للدراسة، وتعتمد الدراسة على قوانين الدولة، 

والنظام الداخلي فتاوي مجلس علماء أندونيسيا ووتعليمات رئيس الجمهورية األندونيسية، و
  .للهيئة

لي، بالرجوع إلى مصادر المعلومات األولية المتمثلة كذلك تتبع الدراسة المنهج الوصفي التحلي
بالبيانات واإلحصائيات، والمقابالت الشخصية مع مسؤولي الهيئة والمووظفين العاملين فيها 
والرجوع الى المصادر الثانوية المتمثلة بالكتب والمجالت والرسائل العلمية المحكمة وما هو 

تأدية الزكاة كأداة للتقييم ) IZN(مؤشر الزكاة الوطني واستخدمت الباحثة منشور عبر اإلنترنيت 
 ومدي فعالية إدارة الزكاة للمؤسسات ويدخل في ذلك الحكومة ومساهمة المجتمع ومؤسسة الزكاة

   .وتأثير الزكاة على الرفاهية فى جميع أنحاء اندونيسيا
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  نشأة بازناس تاريخيا، قانونيا، واقعيا ودورها عالميا :المبحث األول

  )بازناس(ماهية هيئة الزكاة الوطنية  –لمطلب األول ا

هي الهيئة الرسمية والوحيدة التي أنشأتها الحكومة بموجب  7)بازناس(هيئة الزكاة الوطنية 
وذلك لتحقيق وظائف ومهام جباية  م،2001لسنة  8قرار رئيس الجمهورية األندونيسية رقم 

لسنة  23وتم إصدار قانون رقم  الوطني،وتوزيع الزكاة واإلنفاق والصدقة على المستوى 
بشأن إدارة الزكاة، وهذا القانون يعزز دور البازناس كمؤسسة مخولة إلدارة الزكاة على  م،2011

هي مؤسسة حكومية مستقلة شبه رسمية، ومسؤولة أمام رئيس الجمهورية و .الصعيد الوطني
بازناس نيابة عن الحكومة والمسؤولة  وزير الشؤون الدينية، وبالتالي فإن األندونيسية من خالل

الشريعة اإلسالمية، والثقة، والنفعية، : أساس عن اإلشراف على إدارة الزكاة التي تقوم على
هدف الهيئة إلى أن تكون إدارتها أفضل إدارة وتوالعدالة، والتطبيق القانوني، والتكامل، والمساءلة، 

بين المؤسسات الزكوية  ا مهام عديدة منها التنسيقلهوللزكاة وتحصل أكثر ثقة في أنحاء العالم، 
لتحقيق األهداف الوطنية وتطوير وسائل إدارة الزكاة وتوسيع دوائر توزيع الزكاة ومنافعها وبالتالي 

 .المساهمة في التخفيف من حدة الفقر، وتحسين رفاهية المجتمع، وزيادة المساواة االجتماعية

  تاريخيا) بازناس(ة الوطنية نشأة هيئة الزكا –المطلب الثاني 

كانت الزكاة تعتبر أحد  ،8منذ دخول اإلسالم إلى إندونيسيا في بداية قرن السابع المسيحي
مصادر التمويل لنشر التعاليم اإلسالمية وكذلك التمويل في نضال الشعب اإلندونيسي لمواجهة 

ال الزكاة كان المساجد، او والمكان الذي يتم استخدامه لحفظ وإدارة أمو االستعمار الهولندي،
من المسلمين ) الزكاة(وحققوا عدد من السالطين سلطانيتهم بدعم التمويل الداخلي . المصليات

 ، وسلطنة غرب سومطرة، وبانتن، وماتارام، وديماك، وغوا9أنفسهم، مثل، السلطنة في آتشيه
واالقتصادية من خالل  وتيرنات، وهذ دليل نجاح السلطنات في االستفادة من المصادر المالية

عن طريق تنظيم الموارد المالية اإلسالمية مثل  تحسين نوعية االقتصاد القومي لدى المجتمع،
  . الزكاة، والحفاظ على األوقاف والوصايا والتبرعات والصدقات

وفي بداية الفترة االستعمارية، لم تتدخل الحكومة الهولندية في شؤون الموارد المالية 
لكنهم عندما رأوا مدى ضخامة مصادر التمويل اإلسالمي التي تمت إدارتها بشكل عام اإلسالمية و

-م 1873(، مثل مصدر التمويل حرب آتشيه 10في المساجد لمواجهة الحرب ضد االستعمار
م، كما استخدم المستعمر الهولندي حربهم من حصيلة 1893أغسطس  4في ) م1903

ه لتنظيم الموارد المالية اإلسالمية وأصدرت حكومة ، وبذل المستعمر الهولندي جهد11الضرائب
م الذي احتوى على سياسة الحكومة لإلشراف على تنفيذ 1892رقم  Bijblad الهولندية قانون



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  طحاوي والسعد

  616

الزكاة التي قام بها رئيس القوم أو نائبه بناء على ماأختاره الهولندي لغرض تقليل قوة دور الزكاة 
افات في استخدام أموال المسلمين من قبل الحكومة ووقعت كثير من االنحر. 12عند المجتمع

الهولندية، وبعد الفترات طويلة ظهور حركة الزكاة من قبل الرؤساء األربعة بعد سوهارتو، وأصدر 
م بشأن 2001لعام  8م في شأن إدارة الزكاة، وأصدر التعليمات رقم 1999لسنة  38القانون رقم 

كانت بسبب الوعي على  الزكاة، كل هذه المؤشرات اإليجابية وقام عدد براميج ،هيئة الزكاة الوطنية
تنفيذ األوامر الدينية بين المسلمين وظهور تطورات متقدمة لدى المجتمع، واستمر تطوير 

في منتديات الزكاة  عالميًا من خالل مشاركتها هاالقوانين الزكاة الى عصرنا اليوم كما لعبت دور
  . 13على المستوي العالمي

 World Zakat Forum عالميًا من خالل مشاركتها في هادور إندونيسيا في مساروينعكس 

(WZF)  وإن . كمنتدى مهم إلظهار دور الزكاة عالميا م2010أي منتدى الزكاة العالمي في عام
هو شكل من أشكال الوعي في تنظيم ومناقشة مسائل وقضايا الزكاة  منتدى الزكاة العالمي تأسيس

سسي من خالل اجتماع مؤسسات الزكاة العالمية في آن واحد بهدف ممارسة العالمية بشكل مؤ
تكون قادرة  التخطيط والتطوير العالمي للزكاة، وبوجود المنتدى العالمي للزكاة فإن هيئات الزكاة

على االستفادة من هذه الملتقيات في صياغة حلول فعالة للعديد من القضايا االجتماعية 
خالل أدوات الزكاة، ولمناقشة آليات التعاون في ممارسة الزكاة المتعلقة  واالقتصادية للناس من

 .14بالقضايا الدبلوماسية وغيرها من القضايا ذات الصلة

  )بازناس(هيئة الزكاة الوطنية التشريعات وهيكل التنظيمي ل –المطلب الثالث 

المي داخل تحت إن نظام الزكاة في األندونيسية حسب تصنيف النظام الزكاة العالم اإلس
نموذج إدارة الزكاة الجزئي، حيث تمتلك الدولة بالفعل أساسا قانونيا أو قواعد رسمية تحكم 
الزكاة، لكنها لم تجعل الزكاة واجبا يجب على المواطنين الوفاء به بموجب قانون الدولة، يركز 

اة أداة طوعية، حيث ال هذا النموذج على الجوانب المؤسسية ونظام إدارة الزكاة، وال تزال الزك
توجد أية عقوبات للممتنعين عن أداء الزكاة، رغم أن هذا النموذج ليس مثاليا بعد، ولكن من 
حيث إدارة الزكاة والنظام المؤسسي، يمكن تحسين جودتها، وهو المفعل في أندونيسيا، ومن بين 

التشريعات  22تعلقة بإدارة الزكاة، القوانين م 8القوانين السارية المفعولة إلدارة الزكاة ما يالي؛ 
القوانين  3المدن، / القوانين متعلقة ببازناس اإلقليمي والمناطق 6متعلقة بهيئة الزكاة الوطنية، 

القوانين متعلقة بوحدة جباية  4متعلقة بمؤسسة إدارة الزكاة الخاصة المنشأة من قبل المجتمع، 

/  86قرار المحكمة الدستورية رقم ، والزكاة والضريبة القوانين متعلقة تنظم العالقة بين 6الزكاة، 
PUU-X / 2012  لسنة  23بشأن طلب بعض المؤسسات الخاصة على اختبار القانون رقم
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التشريعات من قبل هيئة فتاوي مجلس علماء األندونيسية متعلقة  9م بشأن إدارة الزكاة، و2011
   .15بإدارة الزكاة

ي إدارة الزكاة إال ان الحكم أداءها ال زال طوعيا ليس فقد نظم فيها نواحي المتعددة ف
إجباريا فال بد للهيئة بذل جهدها إلغراء األرباب األموال في إخراج زكاتهم وتحسين أدائها في 

الهيكل التنظيمي للهيئة ونظامها الداخلي أو في تحديد مهام جميع النواحي سواء كانت في تصييغ 
لية في إدارة الزكاة بما في ذلك الفئة من المجتمع الذي يقوم لكل الجهات المشرعة ذو المسؤو

  . بدور اإلشراف والرقابة على إدارة الزكاة التي تقوم بها المؤسسات الزكوية

أن السلطة  16م2014لعام  14م والالئحة الحكومية رقم 2011لعام  23وحسب القانون رقم 
 وزارة شؤون الدينية، فتشكيل لحكومة من خاللالرئيسية في تنفيذ إدارة الزكاة في إندونيسيا هي ا

وزارة الشؤون  بازناس كمنفذ لسلطة إدارة الزكاة على المستوى الوطني في إندونيسيا من قبل
المركزي يتم من قبل رئيس جمهورية إندونيسيا وبموافقة  الدينية، بينما تعيين أعضاء بازناس
لى المستوي اإلقليمي يكون القرار من رئيس أما انشاؤها ع. مجلس النواب لجمهورية إندونيسيا

المنطقة بناء على توصية رئيس مكتب وزارة الشؤون الدينية اإلقليمية، كذلك األمر في تشكيل 
المدن، ويتكون أعضاء بازناس من الرئيس ونائب الرئيس وتسعة أعضاء، ثالثة / بازناس المناطق 
خلية ووزارة المالية، وستة آخرين من عناصر وزارة الشؤون الدينية ووزارة الدا منهم وكيل من

سنوات، وقد نص القانون على أن ) خمس(صالحة لمدة  بازناس المجتمع، وأن مدة عضوية عضو
التي يقوم بها الرئيس اإلقليمي أو (والحكومة ) وزير الشؤون الدينية التي يقوم بها(الحكومة 
تسهيل والتوعية والتعليم، بما يعني هذا لها وظيفتان، وهما التوجيه واإلشراف، وال) المحافظ

وزير الشؤون الدينية، وميزانية اإلقليمية من  اإلشراف في شكل تخصيص ميزانية الدولة من قبل
األنشطة المكتبية، ) مرافق(قبل الحاكم أو المحافظ في توفير المصروفات من بينها أسس وأدوات

وسائلها وتكاليف براميج الجباية والتوزيع،  باإلضافة إلى تحمل التكاليف أنشطة التوعية بجميع
ونص القانون نظام اإلستقالة ألعضاء الهيئة، إجراءات تقديم التقارير والمساءلة، عقوبات اإلدارية 

  .لمؤسسات الزكاة إذا التعدي في أداء وظيفتها

   وإنجازاتها) بازناس(واقع هيئة الزكاة الوطنية  –المطلب الرابع 

مليون شخص أو  207.2كبر سكانها المسلمين في العالم تصل إلى أندونيسيا دولة أ
لديها إمكانية الزكاة العظيمة، وتطورت الزكاة تطورًا سريعًا، خاصة و٪ من إجمالي السكان 87.18

وقدرت . في الفترة األخيرة، إال أن نمو الزكاة ال زال بعيدا جدا مقارنة عن ما يمكن تحصيله فعليا
م على أن حجم الزكاة 2019لدراسة اإلستراتيجية للهيئة الزكاة الوطنية عام الدراسة المركز ا

تحصل هذا التقدير . 17تريليون روبية 233,8م تصل إلى 2019في عام  المحتملة في إندونيسيا
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من دراسة عن المؤشر خريطة إمكانية الزكاة التي تشمل على إمكانية حصيلة الزكاة من مصادر 
 139.07دخل هو القطاع الذي يحتوي على أعلى قيمة محتملة للزكاة بقيمة مختلفة، منها زكاة ال

 19.79والزكاة الزراعية بقيمة  ،تريليون روبية 58.76تليها زكاة النقد البالغة  ،تريليون روبية
نسبة أدني من زكاة الشريكات و تريليون روبية 9,51وزكاة ثروة الحيوانية بقيمة  ،تريليون روبية

تريليون روبية، وهذه اإلمكانيات لم يثبت تحقيقها فعليا وثبت أن إجمالي  6,71يمة التجارية بق
من % 4,3تريليون روبية أو ما يساوي  10,22حصيلة زكاة التي تم جبايتها في هذا العام 

، هناك فجوة عالية جدا بين اإلمكانيات وما ثبت تحصيلها واقعيا، ممن إجمالي حصيلة المحتملة
  .ر من المؤسسات الزكاة في تفعيل أدائها ووظيفتهايتطلب جهد أكث

 4,5او بما يساوي %  18وأدت بازناس دورها في الحد من الفقر في أندونيسيا بنسبة 
م في 2016مليون من الفقراء والمساكين المستفدين ببرامج التوزيع والتنمية لدى بازناس في عام 

تمكنت بازناس علي توفير مشروعات ووسائل  بهذا البرنامج )الزكاة لتنمية المجتمع( ZCDشكل 
نجازات والجوائز، فأصبحت اإلاإلنتاجية للفقراء والمساكين، وبهذا حصلت بازناس عديد من 

بازناس مرجعا لتنمية إدارة الزكاة في جميع المناطق وخاصة بالنسبة لبازناس اإلقليمية وبازناس 
للجنة  مجلس نواب جمهورية اإلندونيسسيةالمدن، وتتعاون البازناس في عملها مع / المناطق 

بازناس كدائرة مثل بقية الوزارات والمؤسسات التي تستفيد من ميزانية الدول  الثامنة، وتم إدراج
  :ISO 9001في دفع تكاليف ومصروفاتها، وفازت بجوائز مختلفة منها حصلت بازناس على شهادة

، حصلت بازناس أيضا ISO 9001: 2008األخيرة،  لسلسلتها  ISO والحصول على شهادة 2000
في الحصول على  على جائزة أفضل إدارة جودة من مؤسسة كريم لالستشارات التجارية، ونجحت

لقب أفضل التقارير المالية لإلدارات المستقلة غير الحكومية وفقا لوزارة المالية اإلندونيسية، 
 في جائزة" ضل في إدارة الشفافيةاألف"و "ببعض برنامج ابتكار أفضل مخترع"بجائزة  وفازت

IMZ  )Indonesia Magnificence of Zakat(  العالمية  م، وحصلت على جائزة2011لعام
Global Islamic Finance Award (GIFA)  م في مجال 2018التمويل اإلسالمي العالمي لعام

 Global Goodة البوسنية، وحصلت على جائز -في الهرسك، برنامج التوزيع وبرنامج اإلنسانية
Governance SDGs Champhion Award 2020ان بازناس قد بذلت  ، كل هذا دليل على

جهدها في القيام بمهامها ووظائفها حتى أنجزت العديد من اإلنجازات، وساهمت أفضل مساهمة 
سواء  في إدارة الزكاة بتقديم اإلختراعات واإلبتكارات المتعددة بآليات الجباية والتوزيع والتنمية

تمسك بازناس بمبادئ ومعاييرها و كانت في شكل برامج او مشاريع إنتاجية أو تقدم تكتولوجي،
م حصلت 2019، وفي التشغيلية وتقديم أفضل الخدمات لجميع الجهات المعنية في إدارة الزكاة

 جائزة) إيفا(بازناس على أفضل المؤسسة في الجباية الزكاة اإللكترونية من قبل البرناميج 
 .18IFA Award 2020للمؤسسات الجباية في األندونيسية 
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كفاءة هيئة الزكاة الوطنية المتعلقة بالجباية، والحفظ وتقييمها اقتصاديًا  :المبحث الثاني

  وفقهيًا

  الجباية والعوامل المؤثرة فيها –المطلب األول 

والتي تشمل  تعريف الجباية عند مجلس العلماء األندونيسي هي عملية جمع أموال الزكاة
األفراد أو الشركات الملزمة ألداء فريضة الزكاة في قوائم من  عملية تسجيل بيانات المزكي

البيانات، وعملية إثبات األموال التي تجب عليها الزكاة وتحديد األنصبة والمقدار الواجب إخراجه 
وبهذا . 19افرها في هذه األموال كما هو منصوص عليهاوكذالك تحديد الشروط الواجبة تو

فحكم جباية الزكاة فيها التعريف لم يذكر القانون حكم إلزامية الزكاة كما هو معروف شرعا، 
تحصيلها من بموجب قانون الحكومة األندونيسية يمكن للهيئة استالم بعض األموال، و. التطوعية

الدينية ، والصدقات، والتبرعات االجتماعية اإلنفاقالزكاة، و: 20من خالل مصادرها المالية
، الميزانية الحكومية، واإليرادات والميزانيات اإلقليمية، وصناديق المسؤولية اإلجتماعية 21األخرى

للشركات الموجهة للبيئة وأفراد المجتمع حولها، وصناديق تقاسم األرباح، وخدمات الحسابات 
  . قانونيةالجارية، والمصادر األخرى التي ال تتعارض مع الشريعة اإلسالمية واللوائح ال

   ؛22من العوامل المؤثرة في جباية الزكاةو

ضعف ثقة الجمهور علي مؤسسات الزكاة وأنشطتها، حيث نشأت مؤسسات الزكاة تابعة  -1
  لألحزاب والمؤسسات السياسية أو تابعة إلدارة معينة لها صورة سلبية ظهر فيها الفساد، 

المسلمين في األندونيسية ال يفهمون  بيةأغلوضعف الوعي بأداء الزكاة عن الجمهور بسبب أن  -2
الشرائع الزكاة بشكل جيد، أو بعضهم يعرفون حكم الزكاة ولكنهم ال يفهمون كيفية الحساب 

  مقدار الواجبة زكاة من أموالهم، 

ضعف اإلطار التنظيمي والمؤسسي للزكاة في األندونيسية، وانخفاض الكفاءة والفعالية لدى  -3
تنمية أموال الزكاة، وتركز الجباية في نوع معين من مال الخاضعة  المؤسسات واللجان في

للزكاة كأن تؤخذ من المجتمع زكاة الفطر في شهر رمضان وتؤخذ زكاة المال فقد من زكاة 
المهن الحكومي فقط دون غيرها من الموارد األخرى كعروض التجارية، الزروع والثمار، 

الخاضعة للزكاة، وانخفاض الحوافز التشجيعية للزكاة، المنتاجات البحرية وغيرها من األموال 
كأن تجعل نسبة المدفوعة لفريضة الزكاة مخاصما لمقدار نسبة الضريبة مما يتطلب من 

 .الحكومة تشجيع الهيئة من حيث تنظيم القوانين المتعلقة بالزكاة حتى تعزز الهيئة عملها
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  23ة على المستوى الوطنياستراتيجية لتفعيل جباية الزكا -المطلب الثاني 

بالنشر لإلعالم والتوعية للمزكين عن المشاريع التي تفعلها في أموال مؤسسة الزكاة ال قامت
الزكاة وما يتم تنفيذها من األنشطة توزيعًا وتنميًة لتحقيق المصالح المجتمعية حتى يفهم المزكي 

. الديني واالجتماعي واالقتصادي أن الزكاة هي عبادة لها موقع استراتيجي للغاية من حيث الرفاه
وقامت بتوعية العاملين عن أحكام وتشريعات الزكاة إلنجاز عملهم حتى تكون بازناس قادرة على 

  . لدى المزكين تجاه مؤسسات الزكاة وضمان وصول أموالهم إلى مستحقيها يقينتوفير الراحة وال

البرامج والجلسات لدراسة أحكام  إنشاء ؛من بين وسائل التوعية واإلعالم في تفعيل الجباية
الزكاة ونصوصها الشرعية، وتشكيل وحدات جباية الزكاة في بعض الدائرات الحكومة، تعزيز جباية 
الزكاة من الشركات والمؤسسات، افتتاح مكاتب خدمات لدفع الزكاة واإلنفاق والصدقة في األماكن 

هات في منح تسهيالت دفع الزكاة واإلنفاق العامة مثل المحالت التجارية، التعاون مع عدد من الج
والصدقة، وجود خدمة إدارية للمزكي الجديد، وقامت بمعالجة شكاوى المزكين، وتفعيل خدمات 
خاصة للمزكين، واإلجابة عن االستفسارات الخاصة بالزكاة واإلنفاق والصدقة عبر اإلنترنت، 

، تحسين )اإلندونيسية واإلنجليزية(ن وتطوير موقع إلكتروني يمكن الوصول إليه بسهولة بلغتي
روابط مواقع اإلنترنت مع الوزارات والمؤسسات ووسائل اإلعالم الداخلية، إعداد وطباعة تقرير 
سنوي، وعقد زيارات وجلسات االستماع مع جهات وسائل اإلعالم اإللكترونية والمطبوعة، عقد 

وسيلة للدعاية وترويج البرنامج، التوعية تعاون وإتفاقية مشترك مع وسائل اإلعالم اإللكترونية ك
م والتعاون مع 2015بالقوانين واللوائح الخاصة بالزكاة، نشر نتائج مؤتمر فقه الزكاة الدولي لعام 

منتدى الزكاة العالمي، التوعية في قصر الرئيس الجمهوري وعقد برنامج استالم أموال الزكاة 
 ,Facebook(اإلجتماعي النات عبر وسائل التواصلللرئيس وجميع وزراءه في قصره، وتفعيل اإلع

Instagram, Twitter, Whatsapp, Line, youtube, ( للوصول إلى كافة شرائح المجتمع، نشر
المشاريع وبرامج الزكاة من خالل خمس قنوات تلفزيونية وكذلك من خالل وسائل اإلعالم 

 . المطبوع

ام الدفع اإللكتروني وفًقا للشريعة اإلسالمية نظإستخدام  ؛ومن وسائل آخر في تفعيل الجباية
من خالل استخدام  أو –سحب تلقائي من حسابهم  –الرسالة البنكية القصيرة  –كالصراف اآللي 

وفي حالة عدم وجود مصارف إسالمية في منطقة جباية  التكنولوجيا الرقمية في مصارف اإلسالمية
وطورت الهيئة براميج عديدة لتفعيل الجباية  .تقليديةأموال الزكاة يمكن استالمها من خالل بنوك ال
دفع "صفحة دفع الزكاة على موقعها اإلنترنت  بازناس على شكل موقع ويب أو تطبيق منها؛ توفر

، باإلضافة Muzaki Corner" مساحة المزكي"وتطبيق  (baznas.go.id/zakatsekarang) "اآلن
ية لجباية أموال الزكاة والتي تمت اتفاقياتها مع براميج التي توفره شريك للمؤسسة الزكو الى
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 Blibliو Tokopediaشركات التجارة اإللكترونية متعددة لفتح فيها قنوات دفع الزكاة مثل شركات 
أو من خالل قنوات التكافل  Lazadaوأيضا  MatahariMallو KasKusو BukaLapakو

) اآلت الصرف اآللى(ات الدفع الرقمية كما استخدم بازناس آلي. Kitabisa.com اإلجتماعي مثل
 1700بنشر  BAZNASوقامت . المنتشرة في أماكن مختلفة لتسهل على المزكي دفع الزكاة

ويمكن أن يدفع . مول ومراكز تجارية في جاكرتا 700٪ في 70-60والتي تنتشر  M-cashماكينة 
ات ببساطة عن طريق هواتفهم المزكي زكاته باستخدام رمز االستجابة السريع، فيتم إجراء الدفع

من خالل قناة الدفع الخاصة بها  PT Gojek Indonesiaوتعاون بازناس مع شركة . المحمولة
)GO-PAY( ويالحظ ان هذه الوسائل اإللكترونية لها أثار اإليجابي في زيادة حصيلة الزكاة، كما ،

التلقائي من  خالل الخصم تم التفعيل الجباية من خالل نظام الرواتب، ويطبق هذا النظام من
الراتب الشهري للموظف في الشركات الحكومية وفي جميع الوزارات والهيئات الحكومية، وقد 

  .على حصيلة جباية الزكاة على الصعيد الوطني ًانعكس ذلك إيجابيا

قسم الهيئة الزكاة الوطنية مديريتها إلى واستراتيجية آخر لتفعيل الجباية من ناحية إدارية، 
) CSR )Corporate Social Responsibilityقسم  ؛سة أقسام ولكل قسم له خصوصيتهخم
صناديق المسؤولية االجتماعية  مختص بإدارة زكاة الشركات والصناديق لتنمية المجتمع أووهو

هذا القسم مختص بعقد  Retail Nasionalقسم الصناديق القطاع الوطني ، ولدى الشركات
قطاعات مختلفة، كإنشاء تعاون الهيئة مع البنوك لتوفير الخدمات المصرفية االتفاقيات والتعاون مع 

من قبل  هو قسم مختص بجمع حصيلة الزكاة UPZقسم وحدات جباية الزكاة و في الجباية،
وحدات جباية الزكاة التي أنشئت داخل الوزارات ومديريات الحكومة والشركات المملوكة للحكومة 

خالل السفارات األندونيسية الموقرة بخارج البالد، قسم خدمات والشركات الخاصة، أو من 
وهو قسم مختص بإدارة جميع الخدمات التي تقدم للمزكي، مثل استشارته العاملين،  المزكي

وخدمات تحصيل الزكاة من بيوتهم وتذكيرهم لمواعيد أداء الزكاة، وتقديم تقارير بشكل دوري 
يميالت أو نسخة مطبوعة ومرسلة إلى عنوان المزكي، قسم سواء كان عبر رسالة قصيرة أو عبر إ

اإلعالم واالتصاالت في الترويج والتسويق اإللكتروني وهو قسم مختص في تجهيز أداة ترويجية 
وتسويقية لجميع أنشطة الهئية في التلفزيون التابع للبازناس، وإدارة جميع وسائل اإلعالم ووسائل 

وقامت الهيئة بالتطوير . بازناس والتعاون مع شركات اإلتصاالتالتواصل اإلجتماعي المملوكة لل
هو نظام تكنولوجي إلدارة المعلومات التابعة للبازناس ويستخدم  SIMBAنظام قائمة البيانات 
القدرة على تصوير مجموعة كاملة من الزكاة في إندونيسيا، ويمكن من  :ألغراض متعددة منها

الزكاة أكثر، حيث يتجمع فيها معلومات عن المصادر المالية خاللها تحصيل أكبر قدر ممكن من 
 SIMBAالتي تجب فيها الزكاة، وعدد المزكين والمستحقين ومواقعهم جغرافيًا، ويستخدم نظام 

لتخزين جميع المعلومات التي تملكها الهيئة وتقديم التقارير إلى الرئيس، والمزكين بشكل دوري 
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ام للتكنولوجيا اإللكترونية هو أوفر من حيث الوقت والجهد وفي الوقت المحدد، هذا اإلستخد
 .والتكلفة من وسائل آخرى، فهذا نظام يسهل على بازناس إدارة الزكاة على المستوى الوطني

من خالل إنشاء معهد التدريب إلدارة  24واستراتيجية الهيئة من ناحية تفعيل الكوادر البشرية
ث ان ثقة المزكي والمجتمع في الهيئات المديرة للزكاة ترتبط الزكاة ومنح الشهادة للعاملين، حي

بكفاءة العاملين عالقة طردية، فكلما زادت كفاءة العامل كلما زادت ثقة المزكي، وكلما زادت الثقة 
إلى التأكد من أن العامل لديه نفس  وتهدف هذه البرامجكلما زاد تفعيل جباية الزكاة وحصيلتها، 

وهم مكلفون بحفظ أموال الزكاة حتى توزع على  .ل مثل الموظفين اآلخرينكفاءة ومعايير العم
هي اليد التي تكون عن والية شرعية، لم تكن لمصلحة صاحبها المستحقين ويده يد أمانة و

 .26أو هي ما كانت عن والية شرعية ولم يدل دليل على ضمان صاحبها 25الخاصة

ق ضررًا أو خسارًة في تلك األموال دون إذا قام العامل بواجباته بشكل صحيح، ثم ألح
التعدي والتقصير من قبله، فال يتحمل ضمانًا أو مسؤولية، وهذا موافقا بما يراد به الشارع في 

 :حكم يد األمانة وتفصيل ذلك ما يلي
األصل فيها أنها يد مؤتمنة مأذونة خالية عن اإلثم والعدوان، ولكنها إذا تعدت أو : ديانًة -1

. والَِّذين هم ِلَأماَناِتهم وعهِدِهم راعون: لقوله تعالى. 27الحفظ فهي آثمة قصرت في
 ).8: المؤمنون(

وقد تقدمت األدلة على وجوب . 28"وغاية ذلك حفظها والقيام بها: "قال القرطبي: وجه االستدالل
 ).حتى تؤدي على اليد ما أخذت: (حفظ األمانة في بيان عموم قوله صلى الله عليه وسلم

من مجلة األحكام ) 768(ال ضمان عليها إال بالتعدي والتقصير وقد نصت المادة : قضاًء -2
األمانة غير مضمونة، فإذا هلكت أو ضاعت بال صنع األمين وال تقصير منه ال : العدلية أن

   :ودليل ذلك ما يلي .29يلزمه الضمان

 :أتيواألدلة على عدم ضمان من كانت يده يد أمانة ما ي

لَّيس عَلى الضعَفاء وَال عَلى اْلمرضى وَال عَلى الَِّذين َال يجدون ما ينِفُقون حرج إَذا : قوله تعالى -1
 ِحيمر َغُفور الّلهو يلبِمن س ِسِنينحَلى اْلما عوِلِه مسروْا ِلّلِه وحا : (فقوله). 91 :التوبة(َنصم

هذا عموم ممهد في الشريعة، أصل في رفع : قال ابن العربي) اْلمحِسِنين ِمن سبيل عَلى
العقاب والعتاب عن كل محسن، فإذا صال فحل على رجل فقتله الرجل في دفعه عن نفسه 
فال ضمان عليه عندنا، ألنه محسن في عمله فال سبيل عليه، وكذلك القول في مسائل 

 .30الشريعة كلها
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أن كلمة سبيل نكرة في سياق النفي، : ستدالل بهذه اآلية في عدم ضمان اليد األمينةووجه اال
فهي تعم، فجعل الضمان في عهدة األمين وهو محسن سبيل منفي باآلية، فإن األمين من غير تعد 
أو تفريط محسن إلى المالك، فإذا هلك المال وهو على هذه الحال من اإلحسان فال سبيل إلى 

 .31تضمينه

2-  َغَنم مَكاَنْت َله يِه َأنَّهَأب نُث عدحاِلٍك يم نِب بَكع ناب عمس َأنَّه روى البخاري من طريق َناِفع
َال َلهم  َترعى بسْلع، َفَأبصرْت جاِريٌة َلَنا بشاٍة ِمن َغَنمَنا موًتا، َفَكسرْت حجرا َفَذبحْتها بِه، َفَقاَل

 نصلى الله عليه وسلم م ىَلى النَّبِسَل إُأر صلى الله عليه وسلم، َأو ىَأَل النَّبتَّى َأسَتْأُكُلوا ح
َأُلهسا. يَأْكِلهب هرَل، َفَأمسَأر َأو ،َذاك نصلى الله عليه وسلم ع ىَأَل النَّبس َأنَّهاللَِّه . و ديبَقاَل ع

عْتَفيحا َذبَأنَّهٌة، وا َأمِنى َأنَّهب32ج. 

إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت، أو شيئا : وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله
 .33يفسد ذبح أو أصلح ما يخاف عليه الفساد

قال رسول الله صلى الله : روى البخاري من طريق أبي موسى األشعري رضي الله عنه، قال -3
 .34)الخازن األمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين: (معليه وسل

والبخاري رحمه الله وضع هذا الحديث في باب اإلجارة للداللة على أن من استؤجر على 
شيء فهو أمين فيه، وليس عليه في ذمته شيء من ضمان إن فسد أو تلف إال إن كان ذلك بتفريط 

  .35منه

ق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه الدارقطني من طري روى -4
 .36)ال ضمان على مؤتمن: (وسلم قال

 :التي ترفع الضمان عن األمين مثل 37القواعد الفقهية  -5
 ).ال ضمان على مؤتمن( -أ

 ).الجواز الشرعي ينافي الضمان( -ب

ي الضمان لما حصل بذلك األمر الجواز الشرعي هو كون األمر مباحًا فعًال كان أو تركًا يناف
الجائز من التلف، لكن بشرط أن ال يكون ذلك األمر الجائز مقيدًا بشرط السالمة، وأن ال يكون 
عبارة عن إتالف مال الغير ألجل نفسه، وذلك ألن الضمان يستدعي سبق التعدي والجواز الشرعي 

 .يأبى وجوده فتنافيا

مالك في حيازة ملكه، وتصرفت فيه عن والية شرعية اليد التي خلفت يد ال :فيد األمانة هي
ومتى كانت اليد تخلف يد المالك فال شيء . في تلك الحيازة، ولم يدل دليل على ضمان صاحبها
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أمينًا وأن يكون العامل قادرًا  ،مسلمًا ومكّلفًا، حرًا يشترط أن يكون العامللذا . عليه إال أن يتعدى
بأموال الزكاة النقدية في مكان به نظام  يجب االحتفاظو. 38كام الزكاةعلى القيام بالعمل وعالمًا بأح

   .كالصيرفة اإلسالمية أمن مالئم وجهة تتحمل مسؤولية واضحة

   ة في الجبايةئتقييم كفاءة الهي –المطلب الثالث 

تقييم كفاءة الهيئة في الجباية قامت الدراسة على مقارنة حصيلة جباية الموارد لجميع جل وأل
منظمات على المستوى الوطني في سنوات مختلفة، وتبين أن إجمالي حصيلة جباية الزكاة ال

تريليون روبية  10مليار روبية الى  68المتزايدة من  م2019-م 2002واإلنفاق والصدقات من 
وهذا دليل على أن مستوى ثقة الجمهور نحو منظمات ومؤسسات إدارة الزكاة يزداد، إال أن هذا 

ال بعيدا عن إمكانية حصيلة الزكاة التي يمكن تحصيلها ممن يتطلب الجهد أكبر لتحسين الرقم ال ز
حيث أن حسن اآلداء الهيئة تتأثر  إدارة الجباية الزكاة في إندونيسيا حتي تصل إلى حدها األمثل،

بشكل طردي الى ثقة المزكين وعددهم، سواء كانت المزكين من األفراد والمؤسسات أوالشركات، 
شخصا ومن المؤسسات  5,848,107م الى 2018 وصلت إجمالي المزكين من األفراد عام حيث

شخصا ومن  5,186,025م حصلت إجمالي المزكي من األفراد 2019مؤسسة وفي عام  32,846
   .مؤسسة 36,840المؤسسات 

كفاءة الهيئة في جباية وحفظ أموال الزكاة جيدة وأدائها موافقا  وخلصت الدراسة على ان
سواء كانت من حيث الكوادر  األحكام الفقهية بناء على اآلاء الراجحة والمالئمة باألحوال الدولةب

البشرية أو من حيث األحكام الفقهية في الموارد الزكاة ومقدارها الواجبة إال انها بحاجة الى 
الزكاة  التطوير والتحسين تشريعاتها، كتحديد عقوبات لمانع الزكاة والتوعية الجمهور بأهمية

 .وإلزاميتها، وتحسين وسائل التعريف والتأهيل العاملين بأحكام الزكاة ومتطلباتها

كفاءة هيئة الزكاة الوطنية المتعلقة بالتوزيع، والتنمية وتقييمها اقتصاديا  :المبحث الثالث

  وفقهيا

   39إدارة الهيئة في التوزيع والتنمية –المطلب األول 

 في توزيع وتنمية أموال المسلمين من قبل الحكومة الهولنديةسابقا، وقعت انحرافات كثيرة 
مما دفع المسلمين إخراج الزكاة بأنفسهم دون دفعها للمؤسسات الزكوية، كذلك ظهر الفساد من 

لذا فوضت  جعل المزكين يشككون في كفاءة هذه المؤسسات،قبل الحكومة او المؤسسات مما 
حسين الواقع، بذل بازناس جهده وقام بوظائفه األساسي هذا العمل علي بازناس ألجل اإلصالح وت

م إال 2018عام  3في توزيع وتنمية أموال الزكاة، وقد نص عليها عموما في الالئحة بازناس رقم 
أنها لم ينظم فيها إجراءات عمل الهيئة في التوزيع والتنمية بشكل تفصيلي، لذا صدرت التعليمات 
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بشأن المبادئ والمعايير التوجيهية في تفعيل عملية توزيع م 2019عام  64لرئيس الهيئة رقم 
وتنمية الزكاة في سائر مديريات هيئة الزكاة الوطنية، وضحت فيها لمصارف الزكاة وكيفية التخطيط 

التوزيع  :فالتوزيع نوعانوالتنفيذ وتقديم التقارير والمساءلة في توزيع وتنمية أموال الزكاة، 
مباشر، فالتوزيع المباشر هو توزيع الزكاة الممنوحة مباشرة للمستحقين المباشر والتوزيع غير ال

لطرف ثالث غير  أو عيني، أما التوزيع غير المباشر هو توزيع الزكاة الممنوحة/ على شكل نقدي و
لمستحقين من األصناف الثمانية لمستحق، بحيث يقدم الطرف الثالث غير المستحق خدمات معينة 

مستشفي ويقدم المستشفي خدمات الصحية للفقراء كأن يدفع الزكاة لل .المحددة في القرآن
المستحقين، أو يدفع الزكاة للمدرسة ويقدم مدرسة خدمات التعليم لألبناء الفقراء، ولكل النوعين 
يمكن منحها في شكل اإلستهالك أو اإلنتاج وقسمت الهيئة مديريتها الى أكثر من إدارة بما فيها 

  التنمية؛ مديرية التوزيع و

توزيع الزكاة على المستحقين في شكل استهالكي، وقصير قسم التوزيع قسم مختص بإدارة  -
األجل، إستيفاء لالحتياجات الفورية للمستحق، وتنفيذ البرامج والمشاريع في مختلف مجاالت 

  .تعليم، والصحة اإلنسانية، والدعوة والدفاع الحكوميال
ة تنمية الزكاة من خالل االستخدام األمثل للزكاة دون وهو قسم مختص بإداروقسم التنمية  -

التقليل من قيمته وفائدته في شكل عمل منتج في مختلف المجاالت اإلقتصادية، التعليم، 
 . الصحة

وهو قسم مختص بالرقابة أداء الهيئة في قيام بوظائفهم  الرقابة وتقييم األداء قسم آخرو -
  . واإلشراف على براميجهم

هيئة مصارف مخصصة للزكاة كما حدده الشارع من األصناف الثمانية، وهم وقد حددت ال
مجموعة من الناس الذين يحق لهم الحصول على الزكاة من الفقراء والمساكين وتحسب 

، وحد كفاية هو حد الزكاة لتحديد الشخص 40االحتياجات األساسية لهؤالء حسب معيار حد كفاية
من الزكاة، ويتم حساب هذا الحد األدنى وفًقا للظروف  األسرة على أنه مستحق أو مستفيد/ 

، المؤلفة قلوبهم العاملون عليها،واألصناف آخر هم  .اإلقليمية واالجتماعية االقتصادية المحلية
في " ابن السبيل، وقامت الهيئة باتجاه الموسعين في مصرف ، في سبيل الله، الرقاب، الغارمين

المصرف لتمويل الجهاد الفكري في شكل طباعة الكتب الدينية  حيث تم استخدام هذا" سبيل الله
 . وتمويل المؤتمرات العلمية وغيرها من تطبيقات المعاصرة

التخطيط ثم التنفيذ ثم اإلفصاح  :ويتم اجراءات العمل في توزيع الزكاة بالمراحل اآلتية
زكاة، يمكن توزيع الزكاة وحدات جمع الفي حالة تنفيذها بواسطة والمساءلة، و) تقديم التقارير(

من إجمالي حصيلة األموال المجموعة من قبلها، ) سبعين بالمائة(٪ 70في مصارفها بحد أقصى 
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من ضمن المستحقين ، ووان يكون متفقا مع أحكام الشريعة والقوانين واللوائح المعمول بها
يط توزيعها على خطة ٪ من إجمالي التوزيع، وان يعتمد تخط12.5العاملون عليها، وتبلغ نسبتهم 

العمل والميزانية السنوية لـوحدة جمع الزكاة التي تمت الموافقة عليها من قبل رئيس بازناس، 
ويمكن توزيع للمستحق من خالل المؤسسات الشريكة للبازناس من بازناس اإلقليمي 

المدن والالز على كل المستوى الوطني أو اإلقليمي، وأي مؤسسة حكومية في /والمناطق
جمهورية إندونيسيا تعتمد من قبل بازناس، ويمكن التوزيع من خالل المجتمع والمؤسسات 

. الدولية المعروفة عند بازناس، ويتم التوزيع من خالل المؤسسات الشريكة وفًقا التفاقية التعاون
وتقوم بازناس بإعداد التقارير ويتم تقديمها بشكل دوري على األقل مرة واحدة في كل ستة 

 . أشهر) ستة(

ليبيا،  تحدد نسبة التوزيع في بعض الدول اإلسالمية كما هو منصوص في قانون الزكاةو
  :41حيث نص القانون في ليبيا على تحديد نسبة لمصارف الزكاة على النحو التالي

  من حصيلة الزكاة،% 50أعطى نصيب الفقراء والمساكين  -أ

  منها،% 10نصيب العاملين عليها  -ب

 منها،% 10رمين نصيب الغا - ج

  .منها% 30نصيب المؤلفة قلوبهم، وفي سبيل الله، وابن السبيل  - د

فال يوجد فيها القانون أو التشريعات الخاصة في تحديد نسبة التوزيع لكل  42أما البازناس
صنف من األصناف الثمانية، فقد تصرف الزكاة لكل من صنف حسب الحاجات المتوفرة، وقد تتغير 

والعاملين % 72,93م كانت نسبة التوزيع للفقراء والمساكين 2016نة، في سنة نسبتها في كل س
، وفي سبيل الله %0,56والغارمين % 0,15والرقاب % 0,59، والمؤلفة قلوبهم 7,14%

م كانت نسبة التوزيع للفقراء والمساكين 2017، وفي سنة %0,73وابن السبيل % 17,91
، وفي %0,8والغارمين % 0,4والرقاب % 2,0هم ، والمؤلفة قلوب%10,7والعاملين % 69,1

م 2017، تبين منها وجود تغير نسبة التوزيع في سنة %1,4وابن السبيل % 15,5سبيل الله 
ويوجد  م حيث يوجد انخفاض في نسبة الفقراء والمساكين وفي سبيل الله،2016مقارنة لسنة 

  .مين وابن السبيلارتفاع في نسبة العاملين والمؤلفة قلوبهم والرقاب والغار

   43اإلستراتيجية والمعايير التوجيهية في تفعيل عملية توزيع الزكاة -المطلب الثاني 

نصت القوانين وفتاوي مجلس العلماء األندونيسي والتشريعات الزكوية المعايير العديدة 
  :المعتمدة في التوزيع والتنمية، من بين هذه المعايير ما يلي
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األمانة، التعاون،  :ومبادئ سبعة معاييرظيفة التوزيع والتنمية يعتمد على وفي قيام الهيئة بو -1
المنفعة، اإلستمرارية، والمشاركة، والتآزر، والمدروسة بأن يبدأ مشروع تنمية على الدراسة 

  . الجدوي

ومن استراتيجية لتفعيل توزيع الزكاة على المستحقين من خالل صرف نفقاتها في المجاالت  -2
  منها؛  المتعددة

مثل تقديم منح دراسية لطالب المدارس  قطاع التعليم توزع على شكل تكاليف التعليم -
  الدينية، وتطوير مشروع األبحاث المتعلقة بالزكاة، والتدريب المهني للمستحقين

وقطاع الصحة على شكل معونات طبية عالجية وتأهيلية، مثل المياه الصحية والمستشفيات  -
 . وخدمات صحية أخرى

وقطاع اإلنسانية على شكل خدمات تمنح لهؤالء من ضحايا الكوارث الطبيعية وضحايا  -
 . الحوادث وضحايا االضطهاد وغيرهم من ضحايا المآسي اإلنسانية

ويمكن توزيع الزكاة في مجال الدعوة والدفاع الحكومي في شكل معونات للخطباء كراتب  -
 .، وغيرهالهؤالء الدعاة، وبناء أماكن العبادة للمسلمين

وضعت بازناس استراتيجية خاصة لمواجهة مشكلة الفقر في إندونيسيا من خالل برامج 
 (LBB) بازناس للمنح الدراسية برنامجو (RSB)عديدة منها؛ برنامج البيت الصحي للبازناس

  .وغيرها (BTB) وبرنامج بازناس لمواجهة الكوارث (SCB) والمدارس الذكية للبازناس
من خالل ) الحكومة(ن التكاليف التشغيلية إلدارة الزكاة على ولي األمر وتكواألصل أن  -3

ميزانيتها، وفي حالة عدم تحمل الحكومة للتكاليف التشغيلية، أو ما تتحمله الحكومة غير 
كاف، فإن التكاليف التشغيلية إلدارة الزكاة تؤخذ من أموال الزكاة التي هي جزء من نسبة 

في سبيل الله ضمن حدود معقولة، أو تؤخذ من الصناديق  العاملين او من حق صنف
 .44كتكاليف ومصروفات اإلعالنات. الدينية واإلجتماعية األخرى غير الزكاة

أو المؤسسات الخاصة في أداء واجباته ال يحق  45والعامل الذي أخذ راتبًا شهريا من الدولة -4
لين قبول الهدايا من المزكين أثناء له الحصول على جزء من أموال الزكاة، وال يجوز للعام

  .قيامهم بواجباتهم، كذلك ال يجوز اعطاء العامل الهدايا للمزكي التي تؤخذ من أموال الزكاة

يمكن للمزكي عند دفع زكاته للعامليين تقييد المناطق التي يمكن للعامل توزيع أمواله فيها،  -5
ة في الرقاب للسجناء ألنهم ليس من كأن يوزعها في منطقة المزكي، ال يجوز استخدام نسب

  . 46ضمن الرقاب او العبيد، وال تجد هذا الصنف في إندونيسيا

توزيع أموال الزكاة للمنح الدراسية لمرحلة الجامعات، وتعطى األولوية للطالب الفقراء، اما  -6
  .47الطالب الذين لم يتم تصنيفهم على أنهم فقراء يمكن توزيعها من نسبة في سبيل الله
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في كل سنة وعدم توزيعها في تلك السنة إلستيفاء % 30استقطع بازناس من إيراداته  -7
المصروفات والمتطلبات الدورية لبداية السنة القادمة كمنح تكاليف دراسية للمشروع ومنح 

  .48دراسية للطالب المستحقين

 49كاةاإلستراتيجية في تفعيل براميج التنمية واإلستثمار الز -المطلب الثالث 

نوعية التوزيع في أموال الزكاة، فال تكتفي بتوزيع الزكاة للمستحقين ويتطلب من الهيئة تطوير 
في شكل اإلستهالك بل يتطلب منها توزيع في شكل اإلنتاجي وحث على تنمية واستثمار أموال 

يا الزكاة حتى تكون قادرة على مواجهة مشكلة النمو وتضييق الفجوة بين طبقات المجتمع، وسع
لتحويل الفقير المستحق إلى المزكي الغني، فالمراد بالتنمية واإلستثمار هنا االستخدام األمثل 
للزكاة دون التقليل من قيمته وفائدته في شكل عمل منتج، بحيث يكون مفيدًا لتحقيق المنفعة 

  . العامة للمستحقين

شكلة الفجوة االجتماعية للهيئة استراتيجيات عديدة في تنمية الزكاة ولحل مشكلة النمو وم
تنمية مجتمع ( ZCD وفي قطاعات المتعددة؛ فإستراتيجية لحل مشكلة النمو من خالل برنامج

في  LPEM، وبرنامج بازناس لتمويل المشاريع الصغيرة، وبرنامج لتنمية إقتصاد المستحق )الزكاة
واستراتيجية . اإلقتصادية مجال المزارع الحيوانية والثمار والمنتجات البحرية غيرها من مشروعات

ومركز  (MCB)  لحل مشكلة الفجوة االجتماعية من خالل برنامج الدعاة ومركز المؤلفة قلوبهم
  . وغيرها) PUSKAS(الدراسة االستراتيجية 

 :كذلك يتم استثمار وتنمية أموال الزكاة في المجاالت اآلتية

 القطاع االقتصادي. أ

يحقق التنمية في المجال االقتصادي والحد  الزكاة بشكلومن أهداف الهيئة أن تصرف أموال 
من الفقر ومكافحة البطالة، وتوفير فرص العمل وزيادة القدرة على اإلنتاج، وتنظيم المشاريع، 
وتشمل منح الموارد ورأس المال التجاري للمستحق، ويمكن أن يكون أيضا بترميم األسواق 

  . الصغار للوصول إلى األسواق الريفية، وتنشيطها من خالل تشجيع التجار

البرامج االقتصادية، من بين هذه البرامج أنشطة ويمكن تحقيق رفاهية المستحق، من خالل 
 التدريب على مهارات األعمال والتسويق، ولتحقيق ذلك، تم إنشاء مدرسة ريادة األعمال

(Sewira).  
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 القطاع التعليمي. ب

لتعليمية والبنية التحتية المستخدمة لتعزيز وتطوير ويتم ذلك بالمعاونة في بناء المرافق ا
الكوادر البشرية المتكاملة، وبرامج الكفاءة على مستوى التعليم األساسي والتعليم الثانوي والتعليم 
العالي التي تقدم فائدة كبيرة للشعب واألمة، وإنشاء المرافق التعليمية والبنية التحتية متخصص 

بية األقليات الفقيرة أو المسلمة، علما على بأن الكوادر البشرية الكفوءة في المناطق التي بها غال
   .في مجاالت مختلفة هي التي تعتبر الدوافع األساسية في تحقيق رفاهية المجتمع

بازناس في القطاع التعليمي إلى توفير وصول الخدمات والمرافق التعليمية  يهدف برنامج
إندونيسيا، فتعد برامج التعليم  ة والريفية والمحرومة في أنحاءللمجتمع الفقير في المناطق الحضري

 .نموذجا للتصرف بأموال الزكاة على المستحقين لرفع مؤشر التنمية البشرية اإلندونيسي

 القطاع الصحي. ج

شكل مساعدة صحية وقائية وتعزيزية، ويتم بتمويل  يكون االستثمار في هذا القطاع على
البنية التحتية، وتطوير المرافق الصحية والبنية التحتية من أموال الزكاة بناء المرافق الصحية و
  .ومكرس لخدمات للفقراء

الصحي إلى إنشاء نموذج خدمة إنسانية ومهنية للمستحقق  يهدف برنامج بازناس في القطاع
 وتحسين الحالة الصحية دار الصحي للبازناسBAZNAS Health Home) ( من خالل برنامج

 .نللمستحقي

 قطاع الدعوة والدفاع الحكومي. د

يمكن تنمية أموال الزكاة في قطاع الدعوة والدفاع الحكومي في شكل أنشطة لرعاية 
المجتمعات المسلمة، وتطوير السياسات العامة والدراسات االستراتيجية، وكذلك الدفاع عن 

  .حقوق الفقراء ومناصرة المستحق

في مجال الدعوة بطريقة شاملة  برنامج لتوجيه مواردها إن برنامج الدعوة التابع للبازناس هو
من أجل تحقيق حياة المجتمع بما يتفق مع القيم اإلسالمية والعدالة االقتصادية واالصطفاف إلى 

وتتمثل المعونات في هذا عن طريق  .جانب المجتمعات الضعيفة وزيادة كرامة األمة والشعب
  .من برامج الدعوة والدفاع الحكوميتمويل الدعاة، وبناء المساجد، وغيرها 

  

  



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  طحاوي والسعد

  630

  األحكام والقوانين في تنمية الزكاة وإستثمارها –المطلب الرابع 

تم الدراسة عن حكم تصرف الزكاة وتنميتها وخلص اجتماع مجلس العلماء اإلندونيسي و
 بأن تشترى للفقراء 50على جواز توزيع أموال الزكاة للفقراء والمساكين في شكل العمل المنتج

وتستأجرها وحصيلتها لالحتياجات اليومية، وأولئك ) زراعية(الذين ال يستطيعون العمل أرضا 
الذين يستطيعون العمل يحصلون على الزكاة لشراء أدوات الحرفة أو على شكل رأس مال تجاري 

، ويمكن يعطي )دون تخفيض رأس المال(حتى يشتغل فيه، ويستخدم ربحها للنفقات اليومية 
  .حيوانات سائمات، كبقرة أو جاموس أو حصان، أو غير ذلك ليستفيد من غلتهاالمستحق 

لمصالح العامة كبناء " في سبيل الله" كذلك جواز تصرف واستخدام نسبة مخصصة لصنف
المستشفيات والمدارس لتمويل العلوم الشرعية وغيرها من المدارس الالزمة للمنفعة العامة، 

الدين والدولة، كبناء المستشفيات العسكرية، أو المستشفيات  وتتعلق المنافع العامة بمسائل
، بما )غير التجارية(للمصالح العسكرية  للصالح العام، وبناء الطرق وتسويتها، وبناء سكك حديدية

ويتعدد األقوال الفقهاء  ،)للدفاع(في ذلك بناء الطرادات، والطائرات الحربية والحصون والخنادق 
 عن هذه النازلة عبد الله بن منصور الغفيلي في كتابه وتوصلت الىفي هذا المصرف وبحث 

ترجيح القول تخصيص معنى سبيل الله بالجهاد، مع توسيع هذا المفهوم ليشمل كل ما 

 :51يتحقق به نصرة الدين، وذلك لقوة أدلة هذا القول، ويتأكد ذلك بما يلي
، مما يجعل هذا المعنى أقرب من 52أن كثيرا من استعماالت سبيل الله تصدق على الجهاد -  1

خمسين مرة منها؛ ثمانية وثالثين منها مع القتال ) في سبيل الله: (غيره فقد ورد لفظ
والجهاد، وثمانية مواضع مع اإلنفاق؛ سبعة منها في اإلنفاق مع القتال، والثامن هو آية 

بها التوجه لديار الصدقة، واألربعة المتبقية تمام الخمسين وردت مع الهجرة التي يراد 
 .53اإلسالم إعزازا للدين، فيتبين من ذلك أغلب المواضع التي ورد فيه اللفظ أريد به الجهاد

أن تفسير مصرف في سبيل الله بالجهاد هو قول عامة السلف، وجماهير الفقهاء المتقدمين  - 2
 .54والمتأخرين

بالنفس ذكر معها الجهاد بالمال مما أن جميع اآليات التي ذكر فيها سبيل الله مقيدا بالجهاد  - 3
كما جاء إطالق الجهاد في . 55يفيد توسيع مفهوم الجهاد في سبيل الله بما هو أعم من الغزو

 :الفرقان(وجاِهدهم بِه جهادا َكبيرا: النصوص بما هو أوسع من الغزو، في مثل قوله تعالى
52(.  

حر الكافرين المعتدين، وهذا يتحقق في الجهاد أن المقصود من الغزو هو نصرة الدين ود -  4
بالمال واللسان ببيان الحق والدعوة إليه ودحض الباطل ورده، ال سيما في هذه األزمنة التي 
ساد فيه اإلعالم حتى وصل لسائر بقاع األرض، وكان له األثر الكبير في تشكيل عقول الناس 
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قد أصبح الغزو الفضائي بوسائل اإلعالم أشد وتبديل مفاهيمهم حقا كان ذلك أو باطًلا، بل ل
أثرا من الغزو العسكري، مما يؤكد ضرورة عدم التفريق بين الجهاد بأنواعه المختلفة في 

 .مشروعية دفع الصدقة، مادام يقصد منه بيان الحق ودحض الباطل
للفظة أن هذا القول هو الذي يتحقق به الجمع بين أسلوب الحصر في اآلية، مع موارد ا -  5

الموسعة في الكتاب والسنة، بما يفيد عدم التخصيص الضيق أو التعميم الواسع، وإنما هو 
تخصيص مع توسيع للمعنى ال يخرج به عن االستعمال الشرعي الكثير، وال يقتصر فيه على 

 .مجرد المعنى اللغوي

لمقصود وقد صدر تأييدا لهذا القول قرار من المجمع الفقهي اإلسالمي بمكة، ونص ا

 :منه ما يلي

 :ما يلي 56وبعد تداول الرأي ومناقشة أدلة الفريقين قرر المجلس باألكثرية

نظرا إلى أن القول الثاني قد قال به طائفة من علماء المسلمين، وأن له حظا من النظر في  - 1
يل اللَِّه ُثم َلا يْتبعون ما الَِّذين يْنِفُقون َأمواَلهم ِفي سب{: بعض اآليات الكريمة مثل قوله تعالى

 ُنونزحي مَلا هو مهَليع فَلا َخوو مهبر ِعْند مهرَأج مَلا َأًذى َلها ون262: لبقرة(َأْنَفُقوا م.( 

ومن األحاديث الشريفة، مثل ما جاء في سنن أبي داود أن رجال جعل ناقة في سبيل الله 
اركبيها فإن الحج في سبيل : "-صلى الله عليه وسلم  -فأرادت امرأته الحج فقال لها النبي 

 .57"الله
له ونظرا إلى أن القصد من الجهاد بالسالح هو إعالء كلمة الله تعالى، وأن إعالء كلمة ال - 2

بالدعوة إلى الله تعالى ونشر دينه، بإعداد الدعاة،  -أيضا  -تعالى كما يكون بالقتال يكون 
ودعمهم، ومساعدتهم على أداء مهمتهم، فيكون ِكَلا األمرين جهادا؛ لما روى اإلمام أحمد 

: قال -صلى الله عليه وسلم  - والنسائي، وصححه الحاكم، عن أنس رضي الله عنه أن النبي 
 .58"اهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ج"

ونظرا إلى أن اإلسالم محارب بالغزو الفكري والعقدي من المالحدة واليهود والنصارى وسائر  - 3
أعداء الدين، وأن لهؤالء من يدعمهم الدعم المادي والمعنوي، فإنه يتعين على المسلمين 

 .به اإلسالم، وبما هو أنكى منهأن يقابلوهم بمثل السالح الذي يغزون 
ونظرا إلى أن الحروب في البالد اإلسالمية أصبح لها وزارات خاصة بها، ولها بنود مالية في  - 4

ميزانية كل دولة، بخالف الجهاد بالدعوة، فإنه ال يوجد له في ميزانيات غالب الدول مساعدة 
 .وال عون
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دخول الدعوة إلى الله تعالى وما يِعين عليها  - باألكثرية المطلقة  -لذلك فإن المجلس يقرر 
 .في اآلية الكريمة} وِفي سبيل{: ويدعم أعمالها في معنى

كما صدرت بذلك الخصوص فتوى الندوة األولى لقضايا الزكاة المعاصرة في مصرف في 
 :59سبيل الله على النحو التالي

سع الذي قرره الفقهاء بما مفاده حفظ إن مصرف في سبيل الله يراد به الجهاد بمعناه الوا"
الدين وإعالء كلمة الله، ويشمل مع القتال الدعوَة إلى اإلسالم، والعمل على تحكيم شريعته، ودفع 

وبهذا ال يقتصر الجهاد على . الشبهات التي يثيرها خصومه عليه، وصد التيارات المعادية له
 :عنى الشامل ما يليالنشاط العسكري وحده، ويدخل تحت الجهاد بهذا الم

تمويل الحركات العسكرية الجهادية التي ترفع راية اإلسالم وتصد العدوان على المسلمين في  -أ 
 .شتى ديارهم

تمويل مراكز الدعوة إلى اإلسالم التي يقوم عليها رجال صادقون في البالد غير اإلسالمية،  -ب 
العصر، وينطبق هذا على كل بهدف نشر اإلسالم بمختلف الطرق الصحيحة التي تالئم 
 .مسجد يقام في بلد غير إسالمي يكون مَقرا للدعوة اإلسالمية

تمويل الجهود التي ُتَثبت اإلسالم بين األقليات اإلسالمية في الديار التي تسّلَط فيها غير  -ج 
المسلمين على رقاب المسلمين، والتي تتعرض لخطط تذويِب البقية من المسلمين في تلك 

 ".لديارا

نص الفقهاء على جواز استثمار أموال الزكاة من قبل المستحقين بعد قبضها؛ ألن الزكاة إذا 
وصلت أيديهم أصبحت مملوكة ملكا تاما لهم، وبالتالي يجوز لهم التصرف فيها كتصرف المالك في 

 .60أمالكهم، فلهم إنشاء المشروعات االستثمارية، وشراء أدوات الحرفة وغير ذلك 

 دت الهيئة على جواز التصرف بأموال الزكاة او تنمية أموال الزكاة في شكل أصول ثابتةاعتم
اآلراء واالقتراحات والمدخالت التي تطورت في جلسة مجلس العلماء األندونيسي في  بناء على

وتنمية الزكاة في  بشأن فتوى حول توزيع م2011مارس  17و 3اجتماع لجنة الفتوى األخير في 
األصول الخاضعة لإلدارة هي المنشآت أو البنية  :، والمقصود بها61ل الثابتة المشتغلةشكل األصو

التحتية التي يتم توفيرها من أموال الزكاة ومسؤوليتها تحت إدارة الهيئة كوكيل عن المستحقين، 
. ويستفيد المستحق من إنتاج هذه األصول التي أنشئت من أموال الزكاة المخصصة للمستحقين

  :62المجلس ذلك بالقيود التالية فأجاز 

لتوزيع الزكاة على المستحقين بشكل مالي أو عيني مباشر شديدة  حاجةعدم وجود  -
 للمستهلك
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إن فوائد األصول الثابتة الخاضعة لإلدارة موجهة للمستحقين، فإن إستخدامها محدد  -
 .للمستحقين فحسب

ستحقين مقابل دفع مبلغ محدد، جواز االستخدام واالستفادة منه من قبل جهة أخرى غير الم -
  .وهذا المبلغ ينفق في المصالح الخيرية

  : 63أموال الزكاة يمكن تأخير إخراجها لتوجيهها لمشروع إستثماري بالشروط التالية

يجب أن يتم توجيهها إلى المشاريع التي تبررها الشريعة واللوائح المعمول بها، أي يكون بالطرق  -
  .المشروعة

في االستثمار في المجاالت التجارية التي يعتقد أنها مربحة، بناء على دراسة  يتم تقديمها -
  .الجدوى

  .وأن يكون مراقبا وتحت إشراف الجهات المختصة -

  وتقوم بها مؤسسات لها خبرة وموثوقة عند الجمهور -

أن تحصل على إذن االستثمار من الحكومة، وعلى الحكومة استبدالها في حالة الخسارة أو  -
  . ومحاسبتها إذا ثبت تقصيرها بإلزامها بدفع الخسارة التي وقعت بسببها.اإلفالس

عدم وجود حاجة شديدة للفقراء الذين يعانون من الجوع أو يحتاجون إلى األموال التي ال  -
  .يمكن تأجيلها عند استثمار أموال الزكاة

  .يجب أن تكون أموال الزكاة المستثمرة محددة الزمن -

ود موافقا بالضوابط التي وضعها الفقهاء بعد اختلف فيها اآلراء الفقهاء في حكم وهذا القي
اإلستثمار أموال الزكاة من قبل اإلمام أو من ينوب عنه، إذا قلنا بجواز استثمار أموال الزكاة من 

 :قبل اإلمام أو من ينوب عنه فال بد من مراعاة الضوابط التالية
كسد الحاجات الضرورية للمستحقين من : لتلك األموال أن ال توجد وجوه صرف عاجلة - أ 

الحاجة إلى الطعام أو الكساء أو السكن، فإن وجدت تلك الحاجات العاجلة، فال يجوز تأخير 
كالمصانع : صرف الزكاة فيها بحجة االستثمار، وإذا كانت أموال الزكاة على شكل أصول ثابتة

 .الوجوه والعقارات فيجب بيعها وصرف أثمانها في تلك
كتأمين مورد دائم : أن يتحقق من استثمار أموال الزكاة مصلحة حقيقية راجحة للمستحقين -ب 

 .يحقق الحياة الكريمة لهم
كالتجارة والصناعة والزراعة، ولذا فال يجوز استثمار : أن تكون مجاالت االستثمار مشروعة - ت 

 .التجار بالمحرمات وغير ذلككالربا وا: أموال الزكاة في مجال من المجاالت المحرمة
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أن تتخذ كافة اإلجراءات التي تضمن بقاء تلك األموال على أصل حكم الزكاة، بحيث ال  - ث 
يصرف ريعها إال للمستحقين ولو احتيج إلى بيع األصول الثابتة في المستقبل ترد أثمانها إلى 

 .مصارف الزكاة
الخبرة تتعلق بالجدوى االقتصادية للمشروع أن يسبق قرار االستثمار دراسات دقيقة من أهل  -ج 

 .االستثماري، فإذا غلب على الظن تحقق األرباح من ذلك المشروع باشر في إنشائه
 .أن يسند أمر اإلشراف واإلدارة إلى ذوي الكفاءة والخبرة واألمانة -ح 

 .ل والعقدأن يعتمد قرار االستثمار ممن له والية عامة كاإلمام أو القاضي، أو أهل الح -خ 

ومما سبق من عرض آلراء العلماء ومجمل أدلتهم يتبين أن األصل في أموال الزكاة التي 
وصلت إلى يد اإلمام أو من ينوب عنه من بيت المال تعجيل توزيعها على المستحقين، وال يجوز 

ين وتوافر إال أنه يجوز استثمار أموال الزكاة بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحق. تأخيرها
الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر، أي أن االستثمار ينبغي أن يكون في الفائض من أموال الزكاة 

  .بعد أن يتم توزيعها على الفئات المستحقة لها

 : 64ومن تطبيقات االستثمار المتبعة للبيت المال ماليزيا
 Pusat Rawatan(لطـبي اإلسـالمي إنشاء شركات تابعة للشؤون اإلسالمية، منها شركة المركز ا .أ

Islam/PUSRAWI( م برأس مال مصرح به 1984يناير  10، وقـد أسست هذه الشركة في
) 200,000(يبلغ مليونين ونـصف مليون رنغت وبرأس مال مدفوع قيمته مائتا ألف رنغت 

  . وهـو المركـز الصحي اإلسالمي الوحيد في ماليزيا

 Saham Awam(في البنك اإلسالمي الماليزي  المالي الماليزيشراء أسهم عادية في السوق . ب
Bank Islam ( وشراء أسهم عادية في شركة التأمين اإلسالمي بماليزيا)Saham Swasta 

Takaful .(  

يتبين مما سبق بأن حكم الفقه وتشريعات الهيئة سمحت بصرف أموال الزكاة في المجال 
أعاله، إال ان بازناس لم يقم بهذا النوع من التصرف، حيث  المذكورةاإلستثماري مراعيا بالضوابط 

عدم وجود الحاجة الشديدة "رأت بازناس عدم توفر الشروط المطلوبة لجوازها، خاصة في شرط 
ال يمكن تأجيلها عند استثمار أموال  للفقراء الذين يعانون من الجوع، أو يحتاجون إلى أموال

تمع األندونيسي في حالة فقر ال يسمح بتأجيل حاجاتهم ، وذلك ألن األكثرية من المج"الزكاة
 .األساسية

ومسألة حكم إقراض مال الزكاة مسألة خالفية بين العلماء منهم من قال بالجواز، ومنهم من 
منع نظرا إلى أن مال الزكاة ملك للمستحقين، وإقراض مال الزكاة يجعل هذا المال ال يقع في 
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حسام الدين عفانة في هذا أمر أنه ال يجوز تحويل أموال الزكاة وقرر الدكتور . أيدي مستحقيها
إلى قروض حسنة تسترجع من الطلبة مستقبًال، ألن هذا يعني أن الزكاة لم توضع في مصارفها 
الشرعية فهذه األموال المقرضة ستستمر في الدوران بين الطلبة وبين الصندوق كلما أخذها 

ر وهكذا، وبالتالي ال تكون الزكاة قد وقعت في أيدي طالب ردها إلى الصندوق ليأخذها آخ
مستحقيها ومن المعلوم أن المكلف بإخراج الزكاة إما أن يدفع مال الزكاة للمستحقين وإما أن 

. 65يدفعه لإلمام الذي يتولى إيصاله لمستحقيه أو من يقوم مقامه وال تبرأ الذمة إال بأحد األمرين
دوق وبين الطلبة فإنها لن تصل إلى مستحقيها ويبقى المال في فإذا بقيت الزكاة تدور بين الصن

 .هذا الصندوق الذي ال مالك له حقيقة

 :القرضاوي ومنهم من ذهبوا إلى جواز إقراض مال الزكاة من بعض العلماء المعاصرين، قال
بقي هنا بحث نتم به الحديث عن هذا المصرف وهو إعطاء القروض الحسنة من الزكاة هل يجوز "

أم نقف عند حرفية النص وال نجيز ذلك بناء على أن  ؟ذلك قياسًا للمستقرضين على الغارمين
الغارمين هم الذين استدانوا بالفعل، أعتقد أن القياس الصحيح والمقاصد العامة لإلسالم في باب 

ق الزكاة تجيز لنا القول بإقراض المحتاجين من سهم الغارمين على أن ينظم ذلك وينشأ له صندو
وهذا .وبذلك تساهم الزكاة مساهمة عملية في محاربة الربا والقضاء على الفوائد الربوية .خاص

ما ذهب إليه أبو زهرة في بحثه عن الزكاة معلال ذلك بأنه إذا كانت الديون العادلة تؤدى من مال 
لوه من قياس الزكاة فأولى أن تعطى منه القروض الحسنة الخالية من الربا لترد إلى بيت المال فجع

 .66"األولى

 تقييم كفاءة الهيئة في التوزيع  –المطلب الخامس 

في التوزيع من خالل معرفة نسبة فعالية إمتصاص التوزيع من  كفاءة الهيئةيمكن تقييم 
من حيث  Allocation to Collection Ratio (ACR)التحصيل في أموال الزكاة والتي تسمي ب 

  . 67درة مؤسسة الزكاة في توجيه وتوزيع أموال الزكاة بشكل فعالخالل هذه النسبة يمكن قياس ق

  :كنسبة مئوية يمكن تصنيفها إلى خمس فئات، وهي ACRيتم التعبير عن هذه النسبة و

  %) 90أكبر من  ACRإذا كان النسبِة(عالي الفعالية  -1

  %) 89-70إلى  ACRإذا وصل (فعال  -2

  )% 69-50ى يصل إل ACRإذا كان (فعال إلى حد ما  -3

  %) 49-20إلى  ACRإذا وصل (أدناه التوقعات  -4

  %) 20أقل من  ACRإذا كان (غير فعالة  ACRيمكن رؤية قيمة  -5
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إذا نظرنا إلى نسبة فعالية امتصاص التوزيع من التحصيل في سنوات أخيرة تبين أن فيها 
   :ارتفاع في نسبة اإلمتصاص كما يلي

  2018  2017  2016  السنوات

  6,318,201,921,779  4,860,155,324,445  2,931,156,809,40  يعالتوز

  8,091,682,650,312  6,224,371,269,472  5,017,293,126,95  التحصيل

  %83,77  %78,08  %58,42  نسبة اإلمتصاص

يالحظ من الجدول ان فيها ارتفاع في نسبة فعالية امتصاص التوزيع على التحصيل ممن يدل 
وتستمر إرتفاعها لعام  م2017م مقارنة لعام 2016من عام  سسات الزكويةعلى تحسين كفاءة المؤ

  . بما يعني حسن أداء الهيئة في قيام بوظيفتها جباية وتوزيعام، 2018

كذلك يمكن تقييم كفاءة الهيئة في التوزيع من خالل ارتفاع عدد إجمالي المستحقين الذين 
نسما مقارنة باألعوام الماضية  191,090 وهو ما يساوي 68م2019خرجوا من خط الفقر في عام 

نسما، فهذا دليل ظاهر على حسن إدارة الهيئة في توزيع وتنمية أموال  12,538وهو ما يساوي 
الزكاة، إال انه يمكن إنقاذ عدد أكثر من الفقراء إذا طورت اآلليات ووسائل التوزيع، حيث أن 

بشكل إستهالكي، ولهذا  اإلجتماعي واإلنسانية االنتفاع في أموال الزكاة ال زال منحصرًا في قطاع
توزع على الهيئة النظر في أداء مشروعاتها وبرامجها في قطاع آخر مثل القطاع اإلقتصادي، بأن 

إستثماري، أو تمويلها المشروعات المنتجة حتى يمكن من خاللها أن تنمو حقوق الزكاة في شكل 
  .المستحقين حجما وينمو المنتفعين بها عددا

  المشكالت والصعوبات التي تواجه هيئة الزكاة الوطنية والحلول المقترحة :المبحث الرابع

  مشكلة التشريعات والقوانين  -المطلب األول 

وتم ) الرواتب واألجور(زكاة المهنيةمن مشكالت التي تواجه الهيئة هي مشكلة التقنين في 
وقد نصت كثير  وإيرادات المهن الحرة، حلها إعتمادا على رآي الموجبين زكاة الرواتب واألجور

من الدول اإلسالمي في وجوبها كالنص مرسوم فريضة الزكاة بالمملكة العربية السعودية رقم 
هـ، 1404رجب  29(، ومؤتمر الزكاة األول بالكويت، المنعقد في 69)هـ1370(لعام ) 8634(

ونصت  ،71ة بجمهورية السودانمن قانون الزكا) 22(ونصت المادة  70)م1984/ 4/ 30الموافق 
م بشأن تفعيل جباية الزكاة 2014لعام  3رقم ) INPRES(التعليمات رئيس جمهورية اإلندونيسية 

وتحصيلها في الوزارات أو المؤسسات الحكومية، والشريكات العامة لمؤسسات الدولة، واألمانة 
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ة للدولة، والمؤسسات اإلقليمية العامة لهيئات الدولة، والحكومات اإلقليمية، والمؤسسات المملوك
  .72المملوكة للحكومة من خالل هيئة الزكاة الوطنية

ومشكلة تشريعات عقوبات للمؤسسة الزكاة، ولحل هذه المشكلة تخضع البازناس والالز 
لعقوبات إدارية من اإلنذار خطي أو كتابي الى إلغاء التراخيص التشغيلية وعقوبات الجنائية من 

وعقوبات لمزكي المانع من الزكاة يتم تنفيذ القانون الزكاة في آتشيه على إلزامية  الغرمات،و الحبس
كل شخص مسلم أو "م على 2018لسنة  10من قانون آتشيه رقم  102الزكاة بما نص المادة 

ملزم بدفع  أو يمارس أنشطة تجارية في آتشيه/ كل مشروع تجارية مملوك لمسلمين ومقيم و
  .73"الالزكاة من خالل بيت م

  مشكلة الجباية -المطلب الثاني

من مشكالت التي تواجه الهيئة في الجباية، ضعف وعي المزكي في أداء واجبة الزكاة وثقته 
نحو المؤسسات الزكوية وبالتالي أدي الى أنخفاض حصيلة الزكاة، وان كثير المجتمع المسلم في 

جيد، وال يعرفون مدى أهمية مكانة  أندونيسيا ال يفهمون أحكام الزكاة ومسائل الخالفية بشكل
الزكاة في اإلسالم كونها عبادة مالية وإجتماعية، وتنحصر جباية الزكاة في نوعين من زكاة الفطر 
والمهن فحسب ويهمل الموارد آخر من ثروة الحيوانية وحصيلة الزراعية واالسهم وعروض 

ج التدريبية بالتعاون مع الجامعات التجارية وغيرها، ويمكن حل هذه المشكالت بطريقة عقد برامي
لتأهيل العاملين في إدارة الزكاة ثم منح شهادة العاملين لضمان جودة عاملين وفًقا لمعايير الكفاءة 

المشكلة عدم معرفة الجمهور في حكم الزكاة ومسائل الخالفية في الزكاة ومدي أهميتها . المطلوبة
ن مناهج التدريس للمادة الزكاة في المدرسة وعقد في الدين والمجتمع يمكن حلها من خالل تحسي

دورات والمؤتمرات وتوعية الجمهور عن أحكام الزكاة بوسائل إصدار المجالت ونشرها في وسائل 
اإلعالم اإللكترونية والشبكات االجتماعية ووسائل اإلعالم المطبوعة، ومن خالل هذا البرناميج 

والحل آخر  .نحصر فقط في زكاة الفطر والمهن فحسبيمكن توعية الجمهور على ان الزكاة ال ت
لرفع نسبة حصيلة الزكاة من خالل عقد اإلتفاقية التفاهم مع هيئة المراقبة المالية في إلزامي زكاة 
لألصحاب األسهم والصكوك وأصحاب األوراق المالية آخر كما طبقت إلزامية الزكاة للموظفين 

 .الحكومة

  وزيعمشكلة الت –المطلب الثالث 

من مشكالت التي تواجه الهيئة في التوزيع، مشكلة تخصيص نسبة أكبر في قطاعات اإلنسانية 
ن المبلغ األكبر فإ. واإلجتماعية بصفاتها اإلستهالكية وليس في قطاع اإلقتصاد بصفاتها اإلنتاجية

يها ويل%  36,9من حصيلة الزكاة موزع في قطاع اإلجتماعية واإلنسانية بما يساوي نسبتها 
، ثم يليها %19,3ثم يليها القطاع التعليمي بما يساوي %  25,0قطاع الدعوة بما يساوي 
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، ويتبين هذه %5,2وآخير قطاع الصحية بما يساوي % 13,5القطاع اإلقتصادي بما يساوي 
النساب أن الهيئة توزع نسبة أكثر في المجاالت اإلستهالكية غير اإلنتاجية وإلشباع الحاجات 

، وأن التوزيع أموال الزكاة في القطاع اإلقتصادي لإلنتاج الزالت نسبتها قليلة، مع أن الضرورية
التوزيع في القطاع اإلقتصادي له أثر فعال في تحريك دوران السوق بشكل خاص وتحريك 

  .74اإلقتصاد بشكل العام، فينبغي للهيئة إعادة النظر في تخصيص مشروعاتها

دي لدي الجمهور في أن جملة الفقراء التي تحتاج إلى والمشكلة آخر شيوع فكرة التقلي
الزكاة اإلستهالكية في هذه الدولة ال زال الكثيرة، فمنح تمويل االستثماري من المؤسسات الزكاة 
للمستحق تكون عديمة الفائدة، هذه الفكرة بعيدة عن الصواب حيث ان مشروعية الزكاة ليست 

جلة للفقير ثم تبقي فقير فقرا، بل هدفها في اإلسالم مجرد معونة استهالكية لسد حاجات العا
القضاء على الفقر، من خالل تحويل الفقراء إلى طبقة عاملة تنمو باالقتصاد، فالزكاة تحقق كثيرا 
من األغراض التي تعجز األنظمة البشرية عن تحقيقها، حيث ُتعد أداة أساسية في تحقيق عمارة 

  . مويلية الالزمة للتنمية االقتصاديةاألرض من خالل توفير الموارد الت

والفكرة زيادة حجم توزيع أموال الزكاة إستثماريا مع حاجة سديدة في توزيعها استهالكيا 
بمنفعة الزكاة ليست سليما والعكس الصحيح حيث  تؤدي الى قلة عدد المستحقين الذين يحصلون

موال أدي الى منافع عديدة، منفعة ان زيادة حجم إستثماري أدي إلى زيادة األرباح ونمو هذه األ
زيادة نسبة المستلمة لكل المستحق ومنفعة زيادة عدد المستحقين آخر بسبب زيادة حجمها نتيجة 
اإلستثمار، وعلى مدي بعيد من خالل منح تمويل اإلستثمار يمكن ان يكون المستحق مزكيا، 

يستثمره المؤسسات ويرجع وبهذا سوف تزداد نسبة حصيلة زكاة بزيادة عدد المزكي أو ان 
لذا ضرورة إحتفاظ المؤسسات الزكوية ببرنامج التنمية الخاصة وعلى وجه . حصيلتها للمستحقين

اإلستمرار على مدي طويل حتي تستفيد بها أجيال المستقبلية وبشكل جيد مهما تغيرت المسؤول 
أو مشروع آخر في قطاع  بها، كتنمية مشروع التعليم على شكل منحة الدراسية والمدارس الدينية

  . الصحة وغيرها

وواقع األندونيسي الحالي الزال نسبة إمتصاص في التوزيع أكبر المواجهة لقطاع اإلنسانية 
وذلك بسبب كبرة نسبة إصابات الكوارث الطبيعية في أنحاء الجزر األندونيسية سواء  واإلجتماعية

معونات عاجلة من حوائج ضرورية وبني  كانت الزالزل أو السيول أو السونامي مما يحتاج الى
التحتية المؤقتة حتي تتحسن حالتهم، وهذه الحالة تعتبر عقبة الخاصة للمؤسسات الزكوية في 

  .تطوير وتنمية أموال الزكاة في قطاع اإلقتصادي
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 مشكلة النظام البيانات اإللكترونية –المطلب الرابع 

هي مشكلة النظام البيانات وتكنولوجية  ومن المشكلة الموحدة لدي المؤسسات الزكوية
المعلومات، حيث ان هذا النظام لها أهمية كبيرة في تحسين إدارة الزكاة وتحقيق مبدأ العدالة في 
التوزيع ومعرفة خريطة المستحقين وتسهيل واجبات المساءلة والتقييم كفاءة المؤسسات الزكوية 

م البيانات وتكنولوجية المعلومات من خالل نظام يمكن الحل مشكلة النظا ،والجهاز المتعلقة بها
حيث من خاللها  للهيئة توعية جميع المؤسسات الزكاة عن هذه النظام، IT SIMBA –سيمبا 

يمكن تسجيل قائمات بيانات المزكي وقائمات إجمالى حصيلة الزكاة واإلنفاق والصداقة، كما يمكن 
  .وتوزيعها تسجيل قائمات بيانات المستحق

  مشكلة دعم الميزانية الحكومة وثأثير الزكاة على رفاهية المستحقين -ب الخامسالمطل

مشكلة توفير دعم الميزانية من قبل الحكومة المحلية حيث إن دعم الميزانية ألنشطة الهيئة 
له آثار كبيرة ومضاعفة حتي تكون أموال الزكاة التي جمعتها الهيئة تصرف للمستحقين بشكل 

وعالقة بين دعم الحكومي ومنافع للمستحقين عالقة طردية،  .ون تحمل تكاليفهاالكامل والفعال د
  .كلما زاد الدعم كلما زاد المنافع التي يستفيدها المستحقين من األصناف الثمانية

ومشكلة آخر، وجود فكرة الخاطئة لدي مستحق حيث انه يستحق حصول على حقهم في 
المبلغ آخر، يمكن حلها بتوزيع وتنمية الزكاة في قطاع شكل الدوري، فإن نفدت المبلغ يعطي لهم 

إجراء دراسة الجدوى، تحديد  :اإلقتصادي على شكل الزكاة اإلنتاجية مراعيا بعدة إجراءات آتية
نوع العمل المنتج، تقديم التوجيه واإلرشاد، القيام بالمراقبة واإلشراف، إجراء التقييم، إنشاء 

  .التقارير

  75 (IZN)  ر الزكاة الوطنيمؤش :المبحث الخامس

  ماهية المؤشر وكيفية إعدادها –المطلب األول 

شهد العالم تطور العمل الخيري اإلسالمي، وخاصة في الزكاة كما تشهد في إندونيسيا 
تطورات ديناميكية في العقد الماضي، من بينها زيادة في إجمالى حصيلة الزكاة من سنة إلى أخرى، 

وزيع والتنمية، وزيادة المبلغ الموزعة وعدد المستفيدين، وتطوير المعايير وزيادة وتنوع برامج الت
والحوكمة والتشريعات في إدارة الزكاة، وغيرها، وكل هذه التطورات واألداء يتطلب الي تقييمها 
وتقييسها حتي تعلم مدي فعاليات كل عناصر المتعلقة بالزكاة وحتي تتحقق األهداف فريضة 

احثة بدراسة عن اآللة للتقييم والقياس هذه الفعاليات بما يسميها مؤشر الزكاة الزكاة، فقامت الب
التي تمت صياغتها وتنفيذها في العامين الماضيين من قبل مركز الدراسات  (IZN) الوطني

اإلستراتيجية تابعة للهيئة الزكاة الوطنية، وهي عبارة عن مؤشرات شاملة تقوم على تقييم وقياس 
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، وتقيس مدي مساهمة الزكاة في تحسين حياة المستحقين، وأدائها زكاة الوطنيةتطور أحوال ال
ومعرفة تحقق أهداف هيئات الزكاة التى أنشئت من أجلها سواء كان من داخل الهيئة نفسها، أو من 

 .جانب المشاركة التي يبذلها المجتمع أو من ناحية الدعم الذي قدمتها الحكومة بهذا الشأن

المؤشر بإستخدام منهج الدراسة المزدوجة حيث يجمع فيها دراسة كمية تم إعداد هذا 
والمنهجية النوعية تستخدم عند ترتيب عناصر تكوين مؤشرات الزكاة الوطنية، . ودراسة نوعية معا

وحسب المنهجية النوعية فيها . أما المنهجية الكمية فتستخدم في تكوين نموذج لتقدير الحساب
ي إعداد مؤشر الزكاة وهي الدراسات المكتبية والحوار الجماعي بين ثالث طرق المستخدمة ف

أما من الناحية الكمية، تستخدم الطريقة التقريبية في . الخبراء وعملية التقييم للمعايير المعتمدة
 Multi-Stage -بمؤشر متعددة المراحل المرجحة"الحصول على نتائج مؤشر الزكاة تسمى 

Weighted Index "نهجية عبارة عن جمع عدة مراحل التقييم لكل العناصر في ترتيب وهذه الم
ولها المعايير األساسية المعتمدة في تعيين تلك العناصر وهي؛ . المؤشرات وفق النظام الساري

  . محددة، قابل للقياس، قابل للتطبيق، موثوقة ومالئمة

والبعد ) الكلي( اكرووتنقسم عناصر المكونة لمؤشر الزكاة الوطني إلى بعدين؛ البعد الم
والبعد الماكرو يعكس دعم الحكومة ومساهمة المجتمع عموما في تنمية ). الجزئي( المايكرو

المؤسسات الزكاة ويتكون من ثالثة مؤشرات؛ القوانين والتشريعات، ودعم الميزانية المخصصة من 
ان وهما أداء وظيفة الحكومة، وقائمة البيانات للهيئات الزكاة، أما البعد المايكرو له مؤشر

مؤسسات الزكاة وآثار الزكاة على رفاهية المستحقين، وحتي تحصل علي قيم المؤشر زكاة الوطني 
  :يمكن حسابها برموز اآلتي

 
  :حيث أن

IZN : مؤشر الزكاة الوطني 
 : X1  البعد الماكرو 

: X2   البعد المايكرو 
 :لمؤشر تنقسم إلى خمسة أقسام وهيا وحصيلة الحساب لهذا

 0,2-0  =    سيئة 
 0,4-0,21  = تحت جيد 

 0,6-0,41  = جيد الى حد ما
 0,8-0,61  =       جيد

 1,0-0,81  = جيد جدا 

IZN        
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القتصاديين والخبراء اوإن العناصر والمتغيرات لمؤشر الزكاة الوطني تحدد من قبل 
دة باإلضافة الى تأصيل الشرع لكل تلك والمتخصصين يعتمد على المراجع والمصادر المتعد

 .العناصر سواء كان من جهة بعد الماكرو أو بعد المايكرو

  76تطبيقات مؤشر الزكاة الوطني - المطلب الثاني

م بإستخدام قائمة البيانات لعام 2017في عام  IZNوتم تطبيقات هذا مؤشر الزكاة الوطني 
في  م وذلك2017دام قائمة البيانات لعام م بإستخ2018منطقة، وفي عام  28في  م وذلك2016

أن معدل درجة البعد الكلي أقل بكثير من  منطقة بجميع أنحاء إندونيسيا، وحصيلة قيمها 34
البعد الجزئي، وذلك ألن حساب مؤشر البعد الكلي يعتمد اعتمادا كبيرا على اتجاه السياسة العامة 

القوانين مقيدة بالزكاة، والدعم المادي من للحكومة المحلية حيث تجد مناطق لديها اللوائح و
الحكومة المحلية في شكل الميزانية المخصصة للهيئة، ولها قائمة البيانات الجيدة، ولكن معظم 
المناطق ليس لديها هذه التسهيالت بل ال تزال بحاجة إلى التحسين، أما ناحية أخرى، يمكن الهيئة 

ومن  .ان يتحكم في تحصيل على قيم مؤشرات أعلي ان يتحكم في البعد الجزئي وبالتالي يمكن
حصيلة تحليل ال يحدث تغيرات كبير في قيمة المؤشر لسنتين حيث ان قيمة معدل مؤشر في سنة 

، زغم فيها ارتفاع في القيمة اال انها الزالت في 0,48هي  2017وفي سنة  0,55م هي 2018
  ". جيد إلى حد ما"نفس المستوي 

وهي  0,40م كانت 2018وفي عام  0,28كانت  م2017لكلي في عام وكانت معدل البعد ا
متدانية، ومن أسباب تدني قيمة معدل مؤشر الماكرو هو قلة قائمة البيانات المتوفرة التي تتكون 

وبيانات مزكي لكل من األفراد والمؤسسة، باإلضافة إلى قلة  ،من بيانات مؤسسة الزكاة الرسمية
بات التي واجهه المؤسسة في المنطقة تتعلق بإصدار اللوائح بيانات المستحق، ووجود عق

اإلقليمية إلدارة الزكاة حيث ال زال هناك العديد من رؤساء المناطق وأعضاء المجالس اإلقليمية 
 . بشأن الزكاة 2011لسنة  23الذين ال يفهمون جيدا آثار تطبيق القانون رقم 

ت فيها تغيرًا إيجابيًا حيث كان قيمتها في سنة بالنسبة لقيمة المؤشر في البعد الجزئي حدث
، وهذا 0.67وهي ) جيد(م وصلت الى فئة 2018اما سنة ) جيد الى حد ما( 0,59 م هي2017

التغيير اإليجابي لها عدة أسباب بما في ذلك المشكالت المؤسسية الداخلية للمنظمة والتي بدأ 
تراتيجية المؤسسية وإجراءات التشغيل وبدأ حلها، منها توفر وثائق برنامج العمل والخطط االس

الوعي بأهمية أدوات وآلية العمل في تنمية الزكاة بين الجهاز المعنية التي كانت في السابق تشكل 
وهذا الوعي أدي الى تحقيق آثار الزكاة على رفاهية المستحقين، ومن أهم براميج التي تأثر . عقبة

، من خاللها يمكن قياس فعالية التوزيع على دخل المستحق على المستحقين برنامج الزكاة المنتجة
  . وبالتالى قياس على رفاهيته ماديا وروحيا
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م انعكاسا وتقييما ألداء إدارة الزكاة 2018يالحظ أن تحليل نتائج مؤشر الزكاة الوطني لعام 
ر، خاصة في التحسين والتطوي مزيدا منالوطنية وتقييم ألوجه القصور التي تحتاج إلى الدعم و

ولتحقيق إدارة الزكاة الجيدة فال بد من مؤشرات  .المناطق ذات القيم السيئة لمؤشر البعد الجزئي
مناسبة تعرض جودة العمل الزكوية بشكل عام، وبهذا يمكننا اعتبار مؤشر الزكاة الوطني معايير 

  .معتمدة لقياس أداء الزكاة الوطن سنويا
 

  الهوامش
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  .2260 ، حديث رقم514ص4الباري، ج 

  .515ص4ابن حجر، فتح الباري، ج  -35

، سنن الدارقطني، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، )هـ385ت (رواه الدارقطني، علي بن عمر  -36
، والحديث فيه يزيد بن عبد الملك بن )2938(، حديث رقم 36ص 3م، كتاب البيوع، ج 1996

أحمد بن علي بن حجر : ، من السادسة، أنظرالمغيرة بن نوفل بن الحارث الهاشمي النوفلي، ضعيف
، دار ابن حزم، )7751(، ترجمة رقم 699تقريب التقريب، ص ) م1448 -   ه 852(العسقالني 

، 492ص ) 5050(ابن حجر، تقريب التقريب ترجمة رقم : م، وعمرو بن شعيب صدوق؛ أنظر1999
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وقال الشيخ . 356ص 5لمغني، ج ا: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، وضعفه ابن قدامة، أنظر

  .في صحيح الجامع الصغير 7518: انظر حديث رقم) حسن: (األلباني

  449أحمد الرزقا، شرح القواعد الفقهية، ص  -37

  .م بشأن العاملين وشروطهم2011سنة  8فتوى مجلس العلماء األندونيسي رقم  -38

م بشأن 2019عام  64لرئيس الهيئة رقم  التعليمات رئيس هيئة الزكاة الوطنية، -بانبانج سوديبيو -39
المبادئ والمعايير التوجيهية في تفعيل عملية توزيع وتنمية الزكاة في سائر مديريات هيئة الزكاة 

https://pid.baznas.go.id/wp-. م12/11/2019 صدرت بجاكرتا،الوطنية، 
-Pelaksanaan-Pedoman-2019-Tahun-064-content/uploads/2019/12/SK

BAZNAS.pdf-Lingkungan-di-Zakat-Pendayagunaan-dan-Pendistribusian  
الغذاء، المالبس، المنزل : أبعاد، وهي) 7(م تحديدها حد الكفاية في سبعة وتشمل التقييمات التي ت -40

وتستند هذه األبعاد السبعة إلى تحليل احتياجات . والمرافق المنزلية، العبادة، التعليم، الصحة والنقل
يتم تحديد قيمة هذه الحد الكفاية عامة لكل أسرة، على . المعيشة الحية من منظور المقاصد الشريعة

في ) واحد( 1أفراد، أي الزوج والزوجة و 4افتراض أن متوسط كل أسرة باندونيسيا يتكون من 
يستند افتراض متوسط عدد أفراد . طفل في سن المدرسة الثانوية) واحد( 1مدرسة ابتدائية، و

اندونيسيا، بينما يشير تحديد مستوى  (BPS) األسرة على مسح أجراه المكتب المركزي لإلحصاء
م إلى قواعد التعليم اإللزامي التي وضعتها الحكومة، نتيجة حساب حد الكفاية عند مركز التعلي

 لحد الكفاية في إندونيسيا تصلالدراسات االستراتيجية بازناس تبين أن قيمة متوسطة 
RP.3,011,142 /  الشهر، في حين أن لكل االفراد كان يصل إلى/ األسرة RP.722,088 /  فرد /

ISBN: 978-602-ركز الدراسة اإلستراتيجية تابعة للهيئة الزكاة الوطنية، حد الكفاية، مأنظر  .شهر
  .م2018، 9-570803

التطبيق : ندوة يكسبة، األستاذ مصطفى دسوقي، دراسة مقارنة لقوانين الزكاة في الدول اإلسالمية، ف -41
  5م، ص 1998كانون األول  16-14المعاصر للزكاة، جامعة األزهر، 

  .21ص , مISBN 978-60260470-6-9، 2017 لهيئة الزكاة الوطنية،تابعة ل، دسة الزكاة الوطنيةهن -42

جمهورية ) بازناس(لجريدة الرسمية للمركز الدراسة اإلستراتيجية تابعة للهيئة الزكاة الوطنية ا -43
رقم القرارات رئيس بازناس : وانظر. م2018مايو  ON/V/2018/25/05، رقم 1األندونيسية، صـ 

م بشأن المبادئي التوجيهية في التوزيع والتنمية لدي الهيئة الزكاة الوطنية، الباب 2019عام  64
  3الثالث، الفصل األول، المادة 

  م2011عام  8فتاوي مجلس علماءاألندونيسية رقم  -44

ن الحكومة الموظفون الحكومة في وزارة الشؤون الدينية الذين تم تنصيبهم في الهيئة ليكون نائبين ع -45
  . في أداء وظيفتهم الإلشراف والمراقبة
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، بشأن المبادئ التوجيهية للجباية DP-BAZNAS/XII/2010/001مجلس اإلستشارة، رقم قرار  -46

   .م2010يسمبر  15والتصرف أموال الزكاة واإلنفاق والصدقة لدي الهيئة الزكاة الوطنية، في جاكرتا 

  . Kep- 120/MU/II/1996توزيع الزكاة لمنحة الدراسية رقم  فتوي مجلس علماء األندونيسي بشأن -47

  .م2019حوار مباشر مع رئيس إدارة الجباية والتوزيع سيدة حافظة  -48

  .32-11م، صـ 2016عام ،)بازناس(تقرير السنوي تابعة للهيئة الزكاة الوطنية  -49

ال الزكاة في شكل العمل م، بشأن التصرف أمو2003عام  4فتاوي مجلس علماء األندونيسي، رقم  -50
  .م2/2/1982ت فى جاكرتا، صدرالمنتج والمصالح العامة، 

دار الميمان ، نوازل الزكاة دراسة فقهية تأصيلية لمستجدات الزكاة ،عبد الله بن منصور، الغفيلي -51
: جمهورية مصر العربية الطبعة - المملكة العربية السعودية، القاهرة  -للنشر والتوزيع، الرياض 

  .147 -142، صـ 1، جـ م 2009 - هـ  1430األولى، 

فالسبيل في األصل الطريق، ويذكر ويؤنث، والتأنيث فيها أغلب، وسبيل الله عام يقع : "قال ابن األثير -52
على كل عمل خالص سلك به طريقا للتقرب إلى الله تعالى بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات، 

النهاية ". ب واقع على الجهاد حتى صار لكثرة االستعمال كأنه مقصور عليهوإذا أطلق فهو في الغال
، وإن كان إطالق االستعمال األغلب في حق ذلك اللفظ على الجهاد 338/ 2في غريب الحديث األثر 

فيه نظر، إال أنه استعمال كثير شائع، حيث إن ذلك يحتاج لتفصيل كما بين الدكتور القرضاوي في 
أن لفظ سبيل الله قد يطلق ويراد به المعنى العام الشامل لكل أنواع : ، ما مفاده701 /2فقه الزكاة 

الَِّذين يْنِفُقون َأمواَلهم ِفي سبيل اللَِّه ُثم َلا يْتبعون ما {: البر والطاعات وسبل الخيرات كقوله تعالى
ِعْند مهرَأج مَلا َأًذى َلها ونَأْنَفُقوا م  ُنونزحي مَلا هو مهَليع فَلا َخوو مهب262: البقرة[} )262(ر[ ،

والَِّذين يْكِنزون {: وقوله تعالى. فذكر المن واألذى دال على أنه إنفاق على الفقراء ال على الغزاة
هرشاللَِّه َفب يلبا ِفي سْنِفُقوَنهَلا يَة واْلِفضو بالذَّه َذاٍب َأِليمعب فالمراد المعنى ]34: التوبة[} )34(م ،

. األعم لئال يكون المنفق لماله على الفقراء واليتامى وابن السبيل من الكانزين المستحقين للعذاب
وهو نصرة دين الله، ويميز هذا المعنى عن سابقه وروده بعد : وقد يطلق ويراد به المعنى الخاص

: البقرة[} وجاهدوا ِفي سبيل اللَِّه{، ]244: البقرة[} وَقاِتُلوا ِفي سبيل اللَِّه{: هالجهاد والقتال، كقول
وَأِعدوا َلهم ما اسَتَطعُتم ِمن ُقوٍة وِمن ِرباِط اْلَخيل ُترِهبون بِه عدو {: ، ومثل ذلك قوله تعالى]218

 ينآَخرو ُكمودعاللَِّه و فواللَِّه ي يلبٍء ِفي سيش ا ُتْنِفُقوا ِمنمو مهَلمعي اللَّه موَنهَلمَلا َتع موِنهد ِمن
 ونَلا ُتْظَلم َأْنُتمو ُكمَليفالسياق دال على أن المراد هو نمرة دين الله ]60: األنفال[} )60(إ ،

  .)15ص (، )لعموم والخصوصوفي سبيل الله بين ا(وانظر مصرف  .وأوليائه

ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة  848/ 2مشموالت مصرف في سبيل الله بنظرة معاصرة : أنظر -53
المعاصرة، فقد أجرى الدكتور عمر األشقر في هذا البحث دراسة الستقراء نصوص الكتاب والسنة 

ت الدراسة التي أجريناها على وقد أظهر: "الوارد فيها اللفظ محل البحث في الموضع المشار إليه
صلى  -جميع النصوص التي ورد فيها لفظ في سبيل الله في القرآن وعلى جملة من أحاديث الرسول 
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صحة استقراء جمهور العلماء الذين قصروا مصرف في سبيل الله في آية الزكاة  -الله عليه وسلم 

: إلى قوله". اب والسنة يراد به الجهادعلى الجهاد، ألن لفظ في سبيل الله إذا أطلق في مصطلح الكت
وقد أوردنا ثالثين حديًثا من غير األحاديث التي اقترن بها في سبيل الله بالقتال والجهاد، ورأينا أن "

ولكن ينبغي أن يعلم أن دائرة . جميع هذه األحاديث أريد بلفظ في سبيل الله فيها الجهاد والقتال
بل تشمل كل مجاالت الصراع بين المسلمين والكفار على  الجهاد ال تقتصر على القتال فحسب،

لالستزادة في دراسة نصوص في سبيل الله في الكتاب : وينظر". النحو الذي بيناه فيما سلف
  .)15ص (مصرف وفي سبيل الله بين العموم والخصوص : والسنة

ولكني ال أعلم خالًفا في أن  سبل الله كثيرة،: قال مالك: "533/ 2قال ابن العربي في أحكام القرآن  - 54
إنه : المراد بسبيل الله هاهنا الغزو من جملة سبيل الله، إال ما يؤثر عن أحمد وإسحاق فإنهما قاال

قال ابن قدامة في المغني ". والذي يصح عندي من قولهما أن الحج من جملة السبل مع الغزو. الحج
ف في استحقاقهم، وبقاء حكمهم، وال خالف هذا الصنف السابع من أهل الزكاة، وال خال: "326/ 9

  ."في أنهم الغزاة في سبيل الله؛ ألن سبيل الله عند اإلطالق هو الغزو

/ 6) (27151: (، ورواه أحمد برقم)1988: (رواه أبو داود، كتاب المناسك، باب العمرة برقم -  55
حمد في مسنده ومن ورواه أ: "قال) 34(حديث ) 285/ 2(، قال الزيلعي في نصب الراية )375

صحيح على شرط مسلم، وفيه نظر، فإن فيه رجًلا مجهوًلا، : طريقه الحاكم في المستدرك، وقال
الحديث أم معقل طرق وأسانيد، : "323/ 5قال في عون المعبود ". وإبراهيم بن مهاجر متكلم فيه

  ."وال يخلو من االضطراب في المتن واإلسناد

ص ( 3وتقسيم الزكاة والعشر في باكستان في الدورة الثامنة من العدد القرار الرابع بشأن جمع  - 56
  .(4) ، قرار)211

/ 6) (27151: (، ورواه أحمد برقم)1988: (رواه أبو داود، كتاب المناسك، باب العمرة برقم -  57
ورواه أحمد في مسنده ومن : "قال) 34(حديث ) 285/ 2(، قال الزيلعي في نصب الراية )375

صحيح على شرط مسلم، وفيه نظر، فإن فيه رجًلا مجهوًلا، : حاكم في المستدرك، وقالطريقه ال
الحديث أم معقل طرق وأسانيد، : "323/ 5قال في عون المعبود ". وإبراهيم بن مهاجر متكلم فيه

  "وال يخلو من االضطراب في المتن واإلسناد

  سبق تخريجه - 58

  .)25ص (لمعاصرة فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة ا - 59

  86-78السبهاني، الوجيزفي إقتصادية الزكاة والوقف، صـ  - 60

م، بشأن التصرف أموال الزكاة في شكل 2011عام  14فتاوي مجلس علماء األندونيسي، رقم  - 61
  .م3/2011/ 17أألصول الثابتة خاضعة لإلدارة، ثبتت في جاكرتا، 

م بشأن استخدام أموال الزكاة 2003سنة  4ونيسي رقم مذكور في قرار مجلس الفتاوي علماء األند - 62
  م1/11/2003ثبت في جاكرتا  ،في المشروع اإلستثمارية
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 "املجروحني"دراسة تطبيقية من خالل كتابه  :الحديث الباطل عند ابن حبان
  

  *عناد غالب الغنانيم

  ملخص

، وقد قام "المجروحين"عند ابن حبان في كتابه " الحديث الباطل"تناول هذا البحث دراسة مصطلح 
يف بابن حبان وبيان الباحث بتقسيم الدراسة إلى تمهيد ومبحثين، أما التمهيد فاقتصرت فيه على التعر

ن : معرفة الباطل، حيث توصلت الدراسة إلى أنالحديث الذي ال يكون صحيحًا بأصله وال صحيحًا إلى م
  . ُنِسب إليه

جعلت المبحث األول في الكالم على الحديث الباطل عند ابن حبان ومنهجه في الداللة عليه، وقد 
  . حيث تبين أنه تنوع في سبيل بيان ذلك

المبحث الثـاني فتناولـت فيـه دراسـة األحاديـث التـي حكـم عليهـا ابـن حبـان بـالبطالن، ومنهجـه فـي               وأما
  .التعامل معها، ثم ختمت الدراسة بأهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث

  .الحديث، الباطل، الموضوع: الكلمات المفتاحية

 
The False Hadith According to Ibn Hibban: An Applied Study 

Through His Book “Al-Majrouhin”  
 

Enad Ghalib Al-Ghananeem, Assistant Professor, Hadith Nabawi Sharif, 
Jerash University, Jordan. 

 

Abstract 
This study deals with the term “false Hadith” according to Ibn Hibban in his book 

“Al Majrouhin”. The study is divided into preface and two parts. The preface is limited 
to introducing Ibn Hibban and explaining the falsehood. Whereas, the study indicates 
that: False Hadith is that Hadith which is not true with incorrect Sanad. The first part 
deals with the false Hadith according to Ibn Hibban and his approaches to identify it so 
he used many approaches in this matter. The second part deals with the study of Hadith 
that Ibn Hibban considered them invalid, and his approach to deal with them. The study 
concluded with the most important results. 
Keywords: Hadith, False Hadith, Fabricated Hadith. 
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  :المقدمة

  :بسم الله، والحمد لله، والصالة والسالم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد

بينوا فيها حال الرواة  ،فقد أطلق النقاد من علماء الحديث ألفاظًا كثيرة ذات أهمية كبيرة
لتي من جرحًا وتعديًال، ومن المعلوم أن علم الجرح والتعديل يعتبر أحد أهم علوم الشريعة ا

خاللها حفظ الله تعالى سّنة نبيه صلى الله عليه وسلم من أيدي العابثين المبطلين، ومن هنا كان 
لزامًا على الباحثين والمشتغلين بهذا العلم الشريف الوقوف على مراد النقاد من األلفاظ 

ذا هو األساس والمصطلحات التي أطلقوها في حكمهم على األحاديث، وتحريرها وبيان معانيها، فه
الذي يقوم عليه فهم أصول الحديث، وال يتأّتى ذلك إال بعد القيام بتحديد المصطلحات وفهمها 

الوقوف على المراد منها، وقد جاءت هذه الدراسة لُتساهم في جانب من ذلك، وهو حتى يتسّنى 
إلمام الناقد ، وهو ا"المجروحين"عند ابن حبان، في كتابه " الحديث الباطل"بيان معنى مصطلح 

األلفاظ التي أطلقها في حكمه على األحاديث بالبطالن من شأنها أن تكشف لنا  معرفة وإنالنحرير، 
  .طريقة هؤالء العلماء في نظرتهم لهذه األحاديث بعد بيانهم لحال رواتها

  :أهمية الدراسة: أوًال

  :تكمن أهمية البحث في النقاط التالية

البن حبان أحد الكتب المهمة جدًا في المكتبة اإلسالمية، كون المؤلف " نالمجروحي"ـ يعد كتاب 1
من أولئك األئمة الذين يعتبر  عدمن النقاد والعلماء المشهود لهم بالفهم والنقد، ولهذا 

  .بأقوالهم وأحكامهم في هذا الجانب

  .من خالل رؤية الناقد ابن حبان" الحديث الباطل"ـ يظهر البحث معنى 2

  .ـ الكشف عن المصطلحات التي أطلقها ابن حبان في الحكم على الحديث بالبطالن3

  .ـ تسليط الضوء على منهج أحد النقاد المتقدمين في حكمه على الرواة وعلى أحاديثهم بالبطالن4

  :سبب اختيار الموضوع :ثانيًا

  :يعود ذلك إلى جملة من األسباب، وهي

حبان في مكتبة الحديث الشريف خاصة والمكتبة اإلسالمية البن " المجروحين"ـ أهمية كتاب 1
  .عامة

  .بهذا الشكل" الحديث الباطل"ـ كون ابن حبان يعتبر من العلماء الذين خاضوا في الكالم عن 2

  .عنده" الحديث الباطل"لم يأخذ حقَّه من الدراسة، وخصوصًا مفهوم " المجروحين"ن كتاب إـ 3
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  :إشكاليات الدراسة: ثالثًا

البن حبان من الكتب التي تناولت تراجم الرواة الضعفاء، غير أنه " المجروحين"يعد كتاب 
امتاز عن بعض الكتب األخرى، بأنه تعرض للعديد من أحاديث بعض الرواة وحكم عليها، وبناًء 

  :فإن الدراسة جاءت لتطرح األسئلة التالية ،على ذلك

  ان على وجه الخصوص؟ـ ما مفهوم الحديث الباطل عند ابن حب1

  ـ ما المنهج الذي سلكه ابن حبان في حكمه على الحديث بالبطالن؟2

  رت في عملية الحكم على الحديث بالبطالن غير جرح الراوي؟ـ هل هناك قرينة أث3َّ

  الباطل عند ابن حبان، وهل تختلف عن غيره؟الحديث ـ ما هي أنواع 4

  :أهداف الدراسة: رابعًا

  :إلى تهدف هذه الدراسة

وأنه أحد األئمة النقاد في هذا الشأن، وبيان جهوده في عملية  ،ـ بيان مكانة اإلمام ابن حبان1
  .تنقية السّنة الشريفة والذود عنها

، وذلك من خالل دراسة استقرائية تحليلية عند أحد "الحديث الباطل"ـ الوقوف على معنى 2
  .العلماء المشهود لهم بهذا الفن

  .البن حبان" المجروحين"من خالل كتاب " الحديث الباطل"علمية حول ـ صياغة مادة 3

 :الدراسات السابقة: خامسًا

على دراسة مفردة تناولت هذا الموضوع عند  –في حدود ما قمت بالبحث عنه  –لم أقف 
، والحديث "المجروحين"ابن حبان بشكل خاص، إال أن هناك بعض الدراسات ذات العالقة بكتاب 

  :كل عام، ومنهاالباطل بش

، رسالة ماجستير في علم "اإلمام ابن حبان ومنهجه في إعالل الحديث في كتابه المجروحين"ـ 1
 لم يتطرق ،2002الحديث مقدمة لجامعة أم درمان في السودان، للباحث عبد الباقي يعقوب 

لتها في فيها الباحث لدراسة الحديث الباطل عند ابن حبان باالستقراء والمنهجية التي تناو
  .البحث هذا

الحديث الباطل عند اإلمام أبي حاتم الرازي دراسة تطبيقية من خالل كتاب العلل البنه عبد "ـ 2
 م لمجلة الميزان للدراسات اإلسالمية، العدد الثاني، المجلدبحث محكَّم مقد ،"الرحمن
ر يم يتعرض لتحررياض الطائي، لكن الباحث ل. دو أحمد عبد الله. ، للباحث د2015الثاني،
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في سبيل الوصول إلى معنى واضح، وبيان الفروق عند  ،األلفاظ عند كل عالم على ِحدٍة
  . العلماء إن وجدت

  :منهجية دراسة الموضوع: سادسًا

  :سلكت في دراستي لهذا الموضوع أكثر من منهج من أجل الوصول إلى الغاية، ومن ذلك

  .كشف عن جزئيات الموضوع وتفصيالته الدقيقةوالذي يقوم على ال: ـ المنهج التحليلي1

  .الذي يقوم على تتبع المسائل والفروع ذات الصلة بالموضوع: ـ المنهج االستقرائي2

  .الذي يقوم على عملية الموازنة بين آراء ابن حبان وغيره من العلماء: ـ المنهج المقارن3

 :خطة البحث: سابعًا

يمه إلى مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة، على إن طبيعة الموضوع اقتضت أن أقوم بتقس
  : النحو التالي

وتشتمل على أهمية الدراسة، وأسباب اختيار الموضوع، ومشكلة الدراسة وأهدافها، : المقدمة
  . والدراسات السابقة وخطَّة الدراسة

  ).اسمه، ونسبه، مولده، ونشأته، وثناء العلماء عليه، ووفاته(ترجمة ابن حبان : التمهيد

   :وأسلوب ابن حبان في الداللة عليه" الباطل"تعريف : المبحث األول

 .لغًة واصطالحًا" الباطل"مفهوم : المطلب األول

  .أسلوب ابن حبان في الداللة على الحديث الباطل: المطلب الثاني

  .األحاديث التي حكم عليها ابن حبان بالبطالن: المبحث الثاني

  .حيث رتبة الرواة أنواع البطالن من: المطلب األول

  .أنواع الباطل من حيث التفرد واالقتران: المطلب الثاني

  :وفيها أهم النتائج: الخاتمة

  .ترجمة موجزة لإلمام ابن حبان: التمهيد

  :اسمه ونسبه: أوًال

التميمي  أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد بن مرة بن هدية
 ان إمامًا فاضًال مكثرًا من الحديث والرحلة والشيوخ، عالمًا بالمتون واألسانيد،، كيالبستي الحبان
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وينسب إلى تميم جد القبيلة العربية المعروفة، والبستي نسبًة إلى مدينة بست إحدى أعمال 
  .)1( سجستان، أما كنيته فقد كان يكنى بأبي حاتم

  : مولده ونشأته: ثانيًا

ذكر الذهبي أن ابن حبان ونَتيمائو نِعيبسو عضَنَة بس لف فيه ، إال أن تاريخ مولده مخَت)2(ِلد
  .عند أهل التاريخ والتراجم

ر عليه مؤنة الكدح والسعي وقد كانت أسرة ابن حبان على درجة من الغنى، األمر الذي وفَّ
الم اإلسالمي المترامي تحصيل الرزق، ومكَّنته من الطلب المبكر، والرحلة الواسعة بين أرجاء العل

  .)3(األطراف، طلبًا للعلم والتماسًا له

  :ثناء العلماء عليه: ثالثًا

ال شك أن ابن حبان كانت له مكانة مرموقة في األوساط العلمية وبين العلماء وشيوخه 
وتالميذه، ومصنفاته خير دليل على ذلك، وهذا من أهم األسباب التي جعلت العلماء يثنون عليه، 

َكان عَلى : َقاَل َأبو سعٍد اإلدِريِسي: ا يلي بعض أقوال األئمة الواردة في بيان مكانته ومنزلتهوفيم
ون الِعْلم، َقضاِء سمرَقْند زمانًا، وَكان ِمن ُفَقهاِء الدين، وحفَّاِظ اآلَثاِر، عاِلمًا بالّطب، وبالنُّجوم، وُفُن

سالم نَّفِهصِني بعي ،حِحيالص َند : ِكَتاب"التَقاسيمو اَألنواع".  

اِكمَقاَل الحو : ِمنالوعِظ، وِث، وِديالحاللُّغِة، وِفي الِفْقِه، و َأوعيِة الِعْلم ِمن انِحب ناب َكان
نَثَالِثيو عبَنَة َأرس روابسَني َقِدم ،الجَنا  عقَالِء الرَليإ انصرف ا، ُثماِء َنسَلى َقضإ ارَثَالِث مَئٍة، َفسو

  .ِفي سَنِة سبع، َفَأَقام ِعْندَنا بَنيسابور

بالَخِطي ْكرو بَقاَل َأبمًا: وِثَقًة نبيًال َفه انِحب ناب َكان.  

غلَط ابن ِحبان الغلَط الَفاحش ِفي تصرَفاِتِه، :)يِةطبَقاِت الشاِفِع(وَقاَل َأبو عمرو بن الصَالح ِفي 
َكَذا فلتكن : َلعلََّنا َقد َكَتبَنا عن َأكثر ِمن َألَفي شيخ، ُقْلُت": اَألنواع"َقاَل ابن ِحبان ِفي َأثَناِء ِكَتاِب 

رالعالِفْقِه، و ِه ِمنَليع ا َكانم عَذا مه ،ِفالهمماِنيِة التَّصَكْثرِة، واهرالب اِئلالفضِة، وي4(ب(.  

  : وفاته :رابعًا

ُتوفِّي ابن ِحبان بِسجسَتان بمديَنِة : "توفي ابن حبان في مسقط رأسه بست، قال الذهبي
ِفي عشر وهَثَالِث مَئٍة، وو نِسيَخمو عبَنَة َأرس الوَت ِفي شسب ناِني5("الثَّم(.  
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   :وأسلوب ابن حبان في الداللة عليه" الباطل"تعريف : المبحث األول

  .لغًة واصطالحًا" الباطل"مفهوم : المطلب األول

  ": لغًة"ـ الباطل 1

.. .الباطُل والرِديُء ِمن الشيِء؛: وكلُّ مردوٍد ِعْند اْلعرِب بهرج، والبهرج" :قال ابن منظور
الحق َأبَلج، : َكَذِلك اْلحق إذا اتَّضح؛ يَقاُل... َأبَطَله،: أنه بهرج دم ابن اْلحاِرِث، َأي:َوِفي اْلحِديِث
َلجاِطُل َلجاْلب6("و(.  

ُفرق به بين الحق  -عز وجل  -كتاب الله : الفرقان" :والباطل ضد الحق، قال ابن فارس
  .)7("والباطل

بَطَل بْطًال وبطوًال " :ومما قيل في معنى الباطل أيضًا ما ذكره صاحب القاموس المحيط، قال
هنضمْطالنًا، بَطاَلًة،: وبديِثه بفي ح َطَلهرًا، وأبياعًا وُخسض بوالباِطُل... َذه :قالح 8("ِضد(.  

نقيض الحق، : الباِطل" :ألصبهاني فقالوللباطل معان أخرى يعرف بها كما بين ذلك الراغب ا
ذِلك بَأن اللَّه هو اْلحق وَأن ما يدعون ِمن دوِنِه " :وهو ما ال ثبات له عند الفحص عنه، قال تعالى

بَطَل بُطوًلا وبْطًلا : وقد يقال ذلك في االعتبار إلى المقال والفعال، يقال) الحج: 62" (هو اْلباِطُل
، وقال )األعراف: 118" (وبَطَل ما كاُنوا يعمُلون" :قال الله عز وجّل. بْطَلانًا، وَأبَطَله غيرهو

، ويقال للمستقّل عما يعود بنفع دنيوي أو )آل عمران: 71(" ِلم َتْلبسون اْلحق باْلباِطل" :تعالى
َطاَلٍة بالكسر: ُأخرويطَّال، وهو ذو ب9("ب(.  

  ":اصطالحًا"الباطل ـ 2

ًا أفرده العلماء للكالم فيه عن الناظر في كتب مصطلح الحديث ال يكاد يجد فيها بابًا خاص
الحديث الباطل رغم كثرة استخدامهم له، وهذا ما نجده عند العلماء المتقدمين كأحمد بن حنبل، 

إطالقهم عدة أوصاف وأبي حاتم الرازي وابن عدي والدارقطني وغيرهم، إال أنه يالحظ عليهم 
على اعتبار أنه هو والمكذوب بمعًنى " باطل"للمصطلح الواحد، ومن ذلك تناولهم مصطلح 

ويتضح ذلك من كالم  "صلى الله عليه وسلم الموضوع المختلق على رسول الله"وهو  ،واحٍد
يجمعون العلماء في كتب العلل والجرح والتعديل، وقد تداولوه بكثرة، ونراهم في بعض األحيان 

في أثناء تراجمهم للرواة، وقد بدا ذلك واضحًا في كالم اإلمام " الباطل والكذب وبين الوضع"بين 
حينما جعل هذه األلفاظ جميعًا في المعنى نفسه، وأوردها في الباب نفسه أيضًا، وقد " أحمد"

ما أنكرُت : ي يقولسمعت أب" :بين عبد الله ابن اإلمام أحمد هذه العالقة بين اللفظين حينما قال
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وحديث سعيد : ثم ساق الحديث بسنده وقال بإثره، من حديث عباس األنصاري إال حديثًا واحدًا

  .)10("كذب باطٌلعندي 

وقد قرن أبو حاتم الرازي أيضًا بين الباطل والموضوع في حكمه على مجموعٍة من 
ما يحسن بالعرب من : سئل أن النبي األحاديث التي سأله ابُنه عنها، ومن ذلك قوله فيما ُذكر 

هذا حديث باطل " :قال أبي: اإلبل؛ ثم ساق الحديث إلى أن قال عبد الرحمن: فقال ؟التجارة
  .)11("موضوع

يجب " :ومما يفهم أيضًا من كالم الخطيب البغدادي أنه ال فرق بين الموضوع والباطل، فقال
ـ ثم بين "المصنوعة واألحاديث الباطلة الموضوعة على المحدث أن ال يروي شيئًا من األخبار 

  .)12("فمن فعل ذلك باء باإلثم ودخل في جملة الكّذابين" :حكم من فعل ذلك بقوله

ومثل هذه األلفاظ نجدها أيضًا في كالم بعض المتأخِّرين والمعاصرين، ومن ذلك قول ابن 
ه للموضوع، فبين أن له بعض األلفاظ الداّلة ن الوارد في التذكرة في علوم الحديث عند تعريفالملقِّ

  .)13("المردود، والمتروك، والباطل"عليه التي يعرف بها وهي 

إذا قام عند " :وهذا ما أّكد عليه المعّلم اليماني في مقدمة تحقيقه للفوائد المجموعة بقوله
هذا :هذا باطل، و:لفقد يقو الناقد من األدلة ما غلب على ظنِّه معه نسبة الخبر إلى النبي 

  .)14("موضوع، وكال اللفظين يقتضي أن الخبر مكذوب عمدًا

في وكلُّ ذلك يدّل على مدى التوافق بين لفظ الوضع والباطل والكذب، كما هو بي وواضح ن
ن، وعلى ما وقع من قبل ذلك في أحكام بعض المتقدمين كأبي كالم الخطيب ومن بعده ابن الملقِّ

  .م الرازيين، وهما من جهابذة أهل هذا الفنزرعة وأبي حات

إال أنه يستنبط من  - ًا في بيان مفهومه وإن لم يفرد له العلماء بابًا خاص -إذن فالباطل 
، ومن كالمهم ومن استعمالهم له، وقد جاء توضيح الباطل عند بعض المتأخرين بتعريفات متقاربة

هو الذي ال ي: الباطل" :ذلك قول الجرجانيا بأصله، وما ال يعتدبه، وال يفيد شيًئا،  كون صحيح
ما كان فائت المعنى من كل وجه، مع وجود الصورة؛ إما النعدام األهلية أو المحلية، كبيع : والباطل

  .)15("الحر، وبيع الصبي

 .منهج ابن حبان في الداللة على الباطل :المطلب الثاني

بيانه للحديث الباطل والداللة عليه، بحسب الراوية  لقد تنوع منهج اإلمام ابن حبان في سبيل
التي هو بصدد الكالم عليها، فال تكاد تجد له طريقة واحدة يسير عليها، أو يلتزم بها، فمرًة يقرن 

الرواية الباطلة دون التعرض لوجه بطالنها، وإنما  لفظ الباطل بغيره من األلفاظ، ومرًة أخرى يعلُّ
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ى بيان الوجه الصحيح، ومرًة يفصل، وأخرى يجمل، وأحيانًا يكتفي بذكر يقتصر في ذلك عل
الراجح، وبعد استقراء الروايات التي حكم عليها بالبطالن تبين لي أنه كان يتصرف مع الحديث 

  :الباطل على النحو اآلتي بيانه

هذا باطل ال : "ذلك قولهأنه كان يحكم على الرواية بأنها باطلة ويقرنها بلفظة أخرى، ومن : أوًال
َأشعث بن سِعيد " :ما ذكره في أثناء ترجمته ألشعث السمان، قال، ومثال ذلك "أصل له

السمان، َأبو الربيع واِلد سِعيد بن َأبي الربيع السمان، من أهل اْلبصرة، يروي عن ِهشام بن 
عيم، يروي عن اْلَأِئمة الثَِّقات اْلَأحاِديث الموضوعات عروة وَذِويِه، حدث عْنه وِكيع وَأبو ن

 نَة، عورع نب امِهش نى عورِه، وَليار عولع بقلب اْلَأْخب ة، َكَأنَّهورن عام بن ِهشوبخاصة ع
اُت الشعر ِفي اَألْنِف َأمان ِمن َنب" :َأبيِه، عن عاِئشَة، َأن النَّبي صلَّى اللَّه عَليِه وسلَّم َقاَل

َذاماْلج" ْتنَذا مهَل َله، واِطٌل َلا َأص16("ُب(. 

فإنه ساق له " بشر بن عبد الله القصير"وعلى هذا النحو سار في حكمه على بعض أحاديث 
: لَّى اللَّه عَليِه وسلَّمَ، َقاَلعن َأَنس، عن النَّبي ص َقد روى بشرو" :من جملة أحاديثه، فقالحديثًا 

ي مَقو انمالز ِفي آِخر ُكونيس َأنَّها، وارهَأصا وابحلَّ اتََّخَذ ِلي َأصجو زع اللَّه نِغإبموَنهَفال  ،ض
معهم، رواه عْنه ِهشام الدسُتواِئي، وهَذا ُتواِكُلوهم، وال ُتشاِربوهم، وال ُتصلُّوا عَليهم، وال ُتصلُّوا 

 رَخبَل َلهاِطٌل َلا َأص17("ب(.  

وهذا المسلك تكرر منه في حكمه على مجموعة من روايات بعض الرجال الذين ترجم لهم، 
  .1172، 1044، 258، 269، 204، 206، 195، 119، 116، 20: ينظر أرقام التراجم

ه كان يحكم على الرواية بالبطالن دون إغفال ذكر العّلة التي بسبها أطلق حكمه هذا أن: ثانيًا
في  على نحو ما نجدهعليها، ثم يتبع ذلك بيان الوجِه الصحيح لها، وما هو المحفوظ فيها، 

يٍد، عن روى عن ماِلٍك، عن يحيى بن سِع" :ترجمته إلسماِعيل بن داود بن ِمْخراق، فقال
ما صلَّيت خلف أحٍد أشبه برسول اللَِّه صلَّى اللَّه عَليِه وسلَّم ِمن هَذا : َأَنس بن ماِلٍك، َقاَل

موسى  َأْخبرَنا َأبو يعَلى محمد بن زهير، َثَنا ِرزق اللَِّه بن - يعِني عمر بن عبِد اْلعزيز  -اْلَفَتى 

 رَذا َخبهو ،ْنهاِطٌلعا  بنَّمإ ،اِريِعيٍد اْلأْنصس نى بيحِديِث يح ال ِمناِلٍك، وِديِث مح ِمن سَلي
رَأيُت : رواه شريك بن َأبي َنمر، عن َأَنس َفَقْط، وروى عن ماِلٍك، عن َناِفع، عن ابن عمر، َقاَل

دبع هِه وَليِرج ُة َتْنُكباراْلِحجو لَّمسِه وَليع لَّى اللَّهي صِدي النَّبي نيب َتدشي ين ُأباللَِّه ب و
ِه وآياِتِه َأباللَّ: يا رسوَل اللَِّه، إنَّا ُكنَّا َنُخوض وَنْلعب، َفَقاَل النَّبي صلَّى اللَّه عَليِه وسلَّم: يُقوُل

، َأْخبرَناه اْلحسن بن سْفيان، َثَنا نوح بن حبيب، َثَنا ابن !؟"ورسوله ُكْنُتم تستهزؤون
  .)18("المخراق، عن مالك، عن َناِفع
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واألمر نفسه نجده عنده فيما نص عليه في ترجمته َألحمد بن عبد اللَِّه بن ميسرة اْلحراِني، 
روى عن شجاع بن اْلوِليِد، عن عبيِد اللَِّه بن عمر، عن َناِفع، عن ابن عمر، " :ميسرة، قال َأبي
  .""َكان رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه عَليِه وسلَّم يسَتاك آِخر النَّهاِر وهو صاِئم" :قال

 نع ،مَليس نى بيحي نى عورلَّى وص يالنَّب نع ،رمابن ع نع ،َناِفع نع ،رمع نِد اللَِّه بيبع
، َأْخبرَنا باْلحِديَثين جميعا "َأنَّه َكان يسَتْأِذن اْلواِحد على االثنين إَذا َتَناجيا" :اللَّه عَليِه وسلَّم

و ،ْنهع اندمهالبسككي ب دمأح انرَخب َذانهاِطالنب ْفعر ابن لِفع ا ِمنيعمج ِحيحالصا، ومه
  .)19("عمر

، 471، 363، 325، 254، 209، 204، 119، 103، 84: وينظر في المسائل التالية ،هذا
544 ،569 ،585 ،941 ،953 ،954 ،996.  

 .ذكر الوجه الراجحة دون يحكم على الرواية بالبطالن ثم يبين العّل: ثالثًا

ومثال ذلك ما ورد في ترجمة َأحمد بن عبد اللَِّه بن حِكيم، َأبي عبد الرحمن الفرياناني 
َكان ِممن يروي عن الثَِّقات ما َليس من َأحاِديثهم، وعن َغير اْلَأْثبات ما َلم " :اْلمروِزي، قال

مي ضَأب نى عوثوا، رَقاَليحد لَّمسِه وَليع لَّى اللَّهي صن النَّبن أنس، عٍد، عيمح نَة، عر: " نم

اْلَفْقر ْنهاُقوِت َنَفى عاْلي َفصب اٍذ"َتَختَّمعم نب دمحَنا مرَأْخب ،، رَذا َخبهو ،اِنيياِطٌل حدَثَنا اْلِفرا بم ،
ِه صلَّى اللَّه عَليِه وسلَّم، وال َأَنس رواه، وال حميد حدَث بِه، وال َأبو ضمرة ذكره َقاَله رسوُل اللَّ
  .)20("بهَذا اْلإسَناد

حدَث عن َأبيه بحديثين "َ :فقال" َخاِلد بن َغسان الداِري"وبمثل ذلك نص في كالمه عن 
َأْكُل الطِّين حرام عَلى ُكلِّ : َأبيِه، عن حماٍد، حدَثَنا َثابٌت، عن َأَنس، يرَفعه عن: باِطَلين، َأحدهما

ِلمسِه"مبِه ِفي النَّار" :، وهجعلى و ه اللهأكب ،ِطين ْطِنِه ِمْثَقاٌل ِمنِفي باَت وم نَقاَل"ِم ، ": َذانهو

  .)21("باِطالنإلسَنادين اْلحِديَثان بهَذين ا

  .1172، 975، 548، 240، 220: وقد تكَّرر هذا منه في عدة تراجم، وهي

  .ال يفصل :يحكم على الرواية بالبطالن دون ذكر السبب، أي: رابعًا

فقد كان ابن حبان يسوق في بعض األحيان األحاديث في أثناء ترجمة الرواي ويحكم عليها 
العلة أو السبب لذلك، بل إنه كان يجمل الكالم فيه، على نحو ما نجده في  بالبطالن دون ذكر

َقاَل رسوُل اللَِّه صلَّى : هو الَِّذي يروي عن َناِفع، عن عمر، َقاَل" :ترجمة أبان بن المحبر، حيث قال
، روى "ضة من ِحْنَطة، َأو مثلها من تمركم من حوراء عيناء ما َكان مهرها إلَّا َقب: اللَّه عَليِه وسلَّم

ٍك، عن عْنه مروان بن معاِوية اْلَفزاِري، وهو الَِّذي روى عن َأبي إسماِعيَل اْلعبِدي، عن َأَنس بن ماِل
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اَألِسير ما َكان ِفي إساِرِه، َفصالُته : لَّمَقاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه عَليِه وس: عمر بن اْلَخطَّاِب، َقاَل

  .)22("باطالن، وهما جميعا "رْكعَتان حتَّى يموَت َأو يُفك اللَّه إساره

روى عن اَألعرج، عن " :، قالوقد كان هذا منه أيضًا في ترجمته للحسن بن مسِلم اْلِعجِلي
ما زاَل جبريُل عَليِه السالم يوِصيِني : َقاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه عَليِه وسلَّم :َأبي هريرَة، َقاَل

يعتقه ًلا ثمَأج َله برضي تَّى َظَنْنُت َأنَّهُلوِك حماْلمب."  

مي، حدَثَنا َنعام بن سهيل اْلحراِني، مْكرم باْلبصرِة، حدَثَنا عِلي بن َنصر اْلجهض بناحدثَنا 
جراَألع نى عور َقدو ،جراَألع نع ،ِليع نب نسَة، َقاَل،حدَثَنا اْلحريري هَأب نوُل اللَِّه : عسَقاَل ر

، حدثَنا "يا محمد، إذا َتوضأت فانَتِضح: اَلَأمرِني جبراِئيل عَليِه السالم َفَق" :صلَّى اللَّه عَليِه وسلم
ِليع نب نسَة، حدَثَنا اْلحبو ُقَتيَة، حدَثَنا َأبشي َكبَأب نَة بَلمس نب نيسَة، حدَثَنا اْلحَطبابن َقح 

  .)23("باطالن اْلهاِشمي، عن اْلَأعرج، جميعا

قه ابن حبان في حق روايات هذين الرجلين، دون التعريج على ذكر وهذا البطالن الذي أطل
يأتي عن " :عّلة ذلك، إنما كان منه اكتفاًء ببيان حالهما، فاألول كان قد قال في صدر ترجمته له

نافع وغيره من الثقات ما ليس من أحاديثهم، حتى ال يشك المتبحر في هذه الصناعة أنه كان 
  ."االحتجاج به وال الرواية عنه إال على سبيل االعتباريعملها، ال يجوز 

يتفرد عن الثقات بما ال يشبه حديث األثبات، فمثل هذه األحكام التي " :والثاني قال فيه
  ."يطلقها في حق بعض الرواة كافيٌة ألن تجعل الناظر في رواياتهم يحكم عليها بالبطالن

  .ها ابن حبان بالبطالناألحاديث التي حكم علي: المبحث الثاني

  .بطالن الحديث من جهة الرواة: المطلب األول

  .بطالن الحديث لوجود الراوي الضعيف في إسناده: أوًال

سمعُت محمد بن " :قال ابن حبان في أثناء ترجمته لحماد بن عمرو النصيبي: المثال األول
َليس : حماد بن عمرو النَِّصيبي؟ َقاَل: ُقْلُت ِليحيى بن مِعين: ُقوُلسمعُت الداِرِمي ي: محموٍد يُقوُل

وهو الَِّذي روى عن عبِد اللَِّه بن ِضراِر بن عمرو اْلمَلِطي عن َأبيِه، عن : بشيٍء، َقاَل َأبو حاِتم
نب َأَنس نع ،َقاِشيالر يدزاِلٍك، َقاَل يم :لَّمسِه وَليع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسَقاَل ر : َفًة ِمنَل َطرمح نم

نَل الذُُّكورِ، َفإَناِث َقباإلْأ بدبْليو ،ما ِفيههعضتَّى يَقٍة حدص اِملَكح َلِدِه، َكانَلى وإ وقالس زع اللَّه 
قلَّ رجِة اللَِّه  ويَخش َكى ِمنب نملَّ، وجو زِة اللَِّه عيَخش َكى ِمنب نَكم ُألْنَثى َكان قر نمَناِث، وِلإل

َثَنا أنبأنا به محمد بن المسيب،  .عز وجلَّ ُغِفر َله، ومن َفرح ُأْنَثى َفرحه اللَّه عز وجلَّ يوم اْلحزن
و، ورمع ناِر بِضر نِد اللَِّه ببع نع ،يو النَِّصيبرمع نب ادمَثَنا ح ،انورم نِلِك باْلم دبِديٌثعَذا حه 
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اد بن عمرو، ويزيد عبد اللَِّه بن ِضراٍر وَأبوه، وحم: َلا َأصَل َله، وِفي إسَناِدِه َأربعُة ضعَفاَء باِطٌل
  .)24("الرقاِشي

وعلة ذلك تمثلت في كونه ورد من طريق هؤالء الرواة  ،حكم ابن حبان على الحديث بالبطالن
  .الضعفاء كما صرح بذلك، فإن تفرد الضعفاء عنده سبب من أسباب بطالن روايته

يروي عن ابن عييَنة، عن  :، فقالما ذكره في ترجمة خالد بن يوسف السمِتي: المثال الثاني
ما ِمن َأحٍد إال وعَليِه حجٌة " بن جريج، عن َناِفع، عن ابن عمرَ، عن النَّبي صلَّى اللَّه عَليِه وسلَّم،ا

َتانباجٌة ورمعو"ِديَذا : ، َقاَل ابن عهِديُث بَذا اْلحهَناِدوساِطٌل اإلن باد بن ِزييِه، عن َأبع َلهو ،
سعد، عن اْلعَلاء بن عبد الرحمن، وعن ِزياد، عن ِعْكرمة، حِديثين َلا يرويهما َغيره، وَله عن َأبيِه 

َأر َلهَناد مَئة؛ وسَذا اْلإهَة بريري هن َأباِزم، عن ابن حَنة، عييى بن عوسن ما ِفي عمِديثًا، وح ونعب
  .)25("ِروايته َفَلعلَّ اْلبَلاء ِفيِه من ابنه يوسف بن َخاِلد َفإنَّه ضِعيف

استشهاد ابن حبان بما قاله ابن عدي يدل داللة قاطعة على موافقته له فيما ذهب إليه من 
  .د بهإذا ما ورد من طريق راٍو ضعيف وتفر ،الحكم على الحديث بالبطالن

  .بطالن الحديث الذي في إسناده راٍو شديد الضعف يسرق الحديث: ثانيًا

شيخ من أهل اْلُكوَفة، " :سيد بن زيد اْلجمالقال ابن حبان في أثناء ترجمته أل: المثال األول
يسرق اْلحِديث واللَّيث بن سعد وَغيره من الثَِّقات اْلمَناِكير، و ،حدث ببْغداد، يرِوي عن شريك
دَخَل بْغداد ونزل الحذائين ِفي الكرخ، َفَأَتيته وَأنا ُأِريد َأن َأُقول : ويحدث بِه، َقاَل يحيى بن مِعين

ذائين: َلهَفار الحْقُت من شا َكذَّاب، فَفر26(ي(عُتجَفر ،")27(.  

: بن سعٍد، عن َناِفع، عن ابن عمر، َقاَل روى عن اللَّيِث" :ثم ساق له ابن حبان حديثًا فقال
االنِقب لَّمسِه وَليع لَّى اللَّهص يالنَّب لٍد )28(ِلَنعمحم نب رمحدَثَنا ع ،َترُتسب رمع نب دمححدَثَنا م ،

َلا َأصَل َله ِمن حِديِث ابن عمرَ، وال ِمن حِديِث  باِطٌلهَذا اْلحِديُث  .الشَطوي، حدَثَنا َأسد بن زيٍد
َناِفع."  

وصف ابن حبان هذا الحديث بالبطالن، ألن راويه هو أسيد بن زيد الجمال، أبو محمد، 
وقد تفرد برواية هذا الحديث عن الليث دون سائر أصحابه الثقات، وهو ممن ضعفه العلماء 

متروك، وَقاَل ابن : قال الّنسائي" :ذلك ما ذكره الذهبي في تاريخ اإلسالم وتكلموا فيه، ومن جملة
ِديع :ِويِه ال يتابرا يُة مامع عليه، وقال الخطيبع :ِضيرث بها، وكان غير موحد 29("قِدم بغداد(.  



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  الغنانيم

  666

اِهيم بن إسحاق إبر" :ترجم ابن حبان ألحد الرواة، ثم أطلق حكمه عليه فقال: المثال الثاني
بن إبراِهيم بن ِعيسى بن محمد بن مسلمة بن سَليمان بن عبد اللَِّه بن حْنَظَلة الغسيل، َأبو 

،اِديْغداق اْلبحسِديث.. .إرق اْلحيسار ويقلب اْلَأْخب 30("َكان(.  

ملتها، قولهوقد ساق ابن حبان إلبراهيم هذا بعضًا من أحاديثه ومن ج: " نب اِهيمربى إور
ياِهري الزَأب نع ،اِلحص نَة باِويعم ناِعيَل، عمسإ نب رشب نع ،َأْكَثم نى بيحي نع ،اقحسإ نِة، ع

 :َقاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه عَليِه وسلَّم: جبير بن ُنَفير اْلحضرِمي، عن عوِف بن ماِلٍك اَألشجِعي، َقاَل

  .)31("باِطٌلوهَذا حِديٌث  .من َأراد بر واِلديِه َفْليعِط الشعراَء"

ابن حجر في لسان الميزان ونقل كالم ابن حبان الوارد فيه، ثم زاد  وهذا الحديث أورده
وأنا أتعجب من شيخنا : في صحيحه المستخرج، ثم قال الحاكمإن ابن األخرم حدث عنه " :فقال

كيف حدث عن هذا الشيخ في الصحيح، وليس في كتابه من أشباهه من المجهولين أحد، وكتابه 
  .)32("الصحيح نظيف بمرة

فهذا الراوي الموصوف بالضعف الشديد وسرقة الحديث إذا ما تفرد بحديث ال يعرف إال 
ك من أهم األسباب التي أدت بابن حبان ألن يصف حديثه بالبطالن، وقد أفصح من طريقه، كان ذل

االحِتياُط ِفي َأمرِه االحِتجاج بما واَفق الثَِّقاِت ِمن اَألْخباِر، " :عن ذلك في نهاية ترجمته له بقوله
  .)33("وَترك ما اْنَفرد من اْلآَثار

  )290، 34، 49، 72(نظر األحاديث وت

  .بطالن الحديث الذي في إسناده راٍو وضاع: ثالثًا

حماد بن عمرو النَّصيبي، كنيته َأبو إسماِعيل، يضع اْلحِديث " :قال ابن حبان: المثال األول
محمد  وضعًا عَلى الثَِّقات، روى عنه ابن كاسب، َلا تحلُّ ِكَتابة حِديثه إلَّا عَلى جهة التَّعجب، سمعُت

: حماد بن عمرو النَِّصيبي؟ َقاَل: ُقْلُت ِليحيى بن مِعين: سمعُت الداِرِمي يُقوُل: بن محموٍد يُقوُل
  .)34("َليس بشيٍء

قال َأبو : وقد أورد ابن حبان بعد ترجمته لحماد هذا حديثًا نقله عن أبي حاتم الرازي فَقاَل
اِتمح : يدزي نيِه، عَأب نع ،َلِطيو اْلمرمع ناِر بِضر نِد اللَِّه ببع نى عواد ـ الَِّذي رـ أي حم وهو

 من حمَل َطرَفًة ِمن: َقاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه عَليِه وسلَّم: الرَقاِشي، عن َأَنس بن ماِلٍك، َقاَل
نَل الذُُّكوِر، َفإَناِث َقباإلْأ بدبْليو ،ما ِفيههعضتَّى يَقٍة حدص اِملَكح َلِدِه، َكانَلى وإ وقالس زع اللَّه 

ب نملَّ، وجو زِة اللَِّه عيَخش َكى ِمنب نَكم ُألْنَثى َكان قر نمَناِث، وِلإل قلَّ رجِة اللَِّه ويَخش َكى ِمن
أنباه محمد بن المسيب َثَنا عبد  .عز وجلَّ، ُغِفر َله، ومن َفرح ُأْنَثى َفرحه اللَّه عز وجلَّ يوم اْلحزن
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انورم نِلِك باْلم، نِد اللَِّه ببع نع ،يو النَِّصيبرمع نب ادمِديٌث َثَنا حَذا حهو، ورمع ناِر بِضر 

  .)35("َلا َأصَل َله باِطٌل

يضع " ين قولهوصنيع ابن حبان هذا يكشف لنا عن منهجه من جهة أنه يقرن أحيانًا ب
  .، وبين حكمه على حديثه بالبطالن"الحديث

اِلد سِعيد بن َأبي َأشعث بن سِعيد السمان، َأبو الربيع و" :قال ابن حبان: المثال الثاني
الربيع السمان، من أهل اْلبصرة، يروي عن ِهشام بن عروة وَذِويِه، حدث عْنه وِكيع، وَأبو نعيم، 

وبخاصة عن ِهشام بن عروة، َكَأنَّه ولع بقلب  ،الموضوعاتيروي عن اْلَأِئمة الثَِّقات اْلَأحاِديث 
  .)36("اْلَأْخبار عَليِه

عن ِهشام بن " :أورد ابن حبان حديثًا من طريق أبي الربيع هذا وحكم عليه بالبطالن فقال
َنباُت الشعر ِفي اَألْنِف َأمان ِمن :" عروَة، عن َأبيِه، عن عاِئشَة، َأن النَّبي صلَّى اللَّه عَليِه وسلَّم َقاَل

َذامَذا "اْلجهو ،اِطٌلمب ْتن َل َلهَلا َأص،  اِشمه نى بيحِه يَليع َفَظَفر ،انمالس يعبو الرِه َأبَث بدح
  ".السمسار َفحدَث بِه

ومما سبق يتبين أن من منهج ابن حبان في حكمه على الحديث بالبطالن، يكون أحيانًا بسبب 
  .وعاتوجود راٍو في إسناده يروي الموض

ومن ذلك أيضًا ما ساقه بسنده إلى شعبة بن الحجاج ليؤكِّد ما ذهب إليه في حكمه على أبي 
وَقد رَأى شعبَة  -حدَثَنا سِعيد بن َأبي الربيع، عن َأبيِه  ،حدَثَنا َأبو يعَلى:" الربيع السمان فقال

َلا َتْكِذب : اْذهب إَلى َأبي الربيع السمان ُقْل َله: ن يا َأبا بسَطام، َقاَلَأي: ، َفِقيَل َله- راِكبا عَلى ِحماٍر
لَّمسِه وَليع لَّى اللَّهول الله صس37("على ر(.  

  )1172، 544، 485، 254، 220، 214(نظر األحاديث وت

ن غير أحاديث ثابتة ولكن ِمبطالن الحديث لوهاء الراوي، وكونه يروي عن الثقات : رابعًا

ن روى عنهمم.  

أحمد بن محمد اَألْنصاِري، َأبو عقبة، من أهل اْلبصرة، سكن " :قال ابن حبان: المثال األول
ز الجزيرة، روى عْنه ِهَلال بن اْلعَلاء، وأهل الجزيرة، يْأِتي عن الثَِّقات ما َليس من َأحاِديثهم، َلا يجو

  .)38("اِلاحِتجاج بِه

أحمد بن محمد األنصاري، أبو عقبة، بصري سكن الجزيرة، عن عبد " :قال الدارقطني
  .)39("األعلى بن عبد األعلى، حدث عنه هالل بن العالء، ضعيف
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وبعد أن ترجم ألحمد بن محمد هذا، ذكر حديثين من طريقه، ثم أعقبهما بكالم أبي حاتم 
عن عبِد اَألعَلى بن عبِد اَألعَلى،  -أي محمد  –روى " :ًا ِلما ذهب إليه فقالالرازي، مؤيدًا وموافق

رابج نِديَناٍر، ع نو برمع نع ،انسح نب امِهش نَلى : ، َقاَلعإ لَّمسِه وَليع لَّى اللَّهص يالنَّب َنَظر
. ارجع َفصلِّ َفإنَّك َلم ُتصلِّ: رجل َلا يِقيم صْلبه ِفي الرُكوع والسجوِد، َفَلما َقضى صالَته َقاَل

مَثُل الصَلواِت اَلَخمس َكمَثل : م، َقاَل صلَّى اللَّه عَليِه وسلَّموبإسَناِدِه عن النَّبي صلَّى اللَّه عَليِه وسلَّ

اِتمو حا : نهر جاٍر، َقاَل َأبيعمجاِطالنا بمْتَناهمِديَناٍر، و نَلا عمرو بابر، ولم يروهما ج ،
اِريوٍد اَألْنصعسي مِديِث َأبح ُل ِمناَألو ،انِحيحش، صماْلَأع نى عور َقدَة، وريري هالثَّاِني من َأبو ،

  .)40("عن جابر مثله

، يعني أن حكمه إنما يّتجه نحو اإلسناد، ألن راويًا "متناهما صحيحان" :وقول ابن حبان
يروي عن الثقات أحاديث صحيحة، لكنها غير محفوظٍة عنهم، وإنما عن غيرهم من الثقات، وهذا 

  .زم إسقاط رواية من كان هذا شأنه شأن أحمد بن محمد األنصاري هذايستل

َأحمد بن عبد اللَِّه بن حِكيم، َأبو عبد الرحمن الفرياناني " :قال ابن حبان: المثال الثاني
ق بن إبراِهيم اْلمروِزي، يروي عن َأبي ضمرة ويحيى بن ضريس وأهل اْلعراق، أخبرَنا عْنه إسحا

اْلَقاِضي وَغيره، من شيوخَنا، َكان ِممن يروي عن الثَِّقات ما َليس من َأحاِديثهم، وعن َغير اْلَأْثبات 
  .)41("ما َلم يحدثوا

روِزي، َقريٌة ِمن َأحمد بن عبد اللَِّه بن حِكيم، َأبو عبد الرحمن اْلِفرياَناِني اْلم" :قال ابن عدي
ارباْلم نابو ،اضِعي نب ليُفضو ،ِزيورمد اْلمحم نب رالنَّض نع َناِكيراْلمُث بدحي ،ورى مِك، وأبي ُقر

َناِكيراْلمب ِهمرَغيَة ورم42("ض(.  

ن أنس، عٍد، عيمح نَة، عرمي ضَأب نى عوَقاَلر لَّمسِه وَليع لَّى اللَّهي صن النَّب: " َتَختَّم نم

اْلَفْقر ْنهاُقوِت َنَفى عاْلي َفصا"بياٍذ، َثَنا اْلِفرعم نب دمحَنا مرَذا نا، َأْخبهو ،اِطٌلِنيب رَخب  ا َقاَلهم
م، وال َأَنس رواه، وال حميد حدَث بِه، وال َأبو ضمرة ذكره بهَذا رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه عَليِه وسلَّ

  .)43("اْلإسَناد

حكم ابن حبان على الحديث بالبطالن، ثم علل ذلك بنفي ثبوت روايته عن رسول الله صلى 
يؤكد بهذا الله عليه وسلم، والعن أنس رضي الله عنه، وال حدث به حميد وأبو ضمرة عنه، ل

المسلك مدى التالزم بين كون الراوي يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم، وبين حكمه على 
  .روايته بالبطالن

  )219، 325، 214، 203، 175، 128، 51(نظر األحاديث وت
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  .يطلق ابن حبان البطالن على حديث الراوي الموصوف بنكارة حديثه: خامسًا

إسماِعيل بن رجاء الحصني، من حصن مسلمة، من أهل " :قال ابن حبان: المثال األول

، يْأِتي عن الثَِّقات ما َلا اْلحِديث منكرالجزيرة، يروي عن موسى بن أعين، روى عْنه أهل الجزيرة، 
  .)44("يشبه حِديث اْلَأْثبات

إسماعيل بن " :، وترجم له ابن حجر في لسان الميزان، فقال)45(ذكره الدارقطني في الضعفاء
  .رجاء الحصني، شيخ من أهل الجزيرة، روى عن مالك وموسى بن أعين، ضعفه الدارقطني، انتهى

له أحاديث شبه الموضوعة، فال أدري : وقال ابن عدي في ترجمة شيخه خالد بن سليمان
و عبد إسماعيل بن رجاء بن حيان، أب: البالء من قبله، أو من قبل الراوي عنه، وقال ابن أبي حاتم

وذكره .. .صدوق،: الله القرشي مولى مسلمة، سمع من أبي محصن منصور، وسئل عنه فقال
  .)46("العقيلي في الضعفاء وأورد له من المناكير

روى عن موسى بن َأعين، عن " :ابن حبان حديثًا من طريقه وحكم عليه بالبطالن فقالساق 
يبج نِعيِد بس نع ،شمَة، َقاَلاَألعريري هَأب نع ،ر :لَّمسِه وَليع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسَقاَل ر : اعج نم

فضى بِه إَلى اللَِّه عز وجّلَ، َفَتح اللَّه عز وجلَّ َله ِرزق سَنٍة ِمن حالل، أَأِو احَتاج َفَكَتمه النَّاس حتى 

  .)47("باِطٌل حمد بن موسى اْلمكِّي بواِسَط، حدَثَنا محمد بن عِلي الراِفِقي عْنه، وهَذا َخبرَأْخبرَناه َأ

بشر بن عبد اللَِّه اْلقصير، شيخ من هل اْلبصرة، يرِوي عن " :قال ابن حبان: المثال الثاني

  .)48("جدًا منكر اْلحِديث ،عْنه اْلُكوِفيون والبصريونَأَنس بن ماِلك وأبي سْفيان، روى 

بشر بن عبد " :ونقل كالم ابن حبان الوارد في ترجمته له، فقال "المغني"ذكره الذهبي في 
  .)49("منكر الحِديث: عن أنس، َقاَل ابن حبان ،الله اْلقصير

وهو بهذا  ،ما بالبطالنوبعد أن ترجم له ابن حبان ساق من طريقه حديثين وحكم عليه
 :وبين الحكم على حديثه بالبطالن، فقال ،الصنيع يبين العالقة بين وصف الراوي بنكارة حديثه

َقاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه عَليِه : روى عن أبي سْفيان َطْلحَة بن َناِفع، عن جابر بن عبِد اللَِّه، َقاَل"
لَّمسو: "م موَلى يإ َله ونَتْغِفرسوِر َخْلًقا يرالس َذِلك ِمن اللَّه ا، َخَلقوررٍت سيب لَلى َأهَخَل عَأد ن
، حدَثَنا َأحمد بن عمرو الربيقي، َثَنا اْلحسن بن مدرٍك الدوِسي، َثَنا عبد اْلعزيز بن عبِد "اْلِقيامِة

اللَِّه ِه اْلُقرِشي، َثَنا بشر اْلَقِصيري، عن َطْلحَة بن َناِفع، وهَذا شيٌء َلا َأصَل َله ِمن حِديِث رسول اللَّ

َنس، عن ِمن حِديِث َأبي سْفيان َأيضا، وَقد روى بشر هَذا عن َأ وهو باِطٌلصلَّى اللَّه عَليِه وسلَّمَ، 
وَأنَّه سيُكون ِفي  ،إن اللَّه عز وجلَّ اتََّخَذ ِلي َأصحابا وَأصهارا" :النَّبي صلَّى اللَّه عَليِه وسلَّم َقاَل
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َليلُّوا عال ُتصو ،موهاِربال ُتشو ،ماِكُلوهَفال ُتو موَنهَغضبي مَقو انمالز مآِخرهعلُّوا مال ُتصو ،مه" ،

اِئيُتوسالد امِهش ْنهع اهوَذا . رهاِطٌلوب رَخب َل َله50("َلا َأص(.  

  )548، 128، 113، 97، 51(نظر األحاديث وت

  .دهيطلق ابن حبان الباطل على حديث من ال يعرف، وال يحتمل تفر: سادسًا

اْلحسن بن مسِلم اْلِعجِلي، من أهل اْلبصرة، يرِوي عن " :قال ابن حبان: المثال األول

  .)51("عن الثَِّقات بما َلا يشبه حِديث اْلَأْثبات يتفرداْلبناِني وأهل بَلده، روى عْنه اْلِعراِقيون،  َثابت

ال يكاد  الحسن بن مسلم العجلي البصري، عن ثابت،" :فقال "الميزان"ذكره الذهبي في 
ن َثابت،" :، وقال في المغني)52("عرف، وخبره منكريع ،يرصاْلب سلم اْلعجِليِفيِه  اْلحسن بن م

  .)53("جهاَلة، وَخبره منكر

روى عن َثابٍت اْلبَناِني، " :أخرج له ابن حبان بعضًا من أحاديثه وحكم عليها بالبطالن فقال
إَلى آِخرها، .. .)إذا زلزت(من َقرَأ :" َقاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه عَليِه وسلَّم: اَلعن َأَنس بن ماِلٍك، َق

ُقْل هو (، عِدَلْت َله بربع اْلُقرآن، ومن َقرَأ )َقل يا َأيها اْلَكاِفرون(عِدَلْت َله بِنصِف اْلُقرآن، ومن َقرَأ 
َأح اللَّهد(، سَثَنا اْلح ،ِشيرلَِّة، َثَنا اْلحاُألبَلى بعو يَأب ريهز نب دمحثناه م ،آنُثُلِث اْلُقرب ِدَلْت َلهع ن

  .)54("إال ِذْكر ُقْل هو اللَّه َأحد، َفإن َله أصًال اللَّْفِظ باِطٌل،بن صاِلح هَذا اْلَخبر بَذا 

اْلَأزور بن َغالب، عداده من أهل اْلبصرة، يروي عن سَليمان " :قال ابن حبان: الثانيالمثال 
التَّيمي وثابت اْلبناِني، روى عْنه يحيى بن سليم، َكان َقِليل اْلحِديث، إلَّا َأنه روى عَلى قلَّته عن 

 ا َلمَتابعالثَِّقات مِه يَليَناِكير عن َلا من اْلمار ِممتَّى صَلا يعلم، ح وهخطئ وي َكان ِه ، َفَكَأنَّهَتج بيح

  .)55("إَذا اْنَفرد

أزور : أزور بن غالب بن تميم، بصري، حدَثَنا الجنيدي، حدَثنا البخاِري َقاَل" :قال ابن عدي
، سمعُت ابن حماد "منكر الحديث"بن سليم،  بن َغاِلٍب، عن سَليمان التَّيمي، سمع ِمْنه يحيى

أزور بن : ، وقال النسائي"منكر اْلحِديث"أزور بن غالب، عن سَليمان التيمي، : َقاَل البخاِري: يُقوُل
  .)56("بصري ضعيف"غالب بن تميم، 

ص يالنَّب َأن ،َأَنس نٍت، عَثابو يمالتَّي انمَليس نى عوُقوُلري َكان لَّمسِه وَليع ِللَِّه " :لَّى اللَّه نإ
َ، ثناه اْلحسين بن عبِد "عز وجلَّ ِفي كل يوم ِسّتمائة ألف عتق ِمن النَّاِر، ُكلَّهم َقِد اسَتوجبوا النَّار

مْتن حراِني، َثَنا يحيى بن سَليم، عن اَألزوِر بن َغاِلٍب، هَذا اللَِّه اْلَقطَّان بالرقَِّة، َثَنا عمرو بن ِهشام اْل

  .)57("أصل َله باِطٌل َلا
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عّلة الحديث األزور بن غالب هذا، فهو ممن ال يكما ذكر ابن حبان وخاصة إذا ما  ،به حتج
  .تفرد، ولهذا حكم على حديثه بالبطالن

  )418، 113، 974، 363، 325، 207(نظر األحاديث وت

  .أنواع الباطل من حيث اإلفراد واالقتران: المطلب الثاني

  .الباطل من حيث اإلفراد: المسألة األولى

كثيرًا ما نجد ابن حبان يطلق حكمه على بعض األحاديث بالبطالن من غير اقتران هذا 
 :، حيث قال"بن المحبرأبان "الوصف بلفٍظ آخر معه، ومن ذلك ما ذكره في حكمه على أحاديث 

كم من حوراء عيناء ما :" َقاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه عَليِه وسلَّم: يروي عن َناِفع، عن عمرَ، َقاَل"
، الحديث، وهو الَِّذي روى عن َأبي إسماِعيَل "َكان مهرها إلَّا َقبضة من ِحْنَطة، َأو مثلها من تمر

 :َقاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه عَليِه وسلَّم: عبِدي، عن َأَنس بن ماِلٍك، عن عمر بن اْلَخطَّاِب، َقاَلاْل

جميعا ، وهما "اَألِسير ما َكان ِفي إساِرِه، َفصالُته رْكعَتان حتَّى يموَت، َأو يُفك اللَّه إساره"

  .)58("باطالن

إبراِهيم بن إسحاق بن إبراِهيم بن ِعيسى بن محمد بن "ومن ذلك أيضًا ما ساقه في ترجمة 
 :، فبعد أن عرف به ساق له حديثًا وحكم عليه بالبطالن دون أن يقرنه بلفظ آخر فقال"مسلمة

م، عن بشر بن إسماِعيَل، عن معاِويَة بن صاِلح، روى إبراِهيم بن إسحاق هَذا، عن يحيى بن َأْكَث"
َقاَل رسوُل اللَِّه : عن َأبي الزاِهريِة، عن جبير بن ُنَفير اْلحضرِمي، عن عوِف بن ماِلٍك اَألشجِعي، َقاَل

لَّمسِه وَليع لَّى اللَّهص: "ادَأر ناَء مرعِط الشعِه َفْليياِلدو رَذا "بهاِطٌل، وِديٌث ب59("ح(.  

، 219، 205، 175، 121، 111، 84، 74، 72، 67، 51، 49، 43(نظر األحاديث وت
253 ،290 ،363 ،470.(  

  . الباطل من جهة اقترانه بوصف آخر: المسألة الثانية

وذلك  ،حكمه على الحديث بالبطالن" وحينالمجر"أطلق ابن حبان في مواضع عده من كتابه 
باطل ال أصل له، باطل موضوع، : من خالل إقترانه بوصف آخر، يزيده تأكيدًا ووضوحًا، فيقول

  ،...باطل مقلوب

  :وتوضيح ذلك يظهر بما يلي
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  ": باطل ال أصل له"قول ابن حبان  :أوًال

: بيع، حديثًا من طريقه، ثم حكم عليه بقولهَأشعث بن سِعيد السمان، َأبي الرساق في ترجمة  ـ1
وروى أشعث، عن ِهشام بن عروَة، عن َأبيِه، عن عاِئشَة، َأن " :، فقال"باطل ال أصل له"

باِطٌل َذا مْتن ، وه"َنباُت الشعر ِفي اَألْنِف َأمان ِمن اْلجَذام:" النَّبي صلَّى اللَّه عَليِه وسلَّم َقاَل

  .)60("َله َلا َأصَل

أسيد بن زيد اْلجمال، مولى صاِلح بن علي، كنتيه َأبو محمد، روى عن اللَّيِث بن " :وقال أيضًاـ 2
، حدَثَنا محمد "نِلَنعل النَّبي صلَّى اللَّه عَليِه وسلَّم ِقباال: سعٍد، عن َناِفع، عن ابن عمر، َقاَل

باِطٌل َلا بن عمر بُتسَترَ، حدَثَنا عمر بن محمٍد الشَطوي، حدَثَنا َأسد بن زيٍد، هَذا اْلحِديُث 

  .)61("َله ِمن حِديِث ابن عمر، وال ِمن حِديِث َناِفع َأصَل

  ).206،239، 195، 128، 119، 116، 113، 103، 97، 20(نظر األحاديث تو

  ":باطل موضوع":قوله: ثانيًا

اْلحسن بن عِلي بن زَكريا، َأبو سِعيد اْلعدوي، من أهل اْلبصرة، سكن بْغداد، " :قال ابن حبانـ 1
  .)62("يرِوي عن شيوخ َلم يرهم

َأحمد بن عبدَة  عن -أي الحسن  - وروى " :وبعد أن ذكر ترجمته ساق له حديثًا فقال
َأمرَنا رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه عَليِه وسلَّم َأن " :الضبي، عن ابن عييَنَة، عن َأبي الزبير، عن جابر، َقاَل

وُل اللَِّه صلَّى اللَّه عَليِه وسلَّم ما َأمر رسباِطٌل ، وهَذا "َنْفرض َأوالدَنا عَلى حب عِلي بن أبي َطاِلٍب
ره بهَذا بهَذا مْطَلًقا، وال جابر َقاَله، وال َأبو الزبير، وَلا ابن عييَنَة حدَث بِه، وال َأحمد بن عبدة ذك

 كشَلا ي عَتمسَناِد، َفاْلمساإلوعضوم 63("َأنَّه(.  

، 220(نظر األحاديث وتلنا كيف أن ابن حبان كان يقرن بين الباطل والوضع،  وبهذا يتضح
254 ،544 ،1172 ،485.(  

  ".باطل مقلوب، أو منكر" :قوله: ثالثًا

ساق ابن حبان في ترجمته لعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود اْلهذِلي، المسعوِدي، حديثًا ـ 1
ْأُتون رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه عَليِه وسلَّم وهو ِفي الصالِة، َفيسَأُلون أن الصحابة َكاُنوا ي: وفيه

مَخْلَفه الَِّذين : َقدو لبج ناُذ بعاَء متَّى جًة، حاِحدَثالَثًة، و ،نِثْنَتي مهَليإ ونِشير؟ َفيُتملَّيص َكم
وُل اللَِّه صسلَّى رالِتِهصص ضعب لَّمسِه وَليع َقاَل ،لَّى اللَّهو ،مالِتهِفي ص مهعَخَل مَفد : هدَلا َأج

َفَلما َقضى رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه : عَلى حال إال ُكْنُت عَليها، ُثم ُقمُت بعد ما سلَّم َفَأْقِضي، َقاَل
ص لَّمسِه وَليَقاَلع ُلوا: الَتها َفعَكَذا مَفه َلُكم نس نَّهإ.  ِليع نب دمَأح َناهراٌل َثاِلٌث َأْخبَذا حَفه
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حدَثَنا َأبو عبِد الرحمن اْلمقري، : حدَثَنا محمد بن اْلَخطَّاِب اْلبلِدي، َقاَل: بن اْلمَثنَّى، َقاَل

ِمن َأوِلِه إَلى آِخرِه، َليس  َخبر باِطٌل مْقُلوبَثَنا اْلمسعوِدي عن عمرو بن مرَة، وهَذا حد: َقاَل
ِذْكر رَذا اْلَخبِفي ه لبج ناِذ بع64("ِلم(.  

 :له حديثين فقالثم ذكر في ترجمته  ،"َأيوب بن ذْكوان، َأُخو نوح بن ذْكوان" :قال ابن حبانـ 2
" لَّمسِه وَليع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسجل  -َقاَل رن الله عز وِني ععِدي : -يبع إني ألستحيي ِمن

َتِشيب رْأس َأمِتي وعبِدي ِفي اإلسالم، ُثم ُأعذِّبهما ِفي النَّاِر بعد َذِلك، وَألَنا َأعَظم  ،وَأمِتي
ِنيعَتْغَفرا اسِدي مبِلع اُل َأْغِفرال َأزو ،هحَأْفض ِدي ُثمبَلى عع ُترَأس َأن ا ِمنساق له .. ."ْفو ثم

أال أخبركم بَأجوِد اَألجوِدين؟ " :وفيه َأن رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه عَليِه وسلم َقاَل ،حديثًا آخر
َفإن اللَّه عز وجلَّ َأجود اَألجوِدين، وَأَنا َأجود وَلِد آدم، : رسوَل اللَِّه َقاَل بَلى يا: َقاُلوا

ا يَكم ،هدحًة وِة ُأماماْلِقي موُث يعبَفي ،هِعْلم را َفَنشِعْلم ِلمٌل عجِدي رعب ِمن مهدوَأجُث وعب

  .)65("َلا أصل َلهما مْنَكران باطالنوهَذان " :، ثم قال"ى اللَّه عَليِه وسلَّم ُأمًة وحدهالنَّبي صلَّ

  : الخاتمة
  .وفيها أهم النتائج التي توصل إليها الباحث

  :ـ الحديث الباطل عند ابن حبان له عدة معان، يمكن إجمالها فيما يلي1
  .الضعيف، وتّفرد بهأـ الحديث الذي أخطأ به الراوي 
  .ب ـ الحديث الموضوع المختلق

  .ج ـ الحديث المنكر
  .د ـ الحديث الذي ال أصل له

ـ تنوع أسلوب ابن حبان في استعماله للفظ الباطل، فتارة يفرده دون أن يقرنه بوصف آخر، وتارة 2
  .يقرنه بغيره من األلفاظ

  :حبان، ومن ذلكـ تعددت وجوه الحكم على الرواية بالبطالن عند ابن 3
  .أـ يحكم على الرواية بالبطالن دون تفصيل وبيان سبب ذلك

  .ب ـ يحكم على الرواية بالبطالن، ثم يبين العلة ويذكر الوجه الراجح أيضًا
  .ج ـ يحكم على الرواية بالبطالن، ثم يكتفي بذكر العلة فقط دون ذكر الوجه الراجح

من غير طريق هذا  ًااد معين، وإن كان متن الحديث ثابتـ اإلمام ابن حبان يحكم أحيانًا على إسن4
  .الراوي

ـ من خالل هذه الدراسة واألمثلة التطبيقية يتبين لنا مكانة ابن حبان في هذا الفن، وأنه من جملة 5
األئمة الجهابذة الذين يشار إليهم بالبنان، وأن أحكامه في بعض الرجال ومروياتهم موضع 

 .اهتمام أهل العلم
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  وامشاله
 
، المعلمي ، األنساب، تحقيق)هـ562توفي (عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني المروزي )1(

 .39، ص4، ج )1ط( 1962اليماني وغيره، حيدر أباد، مجلس دائرة المعارف العثمانية، 

: ، سير أعالم النبالء، تحقيق)هـ748توفي (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي )2(
، )3ط(م، 1985مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، 

 .92، ص16ج

أحمد بن عبد الله الشقاوي، تعارض أحكام ابن حبان على بعض الرواة، رسالة ماجستير، جامعة . د )3(
 .26ه، ص1419الملك سعود، نوقشت بتاريخ 

  .92، ص16الذهبي، سير أعالم النبالء، ج  )4(

 .102، ص16الذهبي، سير أعالم النبالء، ج  )5(

، لسان العرب، بيروت، دار صادر، )هـ711توفي (ور األنصاري محمد بن مكرم بن على، ابن منظ )6(
 .28، ص1، فصل الهمزة، ج)3ط(ه، 1414

زهير : ، مجمل اللغة، تحقيق)هـ395توفي (أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )7(
 .718ص ،1، باب الفاء والراء، ج )2ط(م، 1986عبد المحسن سلطان، بيروت، مؤسسة الرسالة، 

مكتب : ، القاموس المحيط، تحقيق)هـ817توفي (مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادى )8(
 .966، ص1، فصل الباء،ج )8ط(م،  2005لبنان، مؤسسة الرسالة،  –تحقيق التراث، بيروت 

في غريب القرآن، ، المفردات )هـ502توفي (أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى )9(
، فصل )1ط(هـ، 1412بيروت، دار القلم، الدار الشامية،  - صفوان عدنان الداودي، دمشق : تحقيق

 .129، ص1بطل، ج

وصي : ، العلل ومعرفة الرجال، تحقيق)هـ241توفي (أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني )10(
 .2412، ترجمة 318، ص2، ج)2ط( هـ، 1422الله بن محمد عباس، الرياض، دار الخاني، 

، العلل البن )هـ 327توفي(أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس التميمي، الحنظلي، الرازي )11(
مطابع : خالد بن عبد الرحمن الجريسي، نشر. سعد بن عبد الله الحميد ود.د: أبي حاتم، تحقيق

 .1144، حديث 630، ص3، ج)1ط(م،  2006الحميضي، 

، الجامع ألخالق الراوي وآداب )ه463المتوفي (بن علي بن ثابت، الخطيب البغدادي، أحمد )12(
، 2السامع،باب تحريم الروايات الكاذبة، تحقيق محمود الطحان، نشر مكتبة المعارف الرياض، ج

 .98ص

، التذكرة في علوم الحديث،علق )ه804المتوفي (سراج الدين بن عمر بن علي المصري، ابن الملقن )13(
 .24، نوع رقم 18، ص1، ج)1ط(ه، 1408عليها علي حسن عبد الحميد، عمان، دار عمار، 

 .11المعلم اليماني، مقدمة تحقيق الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة، للشوكاني، ص )14(
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جماعة من : ، التعريفات، تحقيق)هـ816توفي (علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، )15(

 .42، ص1، باب الباء، ج)1ط(م، 1983بإشراف الناشر، بيروت، دار الكتب العلمية،  العلماء

تحقيق،  ، المجروحين،)هـ354توفي (محمد بن حبان بن أحمد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي) 16(
 .172، ص1، ج103، ترجمة )1ط(هـ، 1396محمود إبراهيم زايد، حلب، دار الوعي، 

 .187، ص1، ج128جروحين، ترجمة المابن حبان، ) 17(

 .129، ص1، ج49المجروحين، ترجمة ابن حبان، ) 18(

 .144، ص1، ج72المجروحين، ترجمة ابن حبان، ) 19(

 .145، ص1، ج74المجروحين، ترجمة ابن حبان، ) 20(

 .177، ص1، ج290المجروحين، ترجمة ابن حبان، ) 21(

 .99، ص1، ج4المجروحين، ترجمة ابن حبان، ) 22(

 .235، ص1، ج210المجروحين، ترجمة ابن حبان،  )23(

 .252، ص1، ج240المجروحين، ترجمة ابن حبان، ) 24(

 .278، ص1، ج293المجروحين، ترجمة ابن حبان، ) 25(

العين للخليل : ينظر(بفتح الشين المشددة جمع الشفرة، وهي السكين القاطعة، : الشفار) 26(
 .8/254الفراهيدي

 .181، ص1، ج119جروحين، ترجمة المابن حبان، ) 27(

انظر لسان العرب، ابن منظور، (ِزمام النَّعل وهو السير الَِّذي يُكون بين اإلصبعين،: َأي ِزمامان، الِقبال)28(
 ).345، ص11ج

، ، تاريخ اإلسالم)هـ748توفي (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ) 29(
 .280، ص5، ج)1ط(م،  2003كتور بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، الد: تحقيق

 .119، ص1ابن حبان، المجروحين، ج) 30(

 .119، ص1ابن حبان، المجروحين، ج) 31(

: ، لسان الميزان، تحقيق)هـ852: المتوفى(أبو الفضل، أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقالني )32(
 .237، ص1، ج)1ط(م،  2002ئر اإلسالمية، عبد الفتاح أبو غدة، دار البشا

 .119، ص1ابن حبان، المجروحين، ج )33(

 .252، ص1ابن حبان، المجروحين، ج )34(

 .252، ص1ابن حبان، المجروحين، ج )35(

 .172، ص1ابن حبان، المجروحين، ج )36(
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 .172، ص1ابن حبان، المجروحين، ج )37(

 .141، ص1ابن حبان، المجروحين، ج )38(

، )هـ385: المتوفى(الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن دينار البغدادي الدارقطني أبو  )39(
عبد الرحيم محمد القشقري، مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة . د: الضعفاء والمتروكون، تحقيق

 .252، ص1، ج)1ط(هـ،  1403المنورة، 

 .141، ص1ابن حبان، المجروحين، ج )40(

 .145، ص1ين، جابن حبان، المجروح )41(

عادل أحمد : ، الكامل في ضعفاء الرجال، تحقيق)هـ365: المتوفى(أبو أحمد بن عدي الجرجاني  )42(
 .281، ص1، ج)1ط(هـ، 1418علي محمد معوض، بيروت، دار الكتب العلمية، - عبد الموجود

 .145، ص1ابن حبان، المجروحين، ج )43(

 .130، ص1ابن حبان، المجروحين، ج )44(

 .256، ص1ارقطني، الضعفاء والمتروكون، جالد )45(

، لسان )هـ852: المتوفى(أبو الفضل، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني  )46(
م، 1971دائرة المعرف النظامية الهند، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيروت،  :تحقيق، الميزان

 .405، ص1، ج)2ط(

 .130، ص1ابن حبان، المجروحين، ج )47(

 .187، ص1ابن حبان، المجروحين، ج )48(
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 القواعد الفقهية املتعلقة بنوازل العمل الخريي وتطبيقاتها في الجانب املالي
  

  *فادي سعود الجبور

  

  19/7/2020 تاريخ القبول   12/5/2020 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص

تبين هذه الدراسة مدى ارتباط قضايا وأحكام العمل الخيـري بالقواعـد الفقهيـة، خصوصـا فـي الجانـب       
القواعد الفقهية المتعلقة بنوازل العمل الخيري، وبيان تطبيقاتها في الجانب ل استقراء المالي، وذلك من خال

وقــد اســتخدمت الدراســة المــنهج االســتقرائي التحليلــي التطبيقــي، وتوصــلت إلــى أن قضــايا العمــل       . المــالي
الخيـري الـذي    نظـرا لطبيعـة العمـل   الخيري ال يمكن الحكم واإلفتـاء بهـا دون إحاطـة بعلـم القواعـد الفقهيـة،       

يحوي كثيرا من القضايا الشائكة والمتشابهة التي تحتاج إلى نظر فقهي، وتتضارب فيه المصـالح والمفاسـد،   
كانـت عـامال مجليـا لهـذا المتشـابه، ومعينـا        -بعـد بيـان تطبيقاتهـا فـي الجانـب المـالي       –وأن القواعد الفقهيـة  

ر ثابتـة وضـوابط جامعـة صـالحة لبيـان الحكـم الشـرعي        ، وأنها ُتعد معاييومسهال على المفتي في هذا الجانب
  .في أي نازلة

  .العمل الخيري، القواعد الفقهية، النوازل، المال: الكلمات المفتاحية
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Jurisprudent Rules Related with Mishaps of Charity Deed and their 
Applications in the Financial Side  

 

Fadi S. Al-Jbour, Associate Professor, College of Sharia, University of Jordan, 
Jordan. 

 

Abstract 
This study clears the extent of issues and verdicts of charity deed connection with 

the jurisprudent rules, especially in the financial side, that is through inducting the 
jurisprudent rules related with mishaps of the charity deed, and clearing their 
applications in the financial side. The study had employed the inductive, analytical and 
applicative method, and deduced that the issues of charity deed cannot be decided and 
given deliverance without knowledge of jurisprudent rules, due to the nature of charity 
deed that includes abundant thorny and similar issues that need a jurisprudent outlook in 
which interests and corruptions contradict, and that jurisprudent rules – after clearing 
their applications in the financial side – were a manifesting factor of this alike, 
supporting and facilitating the Mufti (the person who gives deliverance) in this respect, 
and they are considered firm standards and collecting restrictions valid to clear the legal 
verdict in any mishap. 
Keywords: Charity deed, Jurisprudent rules, Mishaps, Money. 

  

  المقدمة

  الحمد لله، والصالة والسالم على رسول الله، وبعد،،،

لما لهذه القواعد في الشريعة من أهمية عظيمة يتم بها  ؛اهتم الفقهاء بتقعيد القواعد الفقهية
لضبط المسائل الكلية والفروع الجزئية، فالمسائل الفقهية كثيرة و شرعية،استنباط األحكام ال

ومتعددة، وكذلك الوقائع واألحداث، تختلف من عصر إلى آخر، فال بد من وضع معايير ثابتة 
 .وضوابط جامعة تتضمن في غالب أحوالها على كثير من الفروع والمسائل الفقهية المتشابهة

: ة الفقه والفقيه، وبها يستغنى عن حفظ جزئيات الفقه، يقول القرافيوللقواعد دور عظيم في خدم
ومن ضبط الفقه بقواعد استغنى عن حفظ أكثر .. لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما ال يحصى(

، كما أن القواعد الفقهية لمت شتات األحكام الفقهية، يقول )1()الجزئيات الندراجها في الكليات
 .)2()ه القواعد لبقيت األحكام الفقهية فروعًا مشتتة، قد تتعارض ظواهرهالوال هذ: (الزرقا
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ومن هنا كانت القواعد الفقهية عامال مهما في تحقيق مصالح الناس الضرورية والحاجية 
والتحسينية، الفردية والجماعية، وفي تحصيل مسائل الفقه في أقرب زمان، وتوضيح مناهج الفتوى 

  .)4(، وبها يرتقي الفقيه إلى درجة االجتهاد)3(للتسهيل على المفتي

والعمل الخيري فيه كثير من القضايا الشائكة والمشتبهة التي تحتاج إلى نظر فقهي، 
وتتضارب فيه المصالح والمفاسد، وأحكامه كثيرة جدا، والنظر فيها دون القواعد الفقهية ربما 

الي، لوجود كثير من المتشابه في تسبب في تعطيل مصالح العمل الخيري خاصة في الجانب الم
ولذلك كانت القواعد الفقهية عامال مجليا لهذا المتشابه، ومعينا ومسهال على  قضاياه ونوازله،

  . المفتي في هذا الجانب

  :أهداف البحث

 .معرفة القواعد الفقهية المتعلقة بالجانب المالي في العمل الخيري -1

 .ريبيان تطبيقات هذه القواعد في العمل الخي -2

 .بيان أهمية القواعد الفقهية في تجلية األحكام الشرعية المتعلقة بالعمل الخيري ونوازله -3

  .إفادة المتطوعين في العمل الخيري بكيفية إدارة أموال العمل الخيري جمعا وإنفاقا -4

  :مشكلة البحث

  :يلي جاء هذا البحث ليجيب عن ما

  ما المقصود بالقواعد الفقهية؟ -1

  خيري؟ما مفهوم العمل ال -2

 ما أهم القواعد الفقهية المتعلقة بالجانب المالي في العمل الخيري؟ -3

 ما هي تطبيقات هذه القواعد في الجانب المالي في العمل الخيري؟ -4

  :الدراسات السابقة

  :من الدراسات التي تكلمت عن القواعد الفقهية المتعلقة بالعمل الخيري

 جميلة عبد القادر.دالخيري وتطبيقاتها،  القواعد الفقهية واألصولية ذات الصلة بالعمل -1
بينت هذه  :م2008، بحث مقدم إلى مؤتمر العمل الخيري الخليجي الثالث، دبي، الرفاعي

الدراسة مفهوم القواعد األصولية والقواعد الفقهية، وذكرت بعض القواعد التي تخص العمل 
ة أنها ال تقتصر على ومما يالحظ على هذه الدراس. الخيري بشكل عام وبعض التطبيقات
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، كما أن التطبيقات التي ذكرتها الدراسة عامة وليست خاصة بالجانب فقط القواعد الفقهية
  .المالي

قطب الريسوني، بحث مقدم إلى مؤتمر .قواعد الوسائل وأثرها في تنمية العمل الخيري، د -2
وذكرت ثالثة من بينت مفهوم قواعد الوسائل،  :م2008العمل الخيري الخليجي الثالث، دبي، 

ومما يالحظ على هذه الدراسة أنها خاصة . القواعد التي تختص بالوسائل فقط وتطبيقاتها
 . بقواعد الوسائل فقط

القواعد الفقهية في ترشيد العمل الخيري، عادل بن عبد القادر ولي قوته، بحث  توظيف -3
لدراسة القواعد إلى قسمت ا :م2008مقدم إلى مؤتمر العمل الخيري الخليجي الثالث، دبي، 

ثالثة أنواع، فجعلت القسم األول لبيان ثالثة من القواعد العامة للعمل الخيري، والقسم 
الثاني لبيان قواعد الوالية في العمل الخيري وتطبيقاتها، والقسم الثالث لبيان قواعد صناعة 

قواعد ذات ومما يالحظ على هذه الدراسة أنها تتحدث عن ال. العمل الخيري وتطبيقاتها
  .الصلة بترشيد العمل الخيري فقط

محمد أبو يحيى، المجلة .د.أو العساف،تمام .دالعمل الخيري في ضوء القواعد المقاصدية،  -4
عرفت القواعد  :م2012، 3، ع8األردنية في الدراسات اإلسالمية، جامعة آل البيت، م

ومما يالحظ على هذه . االمقاصدية والعمل الخيري، وبينت القواعد المقاصدية وتطبيقاته
  .الدراسة أنها خاصة بالقواعد المقاصدية فقط

عما سبق في أنها دراسة تستقرأ  -التي يقوم عليها هذا البحث - وتختلف هذه الدراسة
النظري، والتطبيقي من : تجمع بين الجانبينالقواعد الفقهية المتعلقة بموضوع الدراسة، كما أنها 

  .اعد في الجانب المالي في العمل الخيريتطبيقات هذه القوخالل بيان 

  :منهجية البحث

  :تقوم منهجية البحث على المنهج االستقرائي التحليلي التطبيقي، وذلك كما يلي

  .استقراء أهم القواعد المتعلقة بالجانب المالي -1

 . وشرح مفهومها القاعدة ودليلها ذكرهذه القواعد من خالل  توضيح -2

 .على الجانب المالي في العمل الخيريبيان تطبيقات هذه القواعد  -3

  :خطة البحث

  :يحتوي البحث على مقدمة ومبحثين وخاتمة كما يلي

  .وفيها بيان أهمية البحث ومشكلته والدراسات السابقة ومنهجية البحث وخطته: المقدمة
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  :، وفيه مطلبانبمفردات العنوانالتعريف : المبحث األول

  .يةتعريف القواعد الفقه: المطلب األول

  .تعريف العمل الخيري: المطلب الثاني

  :وفيه ثالثة مطالب، العمل الخيري القواعد الفقهية المتعلقة بالجانب المالي في: المبحث الثاني

 .القواعد الخمس الكبرى: المطلب األول
  .قواعد الموازنات واألولويات والتصرف وفق المصلحة: المطلب الثاني

  .ابط الفقهية األخرى الخاصة بالجانب الماليالقواعد والضو: المطلب الثالث

  .وفيها أهم النتائج: الخاتمة

  بمفردات العنوانالتعريف : المبحث األول

  تعريف القواعد الفقهية: المطلب األول

  : التعريف لغة: أوال

  .قواعد وفقه: مركب إضافي من كلمتين) القوعد الفقهية(

: قال تعالى، )5(وأساطين البناء التي َتعمده األساس،: أما القواعد فجمع قاعدة، والقاعدة
 ]127: سورة البقرة[} وإِذ يرَفع إبراِهيم اْلَقواِعد ِمن اْلبيِت{

: قال تعالى. ، يقال فقهت الدرس؛ أي فهمته)6(الفطنة والعلم بالشيء والفهم له: وأما الفقه
 ].179: سورة األعراف[} َلهم ُقُلوب لَّا يْفَقهون بها{

  :اصطالحا: ثانيا

القواعد (، وأما )7()العلم باألحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية(يعرف الفقه بأنه 
حكم كلي ينطبق على : (فلها عند الفقهاء عدة تعريفات، حيث عرفها التفتازاني بأنها) الفقهية

ي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة األمر الكل: (وعرفها السبكي. )8()جزئياته ليتعرف أحكامها منه
أصول فقهية كلية، في نصوص موجزة دستورية، : (وعرفها الزرقاء بأنها. )9()تفهم أحكامها منها

الندوي  وعرفها .)10()تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعاتها
   .11)كام ما دخل تحَتهاحكم شرعي في قضية أغلبية، يَتعرف منها أح: (أنهاب

ذلك أن القواعد الفقهية تحتوي على زمرة من األحكام وتعريف الندوي أوضحها وأدقها؛ 
،كمشتر قد فأغلبية، ة شرعي وهي مقيدة بكونها الشرعية من أبواب مختلفة، ويربطها جانب فقهي
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يَغير صفَة العموم للقواعد، يِند عن معظم القواعد بعض الفروع، وإن كان خروج تلك الفروع ال 
 .)12(وال يحطُّ من قيمتها

 تعريف العمل الخيري: المطلب الثاني

  :لغة: أوال

ضد : والخير لغة. )13(يقصد به الصنع والفعل، عمل عمال؛ أي فعل فعال عن قصد: العمل لغة
ْل ِمْثَقاَل َذرٍة َخيرا َفمن يعم{: ، لقوله تعالى)14(الشر، وهو الحسن لذاته، وهو أيضا العمل الصالح

هر15(ويقال بالنسبة للخير خيري]. 7: سورة الزلزلة[} ي(. 

  :اصطالحا: ثانيا

العمل الخيري لم يوجد بهذا المصطلح في كتب الفقه، وإنما وجد عندهم أن كل ما يحقق 
مصالح الناس وال يخالف شرع الله عز وجل فهو خير، فعمل الفرائض والسنن والمندوبات 
والمباحات بنية األجر، واالبتعاد عن المحرمات والمكروهات كلها من األعمال الخيرية، التي تحقق 
المصلحة للفرد والجماعة، وقد يطلق على العمل الخيري ألفاظ أخرى؛ كالعمل التطوعي، 

  .)16(والتبرع

البر أعمال (الريسوني عرفه بأنه فلعمل الخيري، ا أن منهم من عرفنجد أما المعاصرون فو
وصنائع المعروف التي يجود به المجتمع المدني بدءًا من الفرد، ومرورًا بالجماعة، وانتهاًء إلى 
المؤسسة، وال يقتصر هذا العمل على جلب الموارد، وإدارة المال وصرفه في الوجوه المشروعة، 

ودعوية وإنما يتعدى ذلك إلى التخطيط لسبل اإلنماء والتطوير بما يتاح من برامج ثقافية 
  . )17()وإعالمية

وهذا تعريف مجمل أشار إلى أعمال البر بصورة عامة دون إشارة إلى أنها قد تكون مادية أو 
  . ، ودون بيان الغاية من العمل الخيري)18(معنوية أو تجمع بينهما

الدفع المادي أو المعنوي الذي يقدمه اإلنسان لغيره من دون أن (القرضاوي بأنه  هوعرف
مقابال ماديا، ولكن ليحقق هدفا خاصا له أكبر من المقابل المادي، قد يكون عند بعض يأخذ عليه 

الناس الحصول على الثناء والشهرة أو نحو ذلك من أغراض الدنيا، والمؤمن يفعل ذلك ألغراض 
  .)19()تتعلق باآلخرة رجاء الثواب من الله عز وجل

الفردي، كما أنه عرف العمل الخيري ونالحظ أن هذا التعريف حصر العمل الخيري في العمل 
بأنه دفع، وهو أشمل من مجرد الدفع، فقد يكون كف مفسدة أو تقديم خطط ومشورات ونحو 

  .ذلك
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البذل المادي أو المعنوي غير الربحي الذي يقدمه (وعرفت العساف العمل الخيري بأنه 
  . )20()خرةالمرء إلقامة المصالح المعتبرة شرعا ابتغاء األجر والثواب في اآل

ومما يؤخذ على هذا التعريف أنه حصر العمل الخيري في الجهد الفردي، وجعل الدافع 
للعمل الخيري ابتغاء األجر والثواب فقط، وهذا في الغالب، لكن المرء غير المسلم قد يقوم بهذا 

العمل العمل إنسانيا، كما أن المسلم قد يقوم بهذا العمل لتحصيل منفعة دنيوية، فمن حيث نوع 
  . ال يخرجه هذا عن مفهوم العمل الخيري؛ ألنه قام بعمل خيري بغض النظر عن الدافع

البذل المادي أو المعنوي غير الربحي الذي يقدمه (ولذلك يمكن تعريف العمل الخيري بأنه 
  ).الفرد أو الجماعة إلقامة المصالح المعتبرة شرعا

  مال في العمل الخيريالقواعد الفقهية المتعلقة بال: المبحث الثاني

 القواعد الخمس الكبرى: المطلب األول

  )األمور بمقاصدها: (القاعدة األولى

أن الحكم : ومعنى القاعدة. )21()هاتان كلمتان جامعتان ال يخرج عنهما شيء: (قال ابن رجب
الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى المقصود من ذلك األمر؛ فأعمال اإلنسان إنما تترتب 

 .)22(يها نتائجها وأحكامها الشرعية تبعًا لمقصود الشخص وهدفه من العملعل

إنما األعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى؛ : (-صلى الله عليه وسلم  –ودليلها قوله 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدينا يصيبها أو 

 .)23()إلى ما هاجر إليه امرأة ينكحها، فهجرته

   :ومن التطبيقات المتعلقة بهذه القاعدة في الجانب المالي

األصل عدم جواز صرف ما عين لجهة من الجهات أو فرد مــن األفــراد إال لــه، وال يعدل به  -
إلى غيره؛ ِلـما في ذلك من مخالفة مقصد المتبرع والمنفق، فيجب صرفه فيما عينه المنفق؛ 

، وسيشار إليه كما سيأتي في القواعد )24(اعاة لقصده وتنفيذًا ألمره، إال فيما يستثَنىمر
  .الالحقة

إذا كانت األعيان موقوفة لالنتفاع المباشر بأعيانها، فإنَّه ال يسوغ استثمارها مراعاة لمقصد  -
د أال الواقف، كما أنه يشترط الستثمار أموال األوقاف المختلفة في وعاء استثماري واح

  .)25(يخالف ذلك شرط الواقف

جواز قيام الجمعيات الخيرية بتحمل التكاليف المادية لتأهيل عناصرها البشرية وكوادرها  -
 . )26(اإلدارية، إذا كان القصد تأهيل العاملين للنهوض بالعمل الخيري إلى المستوى الرفيع



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  الجبور

  690

  ): المشقة تجلب التيسير: (القاعدة الثانية

م التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلَّف ومشقة في نفسه أو ماله، أن األحكا: ومعناها
 .)27(فالشريعة تخففها

وما جعَل عَليُكم {: ، وقوله تعالى]185: البقرة[} يريد اللَّه بُكم اْليسر{: قوله تعالى: ودليلها
جرح ِمن ين87: الحج[} ِفي الد .[  

الحاجة ُتَنـزل منـزلة الضرورة (و )الضرورات تبيح المحظورات(ة ومما يتخرج على هذه القاعد
  ):عامًة كانت أو خاصة

فحاالت االضطرار والحاجة الشديدة تجيز ارتكاب المنهي عنه؛ فكل ممنوع في اإلسالم 
} اضُطررُتم إَليِه وَقد َفصَل َلُكم ما حرم عَليُكم إالَّ ما{: قال تعالى. يستباح فعله عند الضرورة إليه

وهذا التخفيف التشريعي ال يقتصر على الضرورة الملجئة، بل يشمل حاجات ]. 119: األنعام[
الجماعة مما هو دون الضرورة، فيؤثر هذا االحتياج في تغيير الحكم ويوجب تخفيفًا يبيح 

  ).28(المحظور ويجيز ترك الواجب

الضرورة  فالذي تسمح، )رة تقدر بقدرهاالضرو(ويتخرج أيضا على هذه القاعدة قاعدة 
الرتكابه من المحظورات، إنما يرخَّص منه الَقدر الذي تندفع به الضرورة فقط؛ فليس له أن يتوسع 

  .)29()ما جاز لعذر بطل بزواله(أكثر؛ ألنه 

إذا لم يقدر اإلنسان على أداء كامل ما ، ف)30()الميسور ال يسقط بالمعسور(قاعدة  وكذلك
به، فإنه يقوم بما يمكنه، وما يقدر عليه منه، ويسقط عنه ما يعجز عنه، وهذا من يسر ُأمر 

ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، : (-صلى الله عليه وسلم  –اإلسالم وتخفيفه عن العباد، وأصلها قوله 
  .)31() وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم

 :ومن التطبيقات المتعلقة بهذه القواعد

يف من يقوم على تنظيم العمل الخيري بمقابل خصوصا في الجمعيات الخيرية؛ جواز تكل -
لتعذر قيام المتبرعين بذلك بأنفسهم، وشريطة عدم وجود متطوعين بذلك، ويستحق 
العاملون على الزكاة عن عملهم من سهم العاملين ما يفرض لهم من الجهة التي تعينهم؛ لكن 

وظف وبَقدر النفقات الضرورية لصالح أعمال هذه التبرعات، بَقدر العمل الذي يقوم به الم
، ويجب مراعاة عدم التوسع في )32(وأن تكون هذه األجور والنفقات مؤقتًة بانتهاء العمل

التوظيف إال بَقدر الحاجة، ويحسن أن تكون المرتبات كلها أو بعضها من خزانة الدولة، 
   .ىوذلك لتوجيه موارد الزكاة إلى المصارف األخر
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يجوز صرف تبرّع عين لجهة إلى جهة أخرى استثناًء إذا حدثت ضرورة قصوى ال يمكن  -
تالفيها بدون ذلك، فيكون هذا خاصًا بحال الضرورة؛ ألن المشقة تجلب التيسير، ويتعين أن 

   .)33(أو جهة مؤهلة لذلك ةيتولى تحديد الضرورة شخصي

، ومن قبل وصاية مال اليتيم )34(بقدر أجرة عمله إباحة أكل الولي والوصي من مال اليتيم -
متبرعًا، واحتاج في إدارته ألموال اليتيم من األموال التي تساعده في حياته، فال بأس بذلك، 

 .)35(ولكن بالمعروف

تزويد مقار مؤسسات الزكاة وإداراتها بما تحتاج إليه من تجهيزات وأثاث وأدوات إذا لم  -
خرى؛ كخزينة الدولة والهبات، شريطة أن تكون هذه التجهيزات يمكن توفيرها من مصادر أ

  .ذات صلة مباشرة بجمع الزكاة وصرفها، أو أثر في زيادة موارد الزكاة

 ):العادة محكَّمة: (القاعدة الثالثة

أن العادة ُتجعل حَكمًا فتخضع لها أحكام التصرفات؛ فتثبت األحكام على وفق ما : ومعناها
ومن صيغ هذه  .ة أو العرف إذا لم يكن هناك نص شرعي مخالف لتلك العادةتقتضي به العاد

 .)36()المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا: (القاعدة

 ،]233: البقرة[} وعَلى اْلـموُلوِد َله ِرزُقهن وِكسوُتهن بالْـمعروِف{: قوله تعالى: ودليلها
 –صلى الله عليه وسلم  –، وقول النبي ]19: ساءالن[} وعاشروهن بالمعروف{: وقوله تعالى

  .)37()خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف: (لهند بنت عتبة

 :ومن التطبيقات المتعلقة بهذه القاعدة

مقدار ما يصرف للمحتاج يختلف باختالف األحوال والبلدان، وإنما يضبط بمراعاة العرف  -
 .والعادة

خيرية مما يقَتَطع من الدخل، إنما يحدد بحسب أجرة مقدار ما يعطى للعامل في المؤسسة ال -
المثل أو أقل، ويجري تحديده استنادًا للعرف من ِقبل القائمين على المؤسسات كمجالس 

   .)38(إدارتها أو جمعياتها العمومية مثًال 

، إذا )39(لناظر الوقف والصدقات أن يأكل من الصدقات والوقف بالمعروف؛ أي حسب العرف -
 .هناك جهات مختصة تحدد رواتب مخصوصة للموظفين لم يكن

 ):اليقين ال يزول بالشك: (القاعدة الرابعة

 .)40(إن الشيء المتيَقن ثبوته ال يرتفع إال بدليل قاطع وال يحَكم بزواله لمجرد الشك: ومعناها
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ل إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشك: (- صلى الله عليه وسلم  –ومن أدلتها قول النبي 
  .)41()عليه، فال يخرجن حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا

 :ومن التطبيقات المتعلقة بهذه القاعدة

من ثبت احتياجه واستحقاقه للزكاة أو الصدقات فاألصل جواز إعطائه حتى يَتيقَّن زوال هذا  -
األصل بقاء ما كان على ما : الوصف عنه، ومن القواعد الفقهية الدالة على هذا الحكم

 .)42(نكا

إذا صرح المتبرع أو الواقف بمصرف معين، أو اشترط شروطًا خاصة، فال تسوغ مخالفته  -
ال : استنادًا إلى داللة الحال، أو عادة المتبرعين؛ ألن اليقين ال يزول بالشك، وللقاعدة الفقهية

  .)43(عبرة بالداللة في مقابلة التصريح

 ): الضرر يزال: (القاعدة الخامسة

أنه ال يجوز اإلضرار ابتداًء؛ ألن الضـرر ظلـم والظلـم ممنـوع، كمـا ال يجـوز مقـابله : ومعناها
، وهذه )44(الضـرر بمثلـه، فليـس ألحد أن يلـِحق ضـررًا بغيـره، وإذا وقـع الضـرر فـال بـد أن يـُزال

القاعدة ترجع  القاعدة تتضمن نصف الفقه، فإن األحكام إما لجلب المنافع أو لدفع المضار، وهذه
 . )45(إلى تحصيل المقاصد وتقريرها بدفع المفاسد أو تخفيفها

   .)46()ال ضرر وال ضرار: (- صلى الله عليه وسلم  –ودليلها قوله 

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب (ومما يتخرج على هذه القاعدة 
الضرر ال يزال بضرر (و )ار أهون الشرينيُخت(و) الضرر األشد يزال بالضرر األخف(و ،)أخفِّهما

يحتمل الضرر (و )يحتمل الضرر األدنى واليسير لدفع الضرر األعلى والكبير(و )مثله، أو أكبر منه
  . )47()الضرر يدفع بقدر اإلمكان(و )الخاص لدفع الضرر العام

 :ومن التطبيقات المتعلِّقة بهذه القاعدة

ن إذا كان في أخذها ضرر بالمسلمين؛ كأن يطلب ال يجوز أخذ التبرعات من غير المسلمي -
  . )48(منهم أن ينفذوا لهم أغراضًا في غير صالح المسلمين، أو يستذلوهم بها

على المؤسسات الخيرية أن تكلِّف بالعمل لديها من يحصل بهم مقصود المؤسسة بما ال  -
 .يلِحق ضررًا بعملها

عة العطب، أو لعدم انتفاع المؤسسة الخيرية ال مانع من بيع التبرعات العينية إذا كانت سري -
بها، أو لكونها غير صالحة لمن يَتبرع لهم بها، ثم يستبدل بقيمتها غيرها، ما دام هذا يحقق 

   ).49(المصلحة للمتبرع لهم؛ وذلك دفعًا لضرر تَلفها وعدم االنتفاع بها
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  مصلحةقواعد الموازنات واألولويات والتصرف وفق ال: المطلب الثاني

  :قواعد الموازنات واألولويات عند التعارض: الفرع األول

لقد جاءت الشريعة اإلسالمية بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وهي 
ترجح خير الخيرين، وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وتدفع أعظم المفسدتين 

والمفاسد فينَظر إلى الراجح والغالب؛ فإن كان الغالب  فإذا تعارضت المصالح، )50(باحتمال أدناهما
   .المصلحة لم ينَظر للمفسدة الالحقة، وإن كان الغالب المفسدة لم ينظر إلى المصلحة

فقه : (وهذه القواعد الشرعية ونظائرها تدل داللة بينة على تأصيل ما عرف ب
 :، وبيانها في ما يلي)51()الموازنات

المفسدة الصغيرة تحتمل من ( ، حيث إنالغالب المصلحة لم ينَظر للمفسدة الالحقةإن كان : أوال
ال تترك (و )المفسدة العارضة تحتمل من أجل المصلحة الدائمة(و )أجل المصلحة الكبيرة

ما حرم سدًا للذريعة أبيح للمصلحة (و )مصلحٌة محققٌة من أجل مفسدٍة متوهمٍة
 .)52()الراجحة

اعد على فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد، فإذا عورضت مفسدة مرجوحة ومبنى هذه القو
بمصلحة راجحة، فالعبرة بالراجح؛ ألن صالحه يغمر الفساد الواقع أو المتوقَّع، فال يلتفت إلى الدفع 
ما دام الجلب أقوى من جهة الصالح المحقَّق، وهو في الحقيقة الوجه اآلخر لدفع الفساد الذي ال 

 .ن المصلحة يقينًاينفك ع

  : ومن تطبيقات ترجيح المصلحة على المفسدة في الجانب المالي

يجوز إيداع أموال التبرعات في البنوك الربوية؛ إذا ُخِشي عليها من الضياع، فيرخَّص في  -
هذا ما لم توجد في البلد بنوك إسالمية  ،)53(إيداعها لديها بال فائدة ترجيحا لمصلحة حفظها

  . )54(فإذا وجدت فالضرورة منتفيةتسد الحاجة، 

جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر بال كراهة إذا كان نقلها لمصلحة راجحة؛ كأن يكون  -
فقراء البلد التي ُنِقلت إليهم الزكاة أشد حاجة إليها من فقراء البلد التي بها األموال الواجبة 

مع الكراهة؛ لعموم األدلة الدالة على عليها الزكاة، وإن ُنقَلت بال مصلحة شرعية جاز ذلك 
  . )55(جواز النقل، وألن المزكي دفع الحق إلى مستحقِّه

استقبال الفوائد الربوية من المؤسسات التي تعمل بالربا ألجل دفعها في مصارف العمل  -
الخيري، وإن كان فيها مفسدة إال أن مصلحة تأمين احتياجات الفئات المعوزة تربو على 

؛ ألن وصف الحرمة في األموال الربوية متعلق بطريق اكتسابها ال بأعيانها مفسدة الربا
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وذواتها، فالحرام لوصف مقارن منفك عن ذات المال، فاإلثم على من اكتسب المال، أما ذات 
  .)56(فيحل دفعه لمصارف العمل الخيري ،المال فال يتعلق به وصف الحرمة

فيه مفسدة الشعور بشيء من الدنية والحاجة  استقبال األموال من غير المسلمين وإن كان -
لغير المسلمين، إال أن مصلحة جلب األموال لخزينة العمل الخيري لسد الكفايات أرجح منها، 
فتتحمل المفسدة الخفيفة للحصول على المصلحة الراجحة ما دام أنهم ال يشترطون لذلك 

  .)57(شروطا تتعارض مع الشريعة اإلسالمية

الكبائر؛ ألنها وسيلة إلى أخذ المحرم، وأكل أموال الناس بالباطل، ولكن لو دفع الرشوة من  -
، )58(توقفت عليها مصلحة شرعية أبيحت من جهة الدافع، وظلت على حرمتها من جهة اآلخذ

 فإن لمذلك أن إنشاء مؤسسات العمل الخيري قد يعترضه في بعض البلدان عقبات إدارية، 
 ولم توجد طريقة شرعية أخرى إلنشاء المؤسسة، فإنها تباحة، يتغلب عليها إال بدفع الرشو

للرجحان المصلحي؛ ذلك أن الرشوة في هذه الصورة ال تنجر منها مظلمة أو غمط لحقوق 
الخلق، بل إن المصلحة الشرعية المترتبة على ركوب هذه الوسيلة الممنوعة أعظم؛ لما فيها 

 . )59(خلق كثير من إعالة أسر، وإغاثة ضعفاء، وتفريج كرب

إذا تعارضت مفسدة ومصلحة، وكانت المفسدة غالبة وراجحة قدم دفع المفسدة، وإن أفضى : ثانيا
ذلك إلى تفويت المصلحة؛ ألن حرص الشارع على اجتناب المنهيات أشد من اعتنائه 

تكم فإذا نهي: (قال -صلى الله عليه وسلم -، بدليل ما رواه أبو هريرة عن النبي)60(بالمأمورات
درء : (واعتمادا على قاعدة ،)61()عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

  . )62()المفاسد أولى من جلب المصالح

أن الله حرم الخمر والميسر مع أن فيهما منفعة؛ ألن مفسدتهما : ومن شواهد ذلك وأدلته
ـميِسر ُقْل ِفيهما إْثم َكبير ومَناِفع ِللنَّاس وإْثمهما َأْكبر يسَأُلوَنك عن اْلـَخمر واْل{: قال تعالى. أكبر

ونهى سبحانه عن سب آلهة المشركين، وهو قربٌة وداللٌة على غيرة ]. 219: البقرة. [}ِمن نَّْفِعهما
 المؤمن على حمى التوحيد؛ لما أنه يؤدي إلى مفسدة، وهي عدوان المشركين على سب الله

: األنعام[} وَال َتسبوا الِذين يدعون ِمن دون اللِه َفيسبوا الله عدوًا بِغير ِعْلم{:قال تعالىو تعالى،
  :ومن تطبيقات هذه القاعدة في الجانب المالي]. 80

اإلحجام عن استثمار أموال العمل الخيري في األسواق المالية درءا لمفسدة ضياع األموال؛ 
 .ستثمار فيها غير آمن، فهو عرضة للتذبذب والخسارةألن اال

ضرورة التزام الجمعيات الخيرية باألنظمة والقوانين الداخلية في كل بلد، والتحرز عن أي  -
 . )63(مخالفة من شأنها تجميد أموال العمل الخيري ولو كان فيها مصلحة
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ارض مع أنظمة الدول اإلحجام عن استقبال األموال من جهات مشبوهة لها مآرب خفية تتع -
التي تنتمي إليها الجمعيات الخيرية، فُتدرأ هذه المفسدة التي تؤول إلى إيقاف الجمعيات 

 .الخيرية وتقدم على مصلحة جلب األموال من هذه الجهات

أهمية الشفافية والوضوح في عرض الموارد المالية للجمعيات الخيرية ببيان أصول األموال  -
ها خشية اتهامها بالتعامل مع جهات محظورة وفق القوانين ومصادرها، وكذلك مصارف

 .)64(الداخلية لكل بلد، األمر الذي يؤدي إلى التحفظ على هذه األموال

يحرم تنمية أموال يحرم االقتراض الربوي إلنشاء المشاريع التجارية أو توسيع مجالها، كما  -
حرمة كاليانصيب، أو عن طريق العمل الخيري باالتجار بما حرم الشرع الحنيف أو بوسائل م

وما شاكل  إقامة الحفالت التي يصاحبها فعل المنكرات وتخصيص ريعها لألعمال الخيرية
ذلك؛ ألن هذه وسائل محظورة ال تناسب المقصد المرجو من أعمال البر؛ ومفاسدها أكبر 

 .)65(من المصلحة المرجوة منها

 :المفاسد في نفسها حال تعارضها الموازنة والترجيح بين رتب المصالح أو: ثالثا

وإن لم يمكن مراعاة الحقين ، )66()إذا أمكن مراعاة الحقَّين ال يشتَغل بالترجيح (ففي المصالح
، فتقدم المصلحة المتيقنة على المصلحة )67()فاألصل عند اجتماع الحقوق أن يبدأ باألهم(

محدودة، والمصلحة المتعدي نفعها المصلحة الكبيرة على المصلحة الوالمظنونة أو المتوهمة، 
 .)69(، والمصلحة الدائمة على المصلحة العارضة أو المنقطعة، وهكذا)68(على المصلحة القاصرة

 . )70(اتيالحاجيات، والحاجيات على التحسين كما تقدم الضروريات على

، كما أن المفاسد والمضار في نفسها ليست ذات أثر واحٍد، فهي متفاوتٌة وفي المفاسد نرى
تتفاوت المصالح، فالمفسدة التي تعطل مصلحًة ضروريًة، غير التي تعطل أمرًا حاجيًا، غير التي 
 بالنفس، وهما غير التي تضر تلغي أمرًا تحسينيًا، والمفسدة التي تعطِّل المال غير التي تضر

 . بالدين

بر منها، فالمفاسد إذا كانت إزالتها تؤدي إلى ما هو أك - وإن كبرت  -وتقبل المفسدة 
والمضار متفاوتٌة في قدرها وفي آثارها، ولهذا صاغ الفقهاء عدة قواعد مخرجة على القاعدة 

 . )71(لضبط الموازنة في هذا الجانب) الضرر يزال(الكبرى 

  : ومن تطبيقات هذه القواعد في الجانب المالي

} َفاسَتبِقوْا اْلَخيراِت{ل ذلك إذا تزاحم صلة أخ وصلة عم، فإن األخ يقدم؛ ألنه أعلى، ودلي -
التقدم إليه، فإذا كان الله أمرنا بأن نستبق إلى : ، واالستباق إلى الشيء]148: البقرة[
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، وبناء على ذلك )72(الخيرات دل ذلك على أنه كلما كان أخير فإننا مأمورون باالستباق إليه
 .فإنه عند تزاحم الحقوق يساعد األقرب فاألقرب

حتاجين بما يحفظ أنفسهم من الضروريات، واستثمار أموال الزكاة من مكمالت إمداد الم -
الضروريات؛ ألن فيه تنمية لألموال الزكوية ومضاعفتها، فعند شح أموال الزكاة ووجود 
حاجات ناجزة للمستحقين لألخذ يقدم الدفع الفوري لهم على االستثمار؛ ألن األول من 

 . )73(ضروريات حتى ال يعود المكمل على أصله باإلبطالالضروريات والثاني من مكمالت ال

إنشاء مسجد في منطقة ال مساجد فيها يقدم على زخرفة مسجد آخر؛ ألن األول من  -
 .الضروريات والثاني من التحسينيات

انشاء مقبرة في أرض موقوفة لدفن موتى المسلمين في بلد ال مقبرة فيها أو امتألت مقبرتها  -
سة أو مركز ثقافي فيها؛ ألن واجب الدفن يتعلق بحفظ النفس، وهو من أولى من إنشاء مدر

الضروريات، وإنشاء المدرسة يتعلق بحفظ العقل، وهو من الضروريات أيضا، لكن حفظ 
  .)74(النفس يقدم على حفظ العقل

التصرف على الرعية منوط ( التصرف وفق المصلحة بحسب قاعدة: الفرع الثاني

  : )75()رف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحةبالمصلحة، أو كلُّ متص

فهو مؤتمن؛  –سواء بالوكالة أو الوالية تطوعًا أو وجوبًا  –أي إن كل من يتصرف عن غيره 
فعليه أن  ،)76(ألن القيام بالحفظ من مستلزمات الوكالة، والوكيل يجب عليه حفظ ما وكل فيه

منزلة اإلمام من الرعية : (يها الشافعي وقالهذه القاعدة نص علو. يتحرى مصلحة المتصرف عنه
كلكم راع ومسؤول عن : (-صلى الله عليه وسلم -قول النبي ودليلها). منزلة الولي من اليتيم

إني أنزلت نفسي من : (- رضي الله عنه - ، وقول عمر)77(...) رعيته، اإلمام راع ومسؤول عن رعيته
منه، فإذا أيسرت ردتته، فإن استغنيت مال الله بمنزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت 

  . )78()استعففت

أن من ولي على أكثر من : ومعناها، )الخيانة ال تتجزأ(ويتخرج على هذه القاعدة قاعدة 
جهة وخان في واحدة منها فيعد خائنا في الجميع، وبناء عليه لو أن الوصي على عدة شركات، أو 

   .)79(ض في المال بغير حق وجب عزله من جميعهاالمتولي على عدة أوقاف خان في أحدها وتخو

 :ومن تطبيقات هذه القاعدة في الجانب المالي

يقدم في جمع الزكوات والصدقات وسائر التبرعات األمين ذو المكانة االجتماعية والقبول  -
والثقة بين الناس، المدرك للمصالح، العارف بالواقع، ويجب عليه تقديم أهمها فأهمها، 
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م عليه أن يتصرف في تفريق األموال المجموعة وصرفها بهواه دون بذل الجهد، ويحر
 . واستفراغ الوسع والطاقة، وبحسب المصالح الخالصة أو الراجحة

يقدم في تنمية األموال المجموعة واستثمارها مما يجوز استثماره منها لصالح النفع العام، أو  -
لك، وأعرف بطرقه ومسالكه، ولكن ال تجوز لصالح المصارف المحددة من هو أقدر على ذ

 . المخاطرة بها، أو الرضا ببذل الجهد اليسير في ذلك

ر من يوافقهم في مذهٍب أو مشرٍب أو ال يجوز للقائمين على العمل الخيري تفضيل أو إيثا -
اتجاٍه فكري معين، مع عدم وجود مصلحٍة شرعيٍة حقيقيٍة في إعطائهم، وحرمان المستوجبين 

وإذا استووا في االستحقاق فإنما يفاضل بينهم . المستحقين؛ لخلوهم ِمن موافقتهم في ذلك
 .)80(نات، ال حسب الهوىبحسب الغناء والنفع للدين والمسلمين وحسب قواعد المواز

ال يجوز حبس المال بال فائدٍة وال مصلحٍة، وتعطيل منافعه، بل الواجب التصرف فيه بما  -
يحقِّق المصلحة، فمثال مال موقوف على جهٍة من الجهات وأخذت تلك الجهة حاجتها من 

خرى؛ إما المال الموقوف عليها، فإن الواجب حينئٍذ صرف ما بقي من هذا المال في مصالح أ
ما فضل من : (قال ابن تيمية. هي من جنس الموقوف عليها إن أمكن، أو في المصالح العامة

الريع عن المصارف المشروطة ومصارف المساجد، فيصرف في جنس ذلك، مثل عمارة 
مسجٍد آخر ومصالحها، وإلى جنس المصالح، وال يحبس المال أبدًا لغير علٍة محدودٍة، ال 

قد عِلم أن ريعها يفضل عن كفايتها دائمًا، فإن حبس هذا المال من الفساد  سيما في مساجد
﴾ ادالَفس ِحبَلا ي 81()﴿ والله(. 

ليس لمتولي الوقف إحداث وظيفة في الوقف بغير شرط الواقف المتبرع، وإن كان في الغلة  -
الخيرية، واستثمار وبناًء عليه فإن اإلنفاق على األعمال اإلدارية في المؤسسات ، )82(فضلة

أموالها ال يجوز أن يخاِلف مقتضى المصلحة، بل يبحث المتصرف عنها ويتحرى التصرّف 
   .على وفقها

، ووجه )83(ضم األموال الوقفية بعضها مع بعض وإن اختلف الواقف إذا اتحدت الجهة -
رق المصلحة ال يخفى، فالمنفعة متحققة للوقف وللجهة الموقوف عليها، وهو طريق من ط

استثمار أموال الوقف واستثمار ريعها؛ ألن أصل الوقف الموقوف على جهة معينة أو الجزء 
المخصص من الريع لالستثمار قد ال يكون باإلمكان استثماره، ولكن إذا ضم إليه غيره ممن 

 .)84(موارد الوقف األخرى قد يصبح باإلمكان استثماره في مشروع مجد 

ثمار أموال الوقف أو على األقل أن يغلب على الظن تحققها، يشترط تحقق المصلحة في است -
فال يجوز استثمار أموال الوقف في مشروعات يغلب على الظن فيها الخسارة أو يتساوى 

 .)86(المتوقع كالواقع؛ ألن )85(فيها احتمال الربح والخسارة



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  الجبور

  698

األصل الموقوف استثمار أموال الوقف بالصيغ المالئمة لنوع المال الموقوف بما يحافظ على  -
ومصالح الموقوف عليهم، فإذا كانت األصول أعيانا فإن استثمارها يكون بما ال يؤدي إلى 
زوال ملكيتها، وإن كانت نقودا فيمكن استثمارها بجميع وسائل االستثمار المشروعة 

  .)87(كالمضاربة واالستصناع ونحو ذلك

ملها استعماال خاصًا كأن يقترض ال يجوز للمؤتمن على أموال الصدقات والزكوات أن يستع -
  .)88(لنفسه منها، أو ينتفع بالعين المتصدق بها، أو يعيرها لمن ينتفع بها

على العاملين في المؤسسات الخيرية والذين وكلوا بحفظ األموال وتوزيعها بالوجهة الشرعية  -
فيها  الصحيحة، أن يعملوا بما يحفظ األصول والتزام شرط المتصدق في الجهة التي يصرف

  .)89(المال مع لزوم التقيد بما نص عليه الموكل في طريقة التوزيع

على الموكل بأموال الصدقات أن يكون ناصحًا أمينًا لمن وكله، وبتصرفه بذلك المال،  -
 .)90(ويوجهه التوجيه الصحيح بما يضمن األجر للمتصدق والنفع للمتصدق عليه

عين وفقا لمذهب أبي حنيفة، تحقيقا للمصلحة يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر بدال من ال -
التوسعة على أهل الحاجة وإغناء الفقير، وما دام إخراج القيمة قد يكون : المقصودة، وهي

، فالوسائل ما لم تكن ثابتة كشرائط الصحة مثًال ساغ فيها )91(أعون على ذلك فال حرج
، ألنها غير مقصودة لذاتها، التوسع والتجديد بما يتناغم ورح العصر، ومقتضيات االجتهاد

 .)92(بخالف المقاصد الثابتة

 القواعد والضوابط الفقهية األخرى الخاصة بالجانب المالي: المطلب الثالث

 :األموال بجمع المتعلقة الفقهية والضوابط القواعد :أوال

   :)93()ال يجوز ألحد أن يأخذ مال أحد بال سبب شرعي( -1

} أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون تجارة عن تراض منكمال تأكلوا {: ودليلها قوله تعالى
 .)94()ال يحلُّ مال امرئ مسلم إال بطيِب نفسه: (-صلى الله عليه وسلم - وقوله  ].29: النساء[

  :ومن تطبيقاتها

من تطوع بمال إلى الجمعيات الخيرية، يحق لها أن تأخذه وتصرفه في مجاالت الخير؛ ألن 
  .)95(يحصولها عليه بسبب شرع

  :)96()بابها التوقيف التقديرات( -2

وهذه القاعدة في مقادير العبادات كالزكاة والكفارات ونحوها؛ فما دام قد وجد لها تقدير 
 .شرعي فال يجوز النقص عن مقدار الواجب، وتجوز الزيادة باعتبارها نفًال
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   :)97()الخبيث سبيله التصدّق به الملك( -3

أو رشوة فإن عليه التحلُّل منه بإخراجه صدقة وهذه الصدقة فمن دخل عليه مال محرم كربا 
 .يمكن بذلها للفقراء والمساكين كما يمكن بذُلها في مصالح المسلمين

وبناًء عليه يسوغ للجمعيات الخيرية قبض األموال الربوية التي يريد أصحابها التخلص منها، 
في مصالح المسلمين نحو بناء وتبذلها بعد ذلك للفقراء والمساكين، كما يمكنها جعلها 

 .)98(المستشفيات ودور األيتام

 :القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بصرف األموال وتثميرها: ثانيا

  :)99()المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم( -1

المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم ( :هذه القاعدة مأخوذ من نص الحديث الشريف

  :ومن تطبيقاتها فــي مجــال العمـل الخيـري .)100()د على من سواهمأدناهم، وهم ي

ال يقـدم أحـد مـن المسـلمين علـى غيـره عند التبرعات إال بمســوغ خارجـي ما داما مسلمين،  -
 .وغيرها –مثًال  –والمسوغات كزيادة الحاجة 

  ):على المحسنين من سبيل ما( -2

ما عَلى {: ألنه محسن، والدليل على ذلك قوله تعالىوتعني أنه ليس عليه طريق يالم به 
يلبِمن س ِسِنينح101(]91: التوبة[} اْلم(.  

  : ومن تطبيقاتها

إذا غاب جارك أو غاب صاحبك فأنفقت على أهله بنية الرجوع عليه إذا رجع، ولم تنو التبرع،  -
ِسِنين ِمن سبيل واللَّه َغُفور ما عَلى اْلمح{: فلك الرجوع ألنك محسن، والله جل وعال يقول

ِحيم91:التوبة[} ر.[  

إذا قضيت دينًا عن أحد، كما لو حل أجل الدين وأتى الدائن يسأل عن أخيك فقضيته حقه  -
وأنت تنوي أن ترجع على أخيك بحقك، فلك أن ترجع ألنك محسن، وما على المحسنين من 

 .عسبيل، وأما إذا نويت التبرع فليس لك الرجو

فمن أدى عن غيره واجبًا فله الرجوع إن نوى الرجوع، وإن لم ينو الرجوع فال رجوع 
  .)102(له
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  :)103()إذا تعارض اإلعطاء والحرمان ُقدم اإلعطاء؛ إذا كان التعارض ال ترجيح فيه ( -3

فإذا وجد سبب يقتضي اإلعطاء وآخر يقتضي المنع، ولم يوجد مرجح ُقدم اإلعطاء على 
 .ن، ويتصور ذلك أيضًا فيما إذا كان لفظ المتبرع أو الواقف يحتمــل منــع شخص أو إعطاءهالحرما

   :)104()أولى من المتعلقة بمكانها –أو بنفس العبادة  –الفضيلــة المتعلقــة بهيئـة العبـادة ( -4

فلو تردد أحد في اإلنفاق على فقراء محاويج لضرورات الحياة، أو أن يفطِّر صائمين غير 
راء في المسجد الحرام فإنفاقه على المحاويج أولى؛ ألن الفضيلة تتعلَّق بالعبادة نفسها وليس فق

 .بمكانها

 :)105()اإلحسان إلى األبرار أولى من اإلحسان للفجار( -5

الصدقة واإلحسان وإن كانا يجوزان للبر والفاجر، والمسلم والكافر، إال أنه عند تزاحم 
لموجودة فإن المسلم مقدم على الكافر؛ ألن المسلم البر أولى من الحقوق وعدم كفاية التبرعات ا

 .الفاجر

فينبغي : وأما الزكاة: (عن إعطاء الزكاة للمبتدع، فقال –رحمه الله  –وقد سئل ابن تيمية 
لإلنسان أن يتحرى بها المستحقين من الفقراء والمساكين والغارمين وغيرهم من أهل الدين 

فمن أظهر بدعة أو فجورا فإنه يستحق العقوبة بالهجر وغيره، واالستتابة فكيف المتبعين للشريعة، 
  .)106()يعان على ذلك

  الخاتمة

  :وفيها أهم النتائج، وهي

 .القاعدة الفقهية حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها -1
ة إلقامة المصالح العمل الخيري بذل مادي أو معنوي غير ربحي يقدمه الفرد أو الجماع -2

 .المعتبرة شرعا
العلم بالقواعد الفقهية عامل مهم في توضيح مناهج الفتوى للتسهيل على المفتي لمعرفة  -3

 . األحكام الشرعية المتعلقة بالجانب المالي في العمل الخيري
يتعلق بنوازل العمل الخيري في الجانب المالي قواعد فقهية كثيرة، منها القواعد الخمس  -4

 .ى، وقواعد الموازنات واألولويات، وغيرهاالكبر
تبين القواعد الفقهية الحكم الشرعي لنوازل العمل الخيري في الجانب المالي من خالل كثير  -5

 .من التطبيقات التي ُذكرت في البحث
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تبين القواعد الفقهية للعاملين في القطاع الخيري كيفية التعامل مع أموال العمل الخيري  -6
 .جمعا وإنفاقا

عد القواعد الفقهية معايير ثابتة وضوابط جامعة صالحة لبيان الحكم الشرعي في أي نازلة ُت -7
 .تعرض للعاملين في القطاع الخيري

 
  الهوامش

 
عالم الفروق، ، )هـ684ت (أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي القرافي، ) 1(

  .3، ص1، جالكتب
 م،1989هـ، 1409دمشق، دار القلم، ، 2، شرح القواعد الفقهية، ط)هـ1357ت (الزرقا، أحمد ) 2(

  .36ص

عبد القادر، القواعد الفقهية واألصولية ذات الصلة بالعمل الخيري وتطبيقاتها، بحث  جميلة.الرفاعي، د) 3(
نقال عن زقور، القواعد  17م، ص2008مقدم إلى مؤتمر العمل الخيري الخليجي الثالث، دبي، 

  222-221، ص1الفقهية، ج

، وضع حواشيه وخرج 1ط األشباه والنظائر، ،)هـ970ت (زين الدين بن إبراهيم بن محمد  ابن نجيم،) 4(
  .14ص م،1999هـ، 1419الشيخ زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلمية، : أحاديثه

، بيروت، 3لسان العرب، ط ،)هـ711: ت(ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل األنصاري ) 5(
للغة العربية إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مجمع ا. 361، ص3، جهـ 1414دار صادر، 

  .748، ص2بالقاهرة، دار الدعوة، ج

  .698، ص2إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، ج. 522، ص13لسان العرب، جابن منظور، ) 6(

السبكي، تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب، ) 7(
  .28، ص1م، ج 1995هـ، 1416ر الكتب العلمية، اإلبهاج في شرح المنهاج، بيروت، دا

مكتبة صبيح، ، ، شرح التلويح على التوضيح، مصر)هـ793ت (التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر ) 8(
  .34، ص1ج

دار الكتب بيروت،  ،1األشباه والنظائر، ط ،)هـ771ت (السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين ) 9(
  .11، ص1، جم1991هـ، 1411العلمية، 

م، فقرة 1964ه، 1383، دمشق، مطبعة الحياة، 8المدخل الفقهي العام، طالزرقا، مصطفى أحمد، 10)(
556.  

  .43م، ص2000هـ، 1420دار القلم، دمشق، ، 5الندوي، علي أحمد، القواعد الفقهية، ط )(11

  .43ص المرجع السابق،: ينظر )12(

  .628، ص2ط، جإبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسي) 13(
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م، 1988هـ، 1408دار الفكر، دمشق، ، 2سعدي، القاموس الفقهي لغة واصطالحا، ط.أبو حبيب، د) 14(

  .127، ص1ج

، المصباح المنير في غريب الشرح )هـ770ت نحو (أبو العباس الحموي، أحمد بن محمد بن علي ) 15(
محمد بن محمد بن عبد الرزاق مرتضى الزبيدي، . 185، ص1الكبير، بيروت، المكتبة العلمية، ج

، تاج العروس من جواهر القاموس، مجموعة من المحققين، دار الهداية، )هـ1205ت (الحسيني 
  .238، ص11ج

  .19القواعد الفقهية واألصولية ذات الصلة بالعمل الخيري وتطبيقاتها، صالرفاعي، ) 16(

عمل الخيري، بحث مقدم إلى مؤتمر العمل قطب، قواعد الوسائل وأثرها في تنمية ال.الريسوني، د) 17(
  .7م، ص2008الخيري الخليجي الثالث، دبي، 

محمد، العمل الخيري في ضوء القواعد المقاصدية، المجلة .د.تمام وأبو يحيى، أ.العساف، د) 18(
  .87م، ص2012، 3، ع 8األردنية في الدراسات اإلسالمية، جامعة آل البيت، م 

، 2ول العمل الخيري في اإلسالم في ضوء النصوص والمقاصد الشرعية، طيوسف، أص.القرضاوي، د) 19(
  .21م، ص2008دار الشروق، 

  .87العمل الخيري في ضوء القواعد المقاصدية، صالعساف وأبو يحيى، ) 20(

، جامع العلوم )هـ795ت (ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الحنبلي ) 21(
م، 2001هـ، 1422، بيروت، مؤسسة الرسالة، 7يب األرناؤوط وإبراهيم باجس، طشع: والحكم، ت

  .72ص، 1ج

دار الكتب العلمية، بيروت، ، األشباه والنظائر، )هـ911ت (السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن ) 22(
  .283الندوي، القواعد الفقهية، ص. 8ص

، دار 1محمد زهير بن ناصر الناصر، ط: البخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع المسند الصحيح، ت) 23(
  .، باب بدء الوحي)1( 6، ص1هـ، ج1422طوق النجاة، 

  .هـ1408صفر عام  قرارات وتوصيات المجمع الفقهي اإلسالمي الدولي، مكة،) 24(

  .140هـ، رقم 1425قرارات وتوصيات المجمع الفقهي اإلسالمي الدولي، محرم ) 25(

  .98خيري في ضوء القواعد المقاصدية، صالعمل الالعساف وأبو يحيى، ) 26(

  .302الندوي، القواعد الفقهية، ص. 76السيوطي، األشباه والنظائر، ص) 27(

محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو، الوجيز في إيضاح قواعد .أبو الحارث الغزي، د: انظر) 28(
وطي، األشباه السي. 236م، ص1996هـ، 1416، بيروت، مؤسسة الرسالة، 4الكلية، ط الفقه

  . 185شرح القواعد الفقهية، صالزرقا، . 88والنظائر، ص

  .84ألشباه والنظائر، ص السيوطي، ا) 29(

  .155، ص1السبكي، األشباه والنظائر، ج. 159السيوطي، األشباه والنظائر، ص) 30(
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واللفظ  ، كتاب االعتصام، كتاب االقتداء بسنن رسول الله،))7288( 94، ص9البخاري، الصحيح، ج) 31(

محمد فؤاد عبد : ، الصحيح، ت)هـ261ت (مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري . له
، كتاب الفضائل، باب توقيره صلى )1337( 1830، ص4دار إحياء التراث العربي، ج، الباقي، بيروت

  .الله عليه وسلم، وترك إكثار سؤاله عما ال ضرورة إليه

  .هـ1408سالمي بمكة المكرمة، صفر، عام قرار المجمع الفقهي اإل) 32(

  .هـ1408قرار المجمع الفقهي اإلسالمي بمكة المكرمة، صفر، عام ) 33(

  .67ص األشباه والنظائر، ابن نجيم، )34(

  .161، ص1السيوطي، األشباه والنظائر، ج. 69ابن نجيم، األشباه والنظائر، ص) 35(

  .293الندوي، القواعد الفقهية، ص) 36(

لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما  باب إذا، )5364( 65، ص7ري، الصحيح، جالبخا )37(
  .يكفيها وولدها بالمعروف

  .هـ1408قرار المجمع الفقهي اإلسالمي بمكة المكرمة، صفر، عام  )38(

، دار الكتب العلمية، ، القواعد، بيروت)هـ795ت (زين الدين عبد الرحمن الحنبلي  ابن رجب، )39(
  .131ص

  .354الندوي، القواعد الفقهية، ص) 40(

باب الدليل على أن من تيقن عن أبي هريرة، رضي الله عنه، ) 362( 276، ص1جمسلم، الصحيح، ) 41(
  .الطهارة، ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك

  .75ابن نجيم، األشباه والنظائر، ص. 251األشباه والنظائر، ص السيوطي، ) 42(

  .339األشباه والنظائر، صي، السيوط) 43(

الندوي، . 83السيوطي، األشباه والنظائر، ص: وانظر. 267جامع العلوم والحكم، صابن رجب، ) 44(
  .287القواعد الفقهية، ص

، شرح الكوكب )هـ972ت (تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي ابن النجار، ) 45(
-443، ص4جم، 1997هـ، 1418، مكتبة العبيكان، 2زيه حماد، طمحمد الزحيلي ون: المنير، ت

444.  

، 3محمد عبد القادر عطا، ط: ، السنن الكبرى، ت)هـ458ت (البيهقي، أحمد بن الحسين، أبو بكر ) 46(
باب ال ضرر وال ضرار عن ، )11384( 114، ص6م، ج2003هـ، 1424دار الكتب العلمية، ، بيروت

، المستدرك )هـ405ت ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوريالحاكم، . أبي سعيد الخدري
م، 1990ه، 1411دار الكتب العلمية، ، ، بيروت1مصطفى عبد القادر عطا، ط:على الصحيحين، ت

  .هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه: ، وقال)2345( 66، ص2ج
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لقواعد الفقهية في ترشيد العمل الخيري، بحث مقدم اف ولي قوته، عادل بن عبد القادر، توظي: انظر) 47(

  .42م، ص2008، دبي، )مؤتمر العمل الخيري الخليجي الثالث(إلى 

  .هـ1408قرار المجمع الفقهي اإلسالمي بمكة، صفر، عام ) 48(

  .ـه1408قرار المجمع الفقهي اإلسالمي بمكة المكرمة، صفر، عام ) 49(

عبد : ،مجموع الفتاوى، ت)هـ728ت (أبو العباس أحمد بن عبد الحليم  تقي الدينابن تيمية، : انظر) 50(
هـ، 1416الرحمن بن محمد بن قاسم، المدينة النبوية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

  .48، ص20، جم1995

سليمة مجموعة القواعد أو المسالك التي بواسطتها نتوصل إلى المفاضلة العلمية الفقه الموازنات هو ) 51(
حسن سالم، منهج فقه الموازنات في الشرع .الدوسي، د: انظر. بين المصالح أو بين المفاسد

، العدد 16، مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة الكويت، مجلد )دراسة أصولية(اإلسالمي 
  .380م، ص2001، 46

  .187-186، ص23ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج: انظر )52(

، الرياض، رئاسة 1أحمد الدويش، ط: اوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، جمعفت: انظر )53(
  ).9208(، رقم 384، ص13م، م1999هـ، 1419إدارة البحوث العلمية واإلفتاء، 

الريسوني، قواعد الوسائل وأثرها في تنمية العمل الخيري، : انظر. وهذا ما أفتى به الشيخ الزرقا) 54(
  .586ص. عن الفتاوى للزرقانقال . 21- 20ص

  ).13687(، فتوى رقم 421، ص9فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، ج: انظر )55(

  .92-91صالعمل الخيري في ضوء القواعد المقاصدية، العساف وأبو يحيى، ) 56(

  .92ص، المرجع السابق) 57(

ا ما يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل، وإن والمراد بالرشوة التي ذكرناه(: قال السبكي رحمه الله )58(
وأما من يعطيها فإن لم يقدر على  ،أعطيت للتوصل إلى الحكم بحق فالتحريم على من يأخذها

تقي السبكي، : ينظر). الوصول إلى حقه إال بذلك جاز، وإن قدر إلى الوصول إليه بدونه لم يجز
   .204، ص1دار المعارف، ج ، الفتاوى،)هـ756 ت(الدين علي بن عبد الكافي السبكي 

  .21ثرها في تنمية العمل الخيري، صقواعد الوسائل وأ ،الريسوني )59(

  .205، ص1الزرقا، أحمد بن محمد، شرح القواعد الفقهية، دار القلم، ج) 60(

  ). 30(انظر هامش . تقدم تخريجه) 61(

  . 87، ص1السيوطي، األشباه والنظائر، ج) 62(

  .90صمل الخيري في ضوء القواعد المقاصدية، العالعساف وأبو يحيى، ) 63(

  .91صالعمل الخيري في ضوء القواعد المقاصدية، العساف وأبو يحيى، ) 64(

  .99صالعمل الخيري في ضوء القواعد المقاصدية، العساف وأبو يحيى، ) 65(
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، 1م، ج2003هـ، 1424، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1أبو الحارث الغزي، موسوعة القواعد الفقهية، ط) 66(

  . 264ص

، الرياض، دار أطلس الخضراء للنشر 1الزامل، عبد المحسن بن عبد الله شرح القواعد السعدية، ط) 67(
  .465، ص7وج. 204، ص1ج م،2001هـ، 1422والتوزيع، 

محمد مصطفى، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في .الزحيلي، د. 144السيوطي، األشباه والنظائر، ص) 68(
  .729، ص2م، ج2006هـ، 1427، دمشق، دار الفكر، 1ة، طالمذاهب األربع

  .41ولي قوته، توظيف لقواعد الفقهية في ترشيد العمل الخيري، ص: انظر) 69(

ما يمكن العيش بغيره ولكن مع : والحاجيات. ما ال حياة بدونه، وهي الكليات الخمس: الضروريات) (70
الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد : انظر .ما يزين الحياة ويجملها: والتجسينيات. مشقة وحرج

، دار ابن 1أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط: ، الموافقات، ت)هـ790ت (اللخمي الغرناطي 
  .وما بعدها 17، ص2م، ج1997هـ، 1417عفان، 

  .12، 11ص: انظر). الضرر يزال(تقدم بيان ذلك عند الحديث عن قاعدة  (71)

  .32ص فقهية واألصولية ذات الصلة بالعمل الخيري،الرفاعي، القواعد ال) 72(

  .97العمل الخيري في ضوء القواعد المقاصدية، صالعساف وأبو يحيى، ) 73(

  .97العمل الخيري في ضوء القواعد المقاصدية، صالعساف وأبو يحيى، ) 74(

نجيم، األشباه ابن . 121السيوطي، األشباه والنظائر، ص . 310، ص1ألشباه والنظائر، جالسبكي، ا) 75(
  .309، ص1، الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ج104، ص1والنظائر، ج

  .256القواعد الفقهية بين األصالة والتوجيه، القاعدة الرابعة عشر، صمحمد بكر، .إسماعيل، د) 76(

  .، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن))893( 5، ص2البخاري، الصحيح، ج) 77(

  .121صشباه والنظائر، ألالسيوطي، ا) 78(

  .484، ص1الزرقا، أحمد، شرح القواعد الفقهية، ج) 79(

  .310الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص: انظر) 80(

  .210، ص31ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج) 81(

  .310ص الزرقا، شرح القواعد الفقهية، )82(

، دار 2لرائق شرح كنز الدقائق، ط، البحر ا)هـ970ت (ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد ) 83(
  .234، ص5الكتاب اإلسالمي، ج

نقال عن العمار، عبدالله بن  89ص العمل الخيري في ضوء القواعد المقاصدية،العساف وأبو يحيى، ) 84(
  .222م، ص2003موسى، استثمار أموال الوقف، منتدى قضايا الوقف الفقهية األول، الكويت، 

نقال عن العمار، استثمار  89صمل الخيري في ضوء القواعد المقاصدية، العالعساف وأبو يحيى، ) 85(
  .222أموال الوقف، ص
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طه عبد الرؤوف : ، قواعد األحكام في مصالح األنام، راجعه)هـ660ت (عز الدين بن عبد السالم  )86(

  .107، ص1ج، م1991هـ، 1414سعد، ط جديدة، القاهرة، مكتبة الكليات األزهرية، 

  ).140(، قرار رقم وتوصيات المجمع الفقهي اإلسالميقرارات  )87(

  :انظر، )القواعد والضوابط الفقهية في األعمال الخيرية والوقفية(القدومي، عيسى، مقال ) 88(
       www.al-forqan.net/articles/4554.html  

  .المرجع السابق) (89

  .المرجع السابق) (90

، عمدة القاري شرح صحيح )هـ855ت (سى، بدر الدين العيني، أبو محمد محمود بن أحمد بن مو) 91(
  .8، ص9جدار إحياء التراث العربي، ، البخاري، بيروت

  .16الريسوني، قواعد الوسائل وأثرها في تنمية العمل الخيري، ص) 92(

، 1الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة، ج. 465، ص1المرجع السابق، ج) 93(
  .559ص

ورواه البيهقي في  .عن أبي حرة الرقاشي عن عمه) 11545( 166، ص6البيهقي، السنن الكبرى، ج )94(
إسناده هذا : خالفياته من رواية أبي حميد الساعدي وعبد الله بن السائب، عن أبيه عن جده وقال

ابن الملقن، : انظر. وحديث أبي حرة يضم إليه حديث عكرمة وعمر بن يثربي فيقوى: حسن، قال
، مكتبة الرشد للنشر 1، خالصة البدر المنير، ط)هـ804ت (سراج الدين أبو حفص عمر بن علي 

  .88، ص2م، ج1989هـ، 1410والتوزيع، 

  .42ص الرفاعي، القواعد الفقهية واألصولية ذات الصلة بالعمل الخيري،) 95(

، المغني، مكتبة القاهرة، )هـ620ت (ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي ) 96(
  . 335، ص9،جم1968هـ، 1388

، المبسوط، بيروت، دار المعرفة، )هـ483ت (محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة  السرخسي،) 97(
  .112، ص11م، ج1993هـ، 1414

 هـ عن الهيئة الشرعية1414الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة في البحرين شوال عام  فتاوى) 98(
  islam.com/Loader.aspx?pageid=468-zakat.al. :انظر. العالمية للزكاة

  . 606، ص10موسوعة القواعد الفقهية، جأبو الحارث الغزي، ) 99(

هذا حديث :من رواية علي، وقال )2623( 153، ص2الحاكم، المستدرك على الصحيحين، ج) 100(
  . »يرة وعمرو بن العاصوله شاهد عن أبي هر«صِحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 

أبو حميد عبد الله بن حميد : ابن عثيمين، محمد بن صالح، ملخص القواعد الفقهية، إعداد) 101(
  .9، ص1الفالسي، ج

  .20، ص4الحمد، حمد بن عبد الله بن عبد العزيز، شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي، ج) 102(
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  .140م، األشباه والنظائر، ص، وابن نجي132األشباه والنظائر، ص السيوطي، ) 103(

أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن الزركشي، . 147لسيوطي، األشباه والنظائر، صا) 104(
م، 1985هـ، 1405، وزارة األوقاف الكويتية، 2، المنثور في القواعد الفقهية،، ط)هـ794: ت(بهادر 

  .53، ص3ج

  .73، ص1جفي مصالح األنام،  عز الدين بن عبد السالم، قواعد األحكام) 105(

  .87، ص25ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج) 106(

  

  المصادر والمراجع

   .دار الدعوة ،، مجمع اللغة العربية بالقاهرةالمعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وآخرون، 

  .القواعد الفقهية بين األصالة والتوجيهإسماعيل، محمد بكر، 

، 1محمد زهير بن ناصر الناصر، ط: ، تمسند الصحيحالجامع الالبخاري، محمد بن إسماعيل، 
  ).مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(دار طوق النجاة 

محمد عبد القادر عطا، : ، تالسنن الكبرى، )هـ458ت (البيهقي، أحمد بن الحسين، أبو بكر 
  .م2003هـ، 1424، بيروت، دار الكتب العلمية، 3ط

مكتبة  ،، مصرشرح التلويح على التوضيح، )هـ793ت (زاني، سعد الدين مسعود بن عمر التفتا
  .صبيح

عبد : ، تمجموع الفتاوى ،)هـ728ت (تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، 
الرحمن بن محمد بن قاسم، المدينة النبوية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

  .م1995هـ، 1416

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة أبو الحارث الغزي، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو، 

  .م1996هـ، 1416، بيروت، مؤسسة الرسالة، 4، طالكلية

، المستدرك على الصحيحين، )هـ405ت (أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري الحاكم، 
  .م1990، ـه1411الكتب العلمية، ، بيروت، دار 1مصطفى عبد القادر عطا، ط:ت

هـ، 1408، دمشق، دار الفكر، 2، طالقاموس الفقهي لغة واصطالحاأبو حبيب، سعدي، 
  .م1988
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  .شرح منظومة القواعد الفقهية للسعديالحمد، حمد بن عبد الله بن عبد العزيز، 

جلة الشريعة م، )دراسة أصولية(الدوسي، حسن سالم، منهج فقه الموازنات في الشرع اإلسالمي 

  .م2001، 46، العدد 16، جامعة الكويت، مجلد والدراسات اإلسالمية

جامع ، )هـ795ت (ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن الحنبلي 

، بيروت، مؤسسة الرسالة، 7إبراهيم باجس، ط - شعيب األرناؤوط: ، تالعلوم والحكم
  .م2001هـ، 1422

  .، بيروت، دار الكتب العلميةالقواعد ابن رجب،

القواعد الفقهية واألصولية ذات الصلة بالعمل الخيري جميلة عبد القادر، الرفاعي، 

  .م2008، مؤتمر العمل الخيري الخليجي الثالث، دبي، وتطبيقاتها

، مؤتمر العمل الخيري قواعد الوسائل وأثرها في تنمية العمل الخيريالريسوني، قطب، 
  .م2008، دبي، الخليجي الثالث

، الرياض، دار أطلس الخضراء 1، طشرح القواعد السعديةالزامل، عبد المحسن بن عبد الله، 
  .م2001هـ، 1422للنشر والتوزيع، 

، دمشق، دار 1، طالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعةمحمد مصطفى،  الزحيلي،
  .م2006هـ، 1427الفكر، 

  . م1989هـ، 1409، دمشق، دار القلم، 2، طشرح القواعد الفقهية، )هـ1357ت (الزرقا، أحمد 

  .م1964هـ، 1383مطبعة الحياة، دمشق، ، 8، طالمدخل الفقهي العامالزرقا، مصطفى أحمد، 

المنثور في ، )هـ794: ت(أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، 

  .م1985هـ، 1405كويتية، ، وزارة األوقاف ال2، طالقواعد الفقهية

دار بيروت،  ،1، طاألشباه والنظائر ،)هـ771ت (السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين 
  .م1991هـ، 1411الكتب العلمية، 

السبكي، تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي وولده تاج الدين أبو نصر عبد 

  .م1995هـ، 1416ت، دار الكتب العلمية، ، بيرواإلبهاج في شرح المنهاجالوهاب، 
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  .، دار المعارفالفتاوى، )هـ756 ت(تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي السبكي، 

، بيروت، دار المبسوط، )هـ483ت (محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة  السرخسي،
  .م1993هـ، 1414المعرفة، 

  .دار الكتب العلميةبيروت، ، ألشباه والنظائرا، )هـ911ت (السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن 
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  .م1989هـ، 1410الرشد للنشر والتوزيع، 

، 3، طلسان العرب ،)هـ711: ت(ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل األنصاري 
  .هـ 1414بيروت، دار صادر، 

شرح ، )هـ972ت (ين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي تقي الدابن النجار، 

  .م1997هـ، 1418، مكتبة العبيكان، 2محمد الزحيلي ونزيه حماد، ط: ، تالكوكب المنير

، وضع حواشيه 1ط ،األشباه والنظائر ،)هـ970ت (زين الدين بن إبراهيم بن محمد  ابن نجيم،
  .م1999هـ، 1419ت، بيروت، دار الكتب العلمية، الشيخ زكريا عميرا: وخرج أحاديثه

  .، دار الكتاب اإلسالمي2، طالبحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم، 

  .م2000هـ، 1420، دمشق، دار القلم، 5، طالقواعد الفقهيةالندوي، علي أحمد، 

تمر ، مؤتوظيف لقواعد الفقهية في ترشيد العمل الخيريولي قوته، عادل بن عبد القادر، 
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 سبل إسهام الوقف في عالج مشكلة الهجرة القسرية
  

  *ةقيس أحمد صالح خصاون

  

  28/4/2021 تاريخ القبول   28/2/2021 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص

هـدفت هــذه الدراســة إلــى اســتنتاج ســبل إســهام الوقــف اإلســالمي فــي عــالج مشــكلة الهجــرة القســرية،    
مبحثين، تحدثت في المبحث األول عـن ماهيـة الوقـف    وألجل الوصول إلى هذا الهدف تم تقسم الدراسة إلى 

والهجرة القسرية، وتم عرض إطار عملي لبعض المشاكل واآلثار االقتصادية المترتبـة علـى الهجـرة القسـرية     
السورية إلى األردن، بينما في المبحث الثاني تم استنتاج سبل تطوير بعـض الصـيغ الوقفيـة اإلسـالمية ألجـل      

لقســرية، وقـد توصــلت الدراســة إلـى أن تفعيــل الوقـف اإلســالمي يمكـن أن يســهم فــي      عـالج مشــكلة الهجـرة ا  
عـالج العديـد مـن المشـكالت االقتصـادية للهجـرة القسـرية، وذلـك كتمويلـه للخـدمات األساسـية مـن التعلــيم،             

ن فــي والصـحة، والطاقــة، واإلنتــاج، والتوظيــف، وتمويلــه لمنــافع الســكن واإليــواء، وتمويلــه لألفــراد العــاجزي   
الهجرة القسرية، وقد أوصت الدراسة بضرورة التوسع فـي تطبيـق الصـيغ الوقفيـة بـين أفـراد المجتمـع ألجـل         

  .الوصول إلى عالج مشكلة الهجرة القسرية

  .الوقف، الهجرة القسرية، اقتصاد اسالمي، التعليم، الصحة، السكن، االنتاج البطالة: الكلمات المفتاحية
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Ways to Contribute to the WAQF  
in Solving the Problem of Forced Migration  

 

Qais A. Khasawneh, PhD Student, Department of Economics and Islamic 
Banking, College of Sharia and Islamic Studies, Yarmouk University, 
Jordan. / Jordanian Ministry of Education. 

 

Abstract 
This study aimed to conclude the ways in which the Islamic Waqf can contribute to 

solving the problem of forced migration, and in order to reach this goal In the first 
section, I talked about what the Waqf and forced migration are, and then a practical 
framework for some of the problems and economic impacts of Syrian forced migration 
To Jordan, while in the second topic, ways to develop some Islamic Waqf formulas were 
concluded in order to treat,and the study concluded that the activation of the Islamic 
Waqf can contribute to treating many economic problems of forced migration, such as 
financing basic services such as education, health, Energy, production, employment,and 
its financing of housing,and Financing vulnerable individuals in forced migration, and 
the study recommended the necessity of expanding the application of Waqf formulas 
among members of society in order to reach a solution to the problem of forced 
migration. 
Keywords: Waqf, Forced migration, Islamic economy, Education, Health, Housing, 

Production and unemployment. 
  

  :المقدمة
، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم

  :صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

، وحتى وقتنا المعاصر تعتبر الهجرة القسرية مشكلة واكبت الحياة اإلنسانية منذ القدم
ل واآلثار االقتصادية السلبية، ومن المعروف أن اإلسالم ويواكب الهجرة القسرية العديد من المشاك

قد اعتنى بالحياة االقتصادية نظرًا لدوره المهم في حفظ كرامة اإلنسان، وتوفير متطلبات الحياة 
المعيشية الكريمة لهم، ومن المؤسسات االقتصادية المهمة التي أقرها اإلسالم للعناية بالفرد 

  .كله االقتصادية هي مؤسسة الوقف اإلسالميوالمجتمع والعمل على حل مشا

ومن هنا فقد جاءت هذه الدراسة إلظهار الدور المهم للوقف اإلسالمي الخيري في عالج 
المشاكل االقتصادية التي تصيب المجتمع، ومنها المشكلة القديمة المتجدد وهي مشكلة الهجرة 

ار االقتصادية السلبية التي تحتاج القسرية، فقد انعكست هذه المشكلة مسببة العديد من اآلث
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للعالج والتمويل والرعاية، ويرى الباحث أن تفعيل الوقف اإلسالمي من قبل المجتمع المسلم يمكن 
أن يسهم في عالج هذه المشكلة والتخفيف من آثارها السلبية، وهو ما سيقوم الباحث باستنتاجه 

  .واستنباطه من خالل هذه الدراسة

  : البحثأهمية 
حاجة المجتمع إلى عالج مشكلة الهجرة القسرية، كما تظهر  من هذا البحث هر أهميةتظ

أهميته في أنه يتناول إحدى أهم الوسائل التي يمكن تطبيقها من قبل المجتمع المسلم لعالج 
عملي يمكن تطبيقه لعالج مشكلة الهجرة  إطار مشكلة الهجرة القسرية، وذلك من خالل إظهار

وعالجها،  لمواجهة هذه المشكلةاإلسالمي المالئمة  الوقف بعض صيغتوضيح  من خاللالقسرية 
  .لالستفادة منها في واقعنا المعاصر

  :البحثمشكلة 
  : تظهر مشكلة هذا البحث في محاولة اإلجابة عن األسئلة التالية

  ما مفهوم الوقف اإلسالمي؟ وما مفهوم الهجرة القسرية؟  .1

  لتي ظهرت في نموذج الهجرة القسرية السورية إلى األردن؟ما المشاكل االقتصادية ا .2

  ؟ما الصيغ الوقفية المالئمة لعالج مشكلة الهجرة القسرية في اقتصاد إسالمي. 3

  :أهداف البحث
  :يهدف هذا البحث إلى

  .الهجرة القسريةالوقف وتوضيح مفهوم  .1

  .في األردنبيان المشاكل االقتصادية التي تسببت بها القسرية السورية  .2

  . استنتاج دور تفعيل الصيغ الوقفية في عالج مشكلة الهجرة القسرية .3

  :منهج البحث
سيعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي، والتحليلي المستند إلى االستنباط واالستقراء، 
حيث قام الباحث باستقراء ما يتعلق بموضوع مشكلة الهجرة القسرية، ثم تتبع موضوع الوقف 

مي، وذلك لمحاولة تقديم تصور لسبل إسهام الوقف اإلسالمي في عالج مشكلة الهجرة اإلسال
  .القسرية، والتخفيف من آثارها االقتصادية السلبية

  : البحثحدود 
عند عرضها للنماذج المعاصرة على نموذج الهجرة القسرية السورية  ستقتصر هذه الدراسة

  .ثار االقتصادية السلبية للهجرة القسريةفي األردن، وذلك لتوضيح بعض المشاكل واآل
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  :الدراسات السابقة
تعددت الدراسات التي تناولت موضوع الهجرة القسرية وموضع الوقف اإلسالمية، ولكّنها 
َتنعدم في إطار ربط موضوع الوقف في عالج مشكلة الهجرة القسرية في ضوء ما أستطاع الباحث 

ت على دراسة الهجرة القسرية في بعدها االقتصادي االطالع عليه، حيث اقتصرت تلك الدراسا
والفقهي والتاريخي، وبعضها عرض لموضوع الوقف وأحكامه الشرعية، وبعضها آلثاره االقتصادية 
بشكل عام، ولكن جميعها ال ترتبط بالموضوع الدقيق لهذا البحث، ولم تتطرق لتوضيح سبل 

  .إسهام الوقف في عالج مشكلة الهجرة القسرية

  :فة البحثإضا
  :يتوقع أن تتمثل إضافة هذا البحث في

رصد أبرز االسهامات التي يمكن أن تقوم بها الصيغ الوقفية اإلسالمية في عالج مشكلة الهجرة . 1
  .القسرية، للتخفيف من اآلثار االقتصادية السلبية المترتبة على هذه المشكلة

مكن تطبيقه لعالج مشكلة الهجرة عرض إطار عملي مستسقى من سياسة الوقف اإلسالمي ي .2
  .القسرية

  :خطة البحث
  :باإلضافة إلى المقدمة، والخاتمة، تتكون الدراسة من مبحثين

  .مدخل عام، وفيه مطلبين :ماهية الوقف، والهجرة القسرية: المبحث األول

  .مفهوم الوقف لغة، واصطالحًا، ومشروعيته :المطلب األول

  .غة، واصطالحًامفهوم الهجرة ل: المطلب الثاني

  .نماذج معاصرة للهجرة القسرية: المطلب الثالث

  .دور الوقف في عالج مشكلة الهجرة القسرية، وفيه أربعة مطالب: المبحث الثاني

  .دور توجيه الوقف للخدمات األساسية لعالج مشكلة الهجرة القسرية: المطلب األول

  .ة الهجرة القسريةدور توجيه الوقف السكني لعالج مشكل ::المطلب الثاني

  .دور توجيه الوقف لليتامى واألرامل لعالج مشكلة الهجرة القسرية: المطلب الثالث

  .صيغ وقفية عامة لعالج مشكلة الهجرة القسرية: المطلب الرابع

  .لخصت فيها أهم نتائج البحث وتوصياته: الخاتمة
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  .ه مطلبينمدخل عام، وفي: ماهية الوقف، والهجرة القسرية: المبحث األول

  مفهوم الوقف لغة، واصطالحًا، ومشروعيته :المطلب األول

  مفهوم الوقف: أوال

يأتي الوقف في اللغة بمعنى الحبس والمنع إذ يقال وقفت األرض على المساكين وقفًا أي 
  .)1(حبستها

وأما في االصطالح فإن مفهومه ال يخرج عن معنى الحبس، وقد أشار الفقهاء لمفهوم الوقف 
  :لعديد من مراجعهم الفقهية، ومنه ما يليفي ا

أبو  ه، كما عرف)2("حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق بالمنفعة"عرفه الحنفية أنه -
إعطاؤه منفعة شيء "عرفه المالكية أنه ، و)3("حبس العين على حكم ملك الله تعالى"يوسف أنه 

حبس مال يمكن "عرفه الشافعية أنه ، و)4("لمدة معينة الزما بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرا
عرفه الحنابلة ، و)5("االنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود

  .)6(" تحبيس األصل وتسبيل الثمرة"

كما عتحويل للمال عن االستهالك إلى االستثمار في أصول رأس "ف الوقف اقتصاديًا أنه ر
ج المنافع وااليرادات التي تستهلك مستقبال بطريقة فردية أو جماعية في أوجه البر مالية انتاجية تنت

، وهذا المفهوم االقتصادي للوقف ينطبق مع المفهوم الفقهي حيث يحول )7("العامة أو الخاصة
المال المدخر من االستهالك الذاتي إلى االستثمار به لكي يغّل منفعة وايرادا لوجوه البر العامة 

  .سبل منافعه المنتجة لوجوه البر والخيرلخاصة، فُتوا

  :الوقف مشروعية: ثانيًا

 تنفقوا حتى البر تنالوا لن" :تعالى قوله الكريم، القرآن من الوقف مشروعية على األدلة من
 النبوية السنة ومن، )92: عمران آل" (عليم به الله فإن شيء من تنفقوا وما تحبون، مما

 هريرة أبي عن جاء ما ذلك منو ه،الل سبيل في اإلنفاق على ترغب كثيرة اديثأح وردت ،الشريفة
 من إال عمله عنه انقطع اإلنسان مات إذا: "قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي
، ويمكن اعتبار االنفاق في )8("له يدعو صالح ولد أو به، ينتفع علم أو جارية، صدقة من إال ثالثة

  .لىتعا الله إلىالتي يتقرب فيها المسلم  الجارية الصدقة من الوقف
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  .مفهوم الهجرة لغة، واصطالحًا :المطلب الثاني

  :الهجرة في اللغة: أوًال

ورد للهجرة معان لغوية عدة، ومنها، أنها أسم مشتق من هجر واالسم من ذلك هو الهجرة، 
التباعد يقال هجر الشيء يهجره هجرًا وهجرانا ومنها أنها تأتي من الهجر وهي ضد الوصل أي 

، وتأتي كذلك من المهاجرة من أرض إلى أرض أي ترك األولى للثانية، منها )9(أي تركه وأعرض عنه
ترك الوطن ومفارقته إلى موضع آخر، يقال هاجر القوم من دار إلى دار أي تركوا األولى للثانية، 

ويقال هاجر أي ترك وطنه وخرج منه، والقوم هجرهم . اروا في ذلك الوقتويقال هجر القوم أي س
 فالهجر هنا يعني الترك، كما تأتي من َتهاجر يقال َتهاجر القوم أي َتقاطعوا، .)10(وانتقل إلى آخرين

  .)11(والمهجر هو المكان الذي يهاجر إليه أو منه

هجرة لغويا تأتي بعدة معان، وقد لوحظ من خالل لذلك فيمكن أن نخلص مما تقدم إلى أن ال
العرض السابق لها أنها تأتي كلها بمعنى الترك، والتباعد عن الوطن، وهذا المعنى يتوافق مع 

  .والذهاب لبلد آخر )12(المراد من الهجرة القسرية بترك موطن اإلنسان قسرا

  :في االصطالحالهجرة : ثانيًا

حية عدة، فقد أورد الباحثون، والمنظمات والقوانين الدولية يوجد للهجرة تعريفات اصطال
  :ما يليها مجموعة من التعريفات لمصطلح الهجرة، ومن

مغادرة الشخص الطبيعي للدولة "أنها  الهجرة عرف القانون الدولي :تعريف القانون الدولي. 1
الهجرة ف لذا )13("بهاالتي يقيم بها إقامة دائمة إلى دولة أخرى بقصد اإلقامة واالستقرار 

  .اإلنسان قائمة على مغادرة الشخص للحدود السياسية لبلد

عملية ارتحال وانتقال من منطقة إلى أخرى "عرفها الطائي أنها  :تعريفات معاصرة للهجرة .2
بهدف تحسين وضع الشخص المهاجر اقتصاديا أو اجتماعيا أو لمجرد االستجمام والمعالجة 

 .)14("هربًا من ظروف سيئة ومظاهر طبيعية مخيفة أو ألسباب سياسيةأو ألجل الدراسة أو 
انتقال األفراد أو الجماعات طوعًا أو جبرًا إلى مكان آخر ألهداف "عرفها الزبون أّنها كما 

النقلة الدائمة إلى مكان يبعد عن "كما أورد باحث آخر تعريفًا للهجرة أنها  .)15("مختلفة
ويالحظ أن هذه المفاهيم جميعها قامت على ربط مصطلح  .)16("الموطن األصلي بعدا كافيًا

  .وأسباب ذلك االنتقالالهجرة باالنتقال، 
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أن مصطلح  ، يتضحولذلك بعد استعراض واستقراء المفاهيم التي وردت لمصطلح الهجرة
هابه الهجرة يتطابق مع المعنى اللغوي لها، لذا فالهجرة هي ترك اإلنسان لمكان إقامته في دولته وذ

  . إلى مكان آخر خارج حدود دولته لسبب ما

  : الهجرة في االصطالح الشرعي: ثالثا

الخروج في سبيل الله من دار الكفر إلى دار اإلسالم، "عرفت الهجرة شرعًا أنها عبارة عن 
عرف كما  .)17("ومن دار شديد الفتنة إلى دار أقل منها فتنة رجاء السالمة في الدين والنفس

  )18("ترك الوطن الذي بين الكفار، والذهاب إلى دار اإلسالم"ي الهجرة شرعًا أنها الجرحان

الخروج "كما عرف ابن العربي الهجرة في الشرع وبين أن مفهومها يشمل ستة أقسام وهي 
من دار الحرب إلى دار اإلسالم، والخروج من أرض البدعة، والخروج عن أرض غلب عليها الحرام، 

  .)19("ية في البدن، والخروج خوفًا من المرض، والفرار خوف االذية في المالوالفرار من االذ

فقط الخروج من دار الكفر إلى دار اإلسالم بل قد  تعنيأن الهجرة في الشرع ال  ويتضح
ينطبق على الهجرة قد وهذا األمر  .تشمل الخروج في األرض فرارا وحفاظًا على البدن والمال

فرارًا من األذية في البدن أو المال أو غيره إلى بلد أو الجماعة الفرد  يخرج فيها عندماالقسرية 
   .اإلنسانيةالنفس  اظ علىحفللآخر 

  :الهجرة القسرية في االصطالح

عبارة عن عملية إخراج األفراد من مواطنهم بصورة إجبارية "تعرف الهجرة القسرية أنها 
ل والتهجير اإلجباري في حالتي الحرب تحت ضغط الغزاة أو الحكم العسكري أو بسبب التنكي

 . )20("والسلم

أشخاص اضطروا لترك منازلهم أو أماكن إقامتهم المعتادة "ن قسرًا أنهم والمهاجر وعرف
  .)21("بسبب أحداث تهدد حياتهم وسالمتهم

تدور  ،الدراسةومما سبق يستنتج الباحث أن الهجرة القسرية والتي هي مدار بحث هذه 
   .بترك بلدهم إلى بلد آخر قسرا من األفراد حول قيام مجموعة

  .نماذج معاصرة للهجرة القسرية: المطلب الثالث

يوجد العديد من الهجرات القسرية التي حدثت منذ القدم وحتى وقتنا المعاصر، وكان من 
أبرزها في الوقت المعاصر الهجرة القسرية السورية إلى األردن، ويمكن توضيح طبيعة هذه الهجرة، 

  :برز المشاكل واآلثار االقتصادية السلبية التي حدثت نتيجة هذه الهجرة بما يليوأ
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  :في األردن طبيعة الهجرة القسرية السورية. أ

م 2012في العام الهجرة القسرية السورية إلى األردن، ثم  م2011في آذار من العام  بدأت
سمحت ، ثم ة مع سوريافي بعض المدن الحدودي لهممخيمات  استحدثت الحكومة األردنية

الحكومة األردنية منذ ذلك العام للعديد من المنظمات الدولية بالمشاركة في أعمال إغاثة الالجئين 
والذي يعتبر  ،السورين وتقديم المساعدة لهم، حتى انتهى ذلك العام وقد تم إنشاء مخيم الزعتري

أكثر  ، ويستضيف األردن)22(دنمن أكبر المخيمات الذي استضاف المهاجريين السوريين في األر
تم استيعاب أقل من نصفهم في مخيمات الالجئين و ،من المليون ونصف المليون مهاجر سوري

  .)23( ويعاني جلهم من الفقر بسبب هجرتهم القسرية المخصصة لهم

  :آثار ومشاكل الهجرة القسرية السورية في االقتصاد األردني .ب

األردن إلى العديد من المشاكل التي أثرت على االقتصاد أسفرت الهجرة القسرية السورية في 
  :األردني بشكل سلبي، ومن ذلك ما يلي

مليار  2.5األردن حوالي  في الهجرة القسرية السوريةستضافة ال التكلفة االقتصادية صلتو. 1
نسبة  تارتفع ، حيثوهذا األمر شّكل تحديًا كبيرًا على االقتصاد األردني ،دوالر سنويًا

، وانعكس ذلك على المجتمع بسبب الهجرة السورية تقريبًا% 10سكان في األردن بحواليال
صدمة مباشرة غير كجاءت هذه المشكلة واالقتصاد األردني وقطاعاته المتعددة خصوصًا أن 

24(االقتصادية العديد من المشاكل والتحديات ةسببمخطط لها، م(.  

في  استهالك الخدمات األساسيةإلى زيادة مستوى  أدت الهجرة القسرية السورية في األردن .2
وصل عدد الطلبة السورين وقد األردن حيث زاد الطلب على استهالك الخدمات التعليمية، 

ألف طالب سوري، وشكلوا هؤالء  140 م حوالي2014األردن في العام في المدارس األردنية 
كما زاد الطلب  ،)25(األردنزيادة في مستوى الطلب االستهالكي على قطاع التعليم في 

االستهالكي على الخدمات الصحية ومتطلباتها بشكل كبير حيث بلغت نسبة الزيادة في أعداد 
عما كان عليه قبل الهجرة % 20المراجعين للمراكز والمستشفيات األردنية الحكومية حوالي

نتيجة للهجرة  كما زاد الطلب على استهالك منفعة السكن في األردن ،)26(القسرية السورية
االيجارات في بعض المناطق  ةنسب وأثر ذلك على ارتفاعالقسرية السورية بشكل واسع، 

، كما زاد استهالك المياه في األردن )27(التي تتركز فيها الهجرة القسرية السورية يةاألردن
في والتي تعتبر من أهم السلع االستهالكية غير المعمرة حيث انخفض نصيب الفرد من المياه 

، )28(م2015مترًا مكعبًا سنويًا عام 127م إلى 2011مترًا مكعبًا سنويا عام 154األردن من 
مستوى اإلنفاق الحكومي على هذه على االقتصاد األردني وزاد من  شّكل تحديًاوهذا كله 

  .، وبالتالي تسببت الهجرة القسرية في وقوع المشاكل االقتصاديةالخدمات العامة
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لف االنفاق الحكومي على قطاع الطاقة في اول عامين زادت ُكلقسرية السورية بسبب الهجرة ا .3
، وهو ما استوجب )29(مليون دينار أردني 51.378 من استقبال المهاجرين السورين بحوالي

األمر الذي ينعكس  ،نسبة االنفاق عليهمن خالل زيادة  القطاع امزيدا من الدعم الحكومي لهذ
  .بشكل عام، وبالتالي حدوث مشكلة في هذا الجانب الحكومي على زيادة نسبة االنفاق

رت في خدمات الحماية واألمن وقد قد ةأدت الهجرة القسرية السورية في األردن الى زيادة كلف. 4
داخل المخيمات وخارجها، لهم مليون دينار أردني قدمت  49أول عامين منها بحوالي 

، وبالتالي حدوث مشكلة في هذا فاق الحكوميتلك الكلف على زيادة مستوى االن توانعكس
  .)30(الجانب

أن الهجرة القسرية السورية قد أثرت على الناتج االجمالي في األردن بشكل سلبي  دراسةبينت  .5
من الناتج اإلجمالي % 3 م حوالي2012-2011حيث تكّلف االقتصاد األردني في العام 

لكلف على العديد من القطاعات والمرافق وتوزعت هذه ا ،مليون دينار أردني 590وبنحو 
الناتج المحلي على سلبًا الهجرة القسرية السورية الموجودة داخل األردن، لذا أثرت 

  .، وتسببت الهجرة القسرية السورية بمشكلة في هذا الجانب)31(اإلجمالي

شار عمالة انت ومن ذلك ،أثرت الهجرة القسرية السورية سلبًا على هيكل سوق العمل األردني .6
ألف طفل سوري يعملوا  30أكثر من  أوضحت بعض البيانات أناألطفال بشكل كبير حيث 

، وهذا األمر شّكل تحديًا على م بطريقة غير رسمية2015في العام  في سوق العمل األردني
، )32(قوانين العمل تمنع عمالة األطفال خصوصًا أنهيكل سوق العمل األردني بشكل سلبي 

  .دثت مشكلة في هذا الجانبوبالتالي أح

أدت الهجرة القسرية السورية في األردن إلى زيادة معدالت البطالة في األردن، حيث ارتفعت . 7
م، أي مباشرة بعد 2011عام % 12.9 م إلى2010 في العام% 11 معدالت البطالة من

ر م، وهذا يفسر دو2016عام % 15.8الهجرة القسرية السورية، حتى وصلت إلى  حدوث
  .)33(الهجرة القسرية السلبي في التأثير على مستوى البطالة

ألف  38على حوالي في األردن أشارت دراسة إلى استحواذ عمالة الهجرة القسرية السورية . 8
من إجمالي % 40 فرصة عمل في السوق األردني في أول عامين منها، والتي تعادل حوالي

العمل األردني خصوصًا أن أكثر الالجئين فرص العمل المطلوب توفيرها سنويا في سوق 
السورين قد تركزوا خارج المخيمات، وهذا يفسر األثر السلبي لمشكلة الهجرة القسرية على 

  .)34(التوظيف والبطالة
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وبالتالي من خالل استعراض بعض المشاكل التي أحدثتها الهجرة القسرية السورية في 
شكل عام بحاجة إلى رعاية وعالج، للتخفيف من األردن، يتضح أن مشكلة الهجرة القسرية ب

  .مشاكلها وآثارها االقتصادية السلبية، وهذا ما سيتم استنتاجه في المبحث التالي

  .دور الوقف في عالج مشكلة الهجرة القسرية، وفيه أربعة مطالب: المبحث الثاني

المسلم، حيث تلعب المصارف الوقفية دورا مهمًا في تغطية العديد من حاجات المجتمع 
يمول الوقف العديد من وجوه الخير والبر، ولذا يمكن استنتاج أهم سبل االستفادة من الوقف في 

  :، وذلك من خالل ما يليآثاراها السلبيةعالج مشكلة الهجرة القسرية والتخفيف من 

  .دور توجيه الوقف للخدمات األساسية لعالج مشكلة الهجرة القسرية: المطلب األول

الهجرة القسرية للعديد من الخدمات األساسية كخدمات التعليم والصحة واألمن  تحتاج
والمياه والطاقة، وإن عدم توفر هذه الخدمات يسبب العديد من المشاكل، ويمكن للوقف أن يسهم 
في عالج تلك المشكلة من خالل تمويل هذه الخدمات وتأمينها لهم من خالل ما يلي، األمر الذي 

  :با في اكثر من جانب، ويمكن توضيح ذلك من خالل ما يليينعكس إيجا

نشاءها المدارس التعليمية حيث امن أعظم األوقاف التي يمكن الوقف التعليمي، تفعيل . 1
، وقد )35(يتم من خالل منظومة الوقف تمويل المدارس الوقفية وتوفير جميع متطلباتها التعليمية

 لحقل التعليمي ببناء المدارس وتمويل مستلزماتها، حتىن العديد من أمالكهم في اوأوقف المسلم
أن بعض األوقاف كانت تقوم بتأمين متطلبات العيش الكريم للطالب والمدرس من غذاء وسكن 

، لذا يسهم الوقف )36(وعالج، لذا فقد حفل التاريخ الوقفي االسالمي بالعديد من االوقاف التعلمية
وذلك بسبب  ،والذي يؤدي إلى دفع عجلة التنمية االقتصادية التعليمي في تعزيز االستثمار البشري

للمهارات والقدرات الالزمة للتنمية، فالكفاءة االنتاجية  الوقف التعليميتعليمهم واكتسابهم في ذلك 
  .)37(التعليم الذي تدعمه السياسية الوقفية نموستزيد مع 

 أفراد عنى بتعليمدارس وقفية ُتوبالتالي فيمكن االستفادة من هذا المصرف الوقفي بإنشاء م
الهجرة القسرية، فيتم تمويلها بأموال وقفية لتعليم المهجرين قسرا، وبهذا التطبيق سيتم عالج 

لألطفال المتضررين من مشكلة الهجرة القسرية، وسينعكس هذ األمر على  المدرسي مشكلة التعليم
المستقبلة للهجرة القسرية، باإلضافة إلى لقى على الدولة المالحكومي  المالي تخفيف عبء االنفاق

التمويل  الذي يؤمنه إسهامه في تنمية الموارد البشرية ألفراد الهجرة القسرية بسبب وفرة التعليم
  .االسالمي يالوقف

 نشاءهاإمن أكثر االوقاف التي يمكن يعتبر الوقف الصحي والوقف الصحي، تفعيل . 2
قف في تلبية حاجات المجتمع الصحية، وذلك من خالل وقف في المجتمع، ويسهم هذا الووتفعيلها 
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المستشفيات والمراكز الصحية العالجية، حيث تم في التاريخ اإلسالمي بناء العديد من 
نفق من مال الوقف على نفقات المستشفيات ووقف منفعتها للمرضى والمحتاجين، كما كان ي

وتغطية نفقات األطباء والممرضين ، للمرضىالرعاية الصحية بتوفير العالج واألدوية والطعام 
تمويل بناء كذلك، كما تم بناء العديد من المراكز الصحية والمستوصفات المتنقلة بين المناطق، و

عالج أمراض معينة كمرض الجذام، بل وصل تمويل الوقف لرعاية الصحة في متخصصة المراكز ال
، وهذا الوقف ساعد رعاية الصحية البشريةفي ال دورًا مهما لوقفل كانالنفسية للمرضى، لذا 

  .)38(وخفف من انفاقها الذي تقوم به تجاه الخدمات الصحية ،الدولة

عالج مشكلة الرعاية الصحية للهجرة القسرية، وذلك  يكون له دور في لذا فيمكن للوقف أن
فتغطي هذه  عنى بالرعاية الصحية للهجرة القسرية،بناء مراكز صحية ُتفي الوقف  توجيه من خالل

األوقاف نفقات األدوية وكل اللوازم الصحية لعالجهم، فيستفاد منها في عالج المرضى القادمين من 
المقدم  ، وبهذا الوقف يتم التخفيف من عبء االنفاق الحكوميواالهتمام بهم صحيًا الهجرة القسرية

، خصوصا تقبلة لهمللدولة المس ومن الضغط على المراكز الصحية المحلية على هذه الخدمات،
وأن هذه المشكلة تأتي سريعًا وبشكل مفاجئ لذا فهي بحاجة إلى تظافر كل الجهود الحتوائها 

يسهم في وضع إطار  تفعيل الوقف الصحيوالوقف خير من يقوم بالمساعدة في ذلك، وبالتالي فإن 
  .صحي مناسب لعالج مشكلة الهجرة القسرية

ليم والصحة للهجرة القسرية بشكل مباشر فإنه وفضال عن إمكانية دعم الوقف للتع

  : الهجرة القسرية بشكل غير مباشر من خاللمشكلة يمكن أن يسهم هذا الدعم في عالج 

ألفراد الهجرة القسرية في عالج مشكلة توفير العمل  والصحي سهم الوقف التعليمييمكن أن ي -أ
ويقلل ، ستوى طاقتهم االنتاجيةالمستوى الصحي والتعليمي سينعكس على رفع م فنمولهم، 

من الهدر في تلك الطاقة، فيوفر بذلك أفرادا قادرين على االنخراط في العمل دون عجز أو 
كسل أو مرض أو جهل يمنعهم من ذلك، وبالتالي يعزز الوقف التعليمي والصحي من التنمية 

النتاج في داخل ويشجع على خلق فرص العمل لهم، ليصبحوا قادرين على العمل وا ،البشرية
  .المجتمع

ن وجود الوقف التعليمي والصحي للهجرة القسرية، سيعمل على توفير فرص للتوظيف إ -ب
ستدام خدماتها، وبالتالي تسهم هذه األوقاف في توفير فرص والعمل في هذه األوقاف لكي ُت

جرة القسرية تدريب أفراد من اله كما يمكنالعمل والتخفيف من مشكلة البطالة داخل الدولة، 
عالج مشكلة البطالة للهجرة القسرية ثم  فييساعد وهذا األمر س ،للعمل في هذه االوقاف

  .اليوميةيصبح هناك دخل لهذه الفئة يكفيهم لقضاء حاجاتهم 
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قام الوقف بدور عظيم في الخدمات األمنية، وذلك بتمويل لوازم اإلعداد العسكري . 3
، وهذا األمر له دور عظيم في التنمية من خالل تقليل وتقديم الخدمات لهم من خالل الوقف

المخاطر عندما ينتشر األمن في المجتمع ويصبح الوضع مناسب إلقامة المشاريع االستثمارية 
ول مترصد غلة بعض األمالك لوقفها وقفًا خيرًا يمكن  وبناء على ذلك، )39(االنتاجية داخل المجتمع

الهجرة القسرية، لتعزيز نشر األمن وحل النزاعات وتوفير لة مشكبه الخدمات األمنية المتعلقة ب
االستقرار داخل أماكن سكنهم، وهذا األمر سيساعد كذلك على التخفيف من العبء الملقى على 

داخل االقتصادية  البيئة لالستثمار والتنميةتعزيز  يسهم فيالدولة لتمويل هذه الخدمات، وكذلك 
  .الدولة المضيفة له

حددها الواقف، ويستفاد من هذا الوقف إنشاء وقف للخدمات المائية لفئة معينة ييمكن . 4
الوضوء والطهارة، وكذلك لالستفادة منه في كلسقاية اإلنسان ومساعدته على أداء عباداته اليومية 

، )40(ري المزروعات األمر الذي ينعكس على زيادة اإلنتاج الغذائي والمحافظة على األمن الغذائي
هذا الوقف منذ بداية اإلسالم ومثاله وقف عثمان رضي الله عنه لبئر رومه، قال صلى الله  رزبو

من يشتري بئر رومه فيكون دلوه فيها كدالء المسلمين فاشتراها عثمان رضي الله : "عليه وسلم
  .)41("عنه

من عالج مشكلة توفير المياه للهجرة القسرية ومن خالل تفعيل هذه الصيغة الوقفية يمكن 
التمويل الوقفي لها، وذلك بإنشاء تمويل وقفي خيري لتوفير المياه للهجرة القسرية تفعيل خالل 
اإلسهام في كذلك ولهم، في أماكن سكن الهجرة القسرية لتجميع المياه  آبار تجميع المياهكبناء 

الطلب  سهم في عالج مشكلة زيادةي الوقف تفعيل هذه، وألماكن سكنهمتمويل استجرار المياه 
 التي يسببها النمو السكاني الناجم عن الهجرة القسرية في الدولة المضيفة لهم، على المياه

إذا كانت الدولة المستقبلة لهم المياه، وكذلك  عن االستغناءأي إنسان  خصوصا أنه ال يستطيع
جرة القسرية للهفي تأمين المياه دورا مهما لوقف وبالتالي يكون ل، في مصادر المياهتعاني من شح 

، فيخفف بذلك من مشكلة الخدمات المائية ولوازمها المختلفة تجاه يوقفتوجيه التمويل المن خالل 
  .الهجرة القسرية

يستطيع الوقف أن يسهم في التخفيف من مشكلة الهجرة القسرية من خالل دعمه لقطاع  .5
ستطيع اإلنسان االستغناء عنها في الطاقة الكهربائية، والتي تعتبر من الخدمات األساسية التي ال ي

زمننا المعاصر، لذا يمكن توجيه الوقف لتمويل إنشاء خاليا الطاقة الشمسية المتجددة لتوليد 
 ،)42(الكهرباء داخل مساكن الهجرة القسرية، وبها يتم توليد الطاقة الكهربائية المتجددة لهم

داخل أماكن سكناهم، وكذلك يستفيدوا منها لخدماتهم فيقوموا باالستفادة منها في حياتهم اليومية 
العامة كتغطيتها للطاقة الكهربائية التي تستهلك في المدارس والمراكز الصحية واستجرار المياه 
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لهم، وكذلك يمكن أن يتم توجيهها في مشاريع استثمارية للتخفيف من كلف االنتاج بها لكي يعملوا 
ي يكفيهم معيشتهم، وبذلك يكون لهذا التوجيه الوقفي لتمويل فيها ويحصلوا منها على دخل يوم

الطاقة الشمسية للهجرة القسرية إسهاما مهمًا في عالج مشكلة الهجرة القسرية، فضًال عن إسهامه 
  .في الحفاظ على البيئة لكونها تعتبر صديقة للبيئة

ع الخبز المجاني دلت العديد من التطبيقات العملية لألوقاف على وجود أوقاف لتوزي. 6
، وكل ذلك يمكن تطبيقه لتوفير )43(وكسوة العرايا والعاجزين وتقديم الوجبات الغذائية للمحتاجين

واألساسية من الغذاء واللباس ثم سد جزء كبير  كفاية المهاجرين قسرًا وسد حاجاتهم الضرورية
بتمويل فقراء الهجرة  عنىإنشاء وقفيات خاصة ُتتفعيل  فإن، لذا من طلبهم االستهالكي اليومي

كلة من مش جزءا مهماسيعالج الغذاء واللباس  م وكفاياتهم األساسية منسد حاجاتهوالقسرية 
لهم في  المضيفةالعبء الملقى على الدولة  بالتخفيف منهذا الوقف  ، كما يسهمالهجرة القسرية

  .للهجرة القسرية ضمان هذه المتطلبات الرئيسية

  .جيه الوقف السكني لعالج مشكلة الهجرة القسريةدور تو: المطلب الثاني

إن تأمين أفراد الهجرة القسرية في مكان لسكناهم وإيوائهم يعد من أبرز المشاكل التي تحتاج 
لعالج مباشر لها، ويمكن للوقف أن يسهم في عالج تلك المشكلة من خالل تفعيل الوقف السكني، 

عالج هذه المشكلة، ويمكن توضيح ذلك من خالل  األمر الذي ينعكس بشكل مباشر وإيجابي في
  :المقترحات التالية

يمكن إنشاء وقف إليواء الغرباء وأبناء السبيل وتمويل حاجاتهم الضرورية من هذا . 1
وهذه ، )44(ينعكس على زيادة التماسك ونشر األمان المجتمعيه الصيغة الوقفية الوقف، وتطبيق هذ

مساكن إليواء الهجرة ال نحو مشكلة الهجرة القسرية، وذلك ببناء أن ُتوجهيمكن  الصيغة الوقفية
تمويل بناء المخيمات لهم وتجهيزها بكل ما يلزمها للسكن فيها، أو ببذل  حيث يمكنالقسرية، 

هذا لذا فتطبيق ، )45(الواقف لجزء من أمالكه على سبيل الخدمة الطارئة كمساكن وقفية مؤقتة
، باإلضافة إلى أنه لهم سكنمال تأمينسهم في عالج مشكلة يرية سللهجرة القسالتمويل الوقفي 

سيخفف من التأثير السلبي الذي تسببه الهجرة القسرية في زيادة أجور المساكن في حال دخولها 
وتوجيهه  الوقف تفعيل ، وبالتالي يسهمالمضيفة لهم بأعداد كبيرة الستئجار المساكن داخل الدولة

  .ج مشكلة توفير المساكن للهجرة القسريةفي عال في هذا الجانب

كان للتوسع في تطبيق الوقف في التاريخ اإلسالمي دور بارز في تطوير وتنمية المدن  .2
دن جديدة، وذلك من خالل المنشآت العمرانية التي أقامها وكذلك كان نواة إلنشاء م ،القائمة

رس والمساجد والمستشفيات المجتمع اإلسالمي من خالل مؤسسة الوقف حيث مول المدا
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بط ألبناء السبيل وغيرها من المنشآت العمرانية األساسية الالزمة للنهوض في والمزارع والر
ولذا بإمكان ومن المشاكل المباشرة التي تقع للهجرة القسرية مشكلة تأمين السكن، ، )46(المدن

الخدمات وتأمينها بيواء واإل من خالل تمويل بناء المساكن ومراكز مشكلةهذه الالوقف عالج 
، فكما كان الوقف نواة إلنشاء بعض المدن وتطورها في داخلهاالتي يحتاجونها  الضرورية األخرى

ل إلى بناء ولهجرة القسرية حتى الوصتأمين تمويل مشكلة السكن واإليواء ليمكن له أن يقوم ب
مشكلة الهجرة القسرية من خالل عالج في  ، وبالتالي يسهم ذلكلهم بكل لوازمها متكاملة مساكن

  .السلبية المترتبة عليها، بتوفيره لمساكن متكاملة لهاالتقليل من األعباء 

  .دور توجيه الوقف لليتامى واألرامل لعالج مشكلة الهجرة القسرية: المطلب الثالث

اها، إن فئة اليتامى واألرامل من الفئات العاجزة في الهجرة القسرية، والتي تحتاج لمن يرع
  : ويمكن للوقف اإلسالمي أن يقوم بتمويل حاجاتها وتأمين كفايتها، وذلك من خالل ما يلي

توجيهها  يمكن يةالوقف ه الصيغة، وهذ)47(رعاية اليتامىويمكن إنشاء أوقاف لبناء المياتم . 1
أن سد حاجات اليتامى الذين فقدوا آبائهم في الهجرة القسرية، خصوصًا ول نحو الهجرة القسرية

الهجرة القسرية تأتي في غالبها من بلدان فيها حروب وقتل، وينتج عنها وجود العديد من األطفال 
الذين فقدوا أسرهم فيها، وبالتالي فإن وجود وقف لتمويل كفاية اليتامى سيعالج مشاكل فئة كبيرة 

ر بين أفراد عمالة األطفال التي تنتش كما سيكون له دور في عالج مشكلةفي الهجرة القسرية، 
 يسهم لذا ،)48(ويكفي حاجاتهم المعيشية اليومية الهجرة القسرية بسبب عدم توفر من يعيلهم

في عالج مشكلة وتأمينها بكل لوازمها  لهجرة القسريةبا المياتم الوقفية الخاصةبناء تفعيل تمويل 
  .والتخفيف من آثارها السلبية بشكل واسع الهجرة القسرية

ل هي فئة ُتعنى بالزوجة التي فقدت زوجها بسبب الوفاة، والمجتمع المسلم إن فئة األرام. 2
، وتوجد في الهجرة )49مدعو لرعاية هذه الفئة ماديًا إذا لم يعد يتوفر لديها مصدر للدخل

القسرية فئة األرامل التي تحتاج للرعاية والدعم المالي، خصوصًا وأن الهجرة القسرية قد تحصل 
كثر فيها القتلى، ولذا يمكن أن إنشاء وقف خاص للهجرة القسرية يعنى بسبب الحروب التي ي

بكفالة األرامل وتأمينهن بكفايتهن وحاجاتهن الضرورية، وهذا التمويل الوقفي إما أن يتم بشكل 
مباشر لهن أو من خالل بناء أمكان خاصة للعناية بهذه الفئة، وبالتالي ُتسهم هذه الصيغة الوقفية 

ويل الالزم لتغطية حاجات هذه الفئة باإلضافة إلى إسهامها في التخفيف من العبء بتأمين التم
الملقى على الدولة بضمان توفيرها حاجات هذه الفئة، وهذا له دور في عالج مشكلة الهجرة 

  .القسرية
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  .صيغ وقفية عامة لعالج مشكلة الهجرة القسرية: المطلب الرابع

لوقفية التي يكون لتفعيلها دورا مهما في عالج مشكلة يمكن استنتاج العديد من الصيغ ا
  :الهجرة القسرية، وذلك في أكثر من مجال، ومن ذلك ما يلي

برصد ولي األمر لبعض وذلك ، )50(يمكن االستفادة من تطبيق وقف السياسة الشرعية. 1
عض األراضي ليستفاد منها في عالج مشكلة الهجرة القسرية، وذلك مثل وقف ب الدولة منافع أمالك

سكن فيه، وبعض األراضي ليعملوا فيها بالزراعة واالنتاج، فيحصلوا من بناء الملتأمينهم بمكان ل
عالج العديد من مشاكل مواجهة وخاللها على دخل يكفيهم، وهذا الوقف سيكون له أثر كبير في 

ميع من يعيش الهجرة القسرية، خصوصًا وأن ولي األمر هو األقدر على تقدير مصلحة الرعية لج
  .داخل أراضي الدولة

عرف باألوقاف االستثمارية حيث يتم االستثمار بها في هناك جزء من الثروة الوقفية ُت. 2
در ربحًا يعود نفعه على المشاريع الوقفية ذات الخدمات االستهالكية إنتاج سلع وخدمات لُت

إيجاد فرص  يسهم فيأن هذه األوقاف يمكن تطبيق إن و، )51(-كالمدرسة والمسجد- المباشرة
تقام لإلنفاق  يمكن أن داخل الدولة من خالل المشاريع الوقفية االستثمارية التي للعمل والتوظيف

على إيجاد  سيساعدوهذا  ،الهجرة القسرية، حيث يتم من خاللها تنمية مال الوقف مشكلة على
 ،)52(ألفراد المجتمع المحليسواء للهجرة القسرية أم  فرص للعمل في هذه االستثمارات الوقفية

الحقيقي داخل الدولة، وبهذا يسهم الوقف في عالج مشكلة الهجرة  زها لإلنتاجيفضال عن تحف
  .القسرية

نتاج المعطلة، ففي عنصر رأس المال يؤدي تسهم مؤسسة الوقف في تنشيط عناصر اإل. 3
األمر الذي يقلل من الركود  المال والتخفيف من اكتنازه رأس في تنشيط حركة الوقف دورًا مهمًا

االقتصادي، وفي عنصر العمل يؤدي الوقف دورًا مهما في تحفيز الطاقات اإلنتاجية وخلق فرص 
 تنشيط االستثمار بها ودوام انتاجها إلىللتوظيف، وفي عنصر األرض يؤدي الوقف 

الحركة االقتصادية  نتاج دورا مهما في تنشيط، ولذا فإن في ذلك التفعيل لعناصر اإل)53(واستثمارها
 وجود داخل الدولة المسلمة من خالل وجود طلب فعال في االقتصاد، وبالتالي التقليل من فرص

وهذا األمر سيعطي وقاية مناسبة من التأثير السلبي لصدمة الهجرة القسرية  ،المشاكل االقتصادية
بشكل الطارئة  ةاالقتصاديعلى اقتصاد الدولة المستقبلة لهم من خالل إمكانية عالجها للمشاكل 

تتعرض لها، وهذه الوقاية تكون أكثر فعالية إذا كان قد كمشكلة الهجرة القسرية التي سريع، وذلك 
ية، وبهذا التفعيل الوقفي يكونا للوقف دورًا مهمًا في لوقفشطة انلأل ومستمر دائمتفعيل هنالك 

  .ية السلبيةعالج مشكلة الهجرة القسرية والوقاية من آثارها االقتصاد
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4 .سهم بشكل واسع في حشد الموارد المالية من صغار إن وجود الصناديق الوقفية ي

فيجد الواقف فيها آلية مناسبة لحصوله على أجر ، )54(المدخرين والمنفقين في المجال الوقفي
لعالج إمكانية  التطبيقنفقه قليًال، وفي هذا حتى لو كان المال الذي ي تعالى الوقف في سبل الله

ل تموفعنى بعالج مشاكل الهجرة القسرية، مشكلة الهجرة القسرية من خالل طرح صناديق وقفية ُت
ويتم بها تمويل فقراء الهجرة القسرية وسد حاجاتهم الضرورية من عالج  من صغار المدخرين

يل كما يمكن من خاللها تفعيل تمو-، وتعليم وأدوات للعمل وغيرها من الخدمات الالزمة لهم
دور مهم هذه الصناديق الوقفية  فإن لتفعيل تطبيق لذا، - الصيغ الوقفية المقترحة في هذا البحث

لعديد من المشاكل المتعلقة بالهجرة القسرية من خالل إمكانية دخول صغار المدخرين اعالج في 
عاصر في الوقفي المسهم هذا التطبيق مكن أن يبشكل سريع، وبالتالي يلهذه المشكلة في تمويلها 

  .عالج مشكلة الهجرة القسرية والتخفيف من اآلثار السلبية لها

  :الخاتمة

  :النتائج: أوال
  . كشفت الدراسة إحداث الهجرة القسرية السورية في األردن للعديد من المشاكل االقتصادية. 1
 كشفت الدراسة مدى إسهام تفعيل الصيغ الوقفية تجاه مشكلة الهجرة القسرية في تأمين. 2

  .الحاجات األساسية لها كالتعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والعمل، واألمن
  .يسهم تفعيل الصيغ الوقفية نحو الهجرة القسرية في عالج مشكلة توفير السكن واإليواء لها. 3
يسهم تفعيل الوقف اإلسالمي في تمويل حاجات العديد من الفئات العاجزة في الهجرة . 4

  .لفقراء، واليتامى، واألراملالقسرية، ومنهم ا
كشفت الدراسة إمكانية تطوير الصيغ الوقفية، وتفعيلها في الدولة المستقبلة للهجرة القسرية، . 5

لالستفادة منها في عالج هذه المشكلة، والتخفيف من اآلثار االقتصادية السلبية المترتبة 
  . عليها

 :التوصيات: ثانيًا
  :توصي الدراسة بما يلي استنادًا إلى النتائج السابقة

ضرورة التوسع في تفعيل تطبيق الوقف اإلسالمي، وتوجيهه نحو مشكلة الهجرة القسرية نظرًا . 1
  .لدوره المهم في عالج هذه المشكلة

ضرورة التطبيق العملي للصيغ الوقفية المقترحة في هذا البحث للتخفيف من اآلثار االقتصادية . 2
  .شكلة الهجرة القسريةالسلبية التي تحدث نتيجة م

ضروة االستفادة من تطور المجال الوقفي كالصناديق الوقفية لإلسهام في عالج المشكالت  .3
  .االقتصادية التي تصيب المجتمعات المسلمة، ومنها مشكلة الهجرة القسرية
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 .626ص، 7ج، .)م2003عالم الكتب،

 ،)، د تبيروت، دار الكتب العلمية(،"مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج" شربيني، شمس الدين،ال 5
  .522ص ،3ج

  . 184، ص).م1997، 3الكتب، طالرياض، عالم ( 8ج ،"المغني"قدامة، موفق الدين، ابن  6

  .66، ص.)م2000دمشق، دار الفكر، (، "الوقف تطوره وادارته وتنميته"قحف، منذر،  7

محمد فؤاد عبد الباقي، : ، تحقيق"صحيح مسلم"النيسابوري، أبي الحسين مسلم بن الحجاج،  8
إلنسان بعد الموت، الوصية، باب ما يلحق ا بكتا) بيروت، دار احياء التراث العربي،، د ط، د ت(
 .1631، حديث رقم1255، ص3ج

لبنان، الدار النموذجية ( يوسف الشيخ محمد،: ، تحقيق"مختار الصحاح"رازي، محمد بن أبي بكر، ال 9
  .324، ص1، ج)م1999، 5للنشر، ط

، 8، طللنشربيروت، مؤسسة الرسالة ( ،"القاموس المحيط"فيروز آبادي، مجد الدين محمد، ال 10
 .495ص ،1ج، .)م2005

، .)م8،2005،طللنشربيروت، مؤسسة الرسالة (،"القاموس المحيط"فيروز آبادي، مجد الدين محمد، ال 11
 .973،ص1ج

أي الغلبة والقهر فيقال َقسرته على األمر قسرا، وتأتي من الَقسر : ويشتق مصطلح قسريًا من القسر 12
. َغَلبه وَقهره، وَقسره األمر َقسرًا أي أكره عليهأي الَقهر على الُكره، فيقال َقسره يقسره َقسرًا أي 

زهير عبد : ، تحقيق"مجمل اللغة البن فارس"قزويني الرازي، أحمد بن فارس، ال: رللمزيد انظ
 .753،ص1ج، )م1986، 2مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط(، المحسن سلطان

، .)م1972، 1درية، منشأة المعارف للنشر،طاالسكن(، "القانون الدولي العام"هيف، علي صادق، ابو  13
  .290ص

مجلة كلية المأمون الجامعية للنشر، (، "هجرة االيدي العاملة والكفاءات العلمية"محمد علي،  طائي،ال 14
  .105، ص.)م2017، 29العراق، العدد
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، جامعة لكركا(،"دراسة مقارنة: أحكام الالجئين والمهاجرين في الفقه االسالمي" زبون، أحمد علي، ال 15

 .13، ص.)م2008، غير منشورةمؤتة، رسالة ماجستير 
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  .1367، ص.)م2003، 1ط، دار القلم العربي حلب،(، "ومعاني

  .6،ص)م2000ت،ن، د د (، "المفصل في أحكام الهجرة"علي بن نايف،  الشحود، 17
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 .612-611ص،1ج،.)م2003، 3العلمية، ط

الكويت، (، "االتجاهات المعاصرة في الدراسات الحضرية"ش، عبد اإلله، والقطب، إسحاق، أبو عيا 20
 .198ص ،.)م1980وكالة المطبوعات للنشر، 

مجلة العلوم االجتماعية (، "إطار نظري لتحليل األسباب والتداعيات: الهجرة القسرية"شاعة،  محمد، 21
  .317، ص2،ج.)م2017، 13دواالنسانية، جامعة محمد بو ضياف، الجزائر، العد

مجلة العلوم (، "الالجئون السوريون في األردن الواقع وآفاق المستقبل"شياب، خالد عمر، ال: أنظر 22
 .285- 283،ص).م2018، 4، العدد18القانونية والسياسية، المجلد

المؤتمر  اربد، جامعة اليرموك،(، "أثر الالجئين على سوق العقار في األردن"خضير، منال يوسف، ال23 
المجتمع الدولي الفرص والتحديات، مركز دراسات  :في الشرق االوسط الالجئون:الثالثالدولي 

 .50- 49ص،.)م2018الالجئين والنازحين والهجرة القسرية، 

جامعة عمان، (،"م2015-2011تأثير اللجوء السوري على االقتصاد االردني"شهوان، راشد أحمد،  24
  .28،ص.)م2018،غير منشورة ررسالة ماجستي ،الشرق األوسط

أثر الهجرة القسرية على القطاعات االقتصادية واالجتماعية في "حمدان، صدقي سمير، ودواس، مها،  25
المجتمع الدولي الفرص والتحديات، إربد،جامعة :المؤتمر الدولي الثالث في الشرق االوسط(، "األردن

  . 39، ص)م2018اليرموك،

  .65،مرجع سابق،ص"م2015- 2011وري على االقتصاد االردنيتأثير اللجوء الس"شهوان،  26

-2011الثار السياسية واالجتماعية واالقتصادية للجوء السوري في األردنا"جبور، سعيد سلمان، ال 27
  .71،ص.)م2018، ماجستير غير منشورةرسالة  ،جامعة آل البيتالمفرق، (، "م2016

  .41،مرجع سابق، ص"القتصادية واالجتماعية في األردنأثر الهجرة القسرية على القطاعات ا"حمدان،  28

 ،"ردني االقتصادية واالجتماعية ألزمة الالجئين السورين على االقتصاد األ االثار"وزني، خالد، ال 29
  .23،ص)م2012ردن، المجلس االقتصادي واالجتماعي، عمان، األ(

 25سابق،ص ،"لسورين على االقتصاد األردنياالثار االقتصادية واالجتماعية ألزمة الالجئين ا"الوزني،  30
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ف وأثره في الوق"سعدي، عبد الملك عبد الرحمن، وال .139-135،ص.)م2004، 1للنشر، ط
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مجلة العلوم (، "الالجئون السوريون في األردن الواقع وآفاق المستقبل"شياب، خالد عمر، ال
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  ملخص

تعــد العزلــة مرحلــة انتقاليــة لالنســان فهــي بمثابــة عــالج وقــائي لحــوادث الحيــاة؛ فلــذا تعــددت أحوالهــا   
فقـد دل  . نص الشرعي هذا المفهوم أهمية بالغـة وصفاتها بحسب حالة اإلنسان في زمانه ومكانه وقد أولى ال

: -حكايــة عــن إبــراهيم عليــه الســالم   –ومــن ذلــك قــول اللــه تبــارك وتعــالى  علــى مشــروعيتها نصــوص كثيــرة 
 .]48مـريم آيـة   سـورة  [ } وَأعَتزُلُكم وما َتدعون ِمن دون اللَِّه وَأدعو ربي عسى َألَّا َأُكون بدعاِء ربـي شـِقيا  {

ــر       ــأول أم ــه وســلم، ف ــه علي ــي صــلى الل ــوحي الرؤيــا         وســلكها النب ــن ال ــه وســلم م ــه صــلى اللــه علي رســول الل
وكـذلك فـي   . لوحـده  -وهـو التعبـد    -ثم حبـب إليـه الخـالء، وكـان يخلـو بغـار حـراء فيتحنـث فيـه           ..الصالحة

، حمـل علـى مشـروعية أصـل العزلـة     ي اذفمثـل هـ  . بداية الدعوة وقبل الجهر بها في دار األرقم بن أبي األرقـم 
وللعزلة أنواع وأحوال تتنوع بحسب الحال والزمان، وخير ما يمثل نوع العزلـة الواقـع الـذي يواكبـه اإلنسـان      
ويتـأثر فيــه والـذي يحــدد لـه المســار فـي إختيــار نــوع العزلـة المطلوبــة القائمـة علــى الحاجـة والمصــلحة فــي         

  .العالج أو التغيير
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   :mumdalbaher@gmail.comEmail      .، األردنوزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية   *
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Isolation: Realistic Community Study  
 
MohammadA. Al-Bahr, Ministry of Endowments, Islamic Affairs and Holy 

Places, Jordan. 
 

Abstract 
Isolation is a transitional phase for a person as it is a preventive treatment for life 

accidents; Therefore, his status and characteristics varied according to the human 
condition in his time and place, and the legal text gave this concept great importance. 
Many texts indicate his legitimacy, including the words of God Almighty - a story about 
Ibrahim, peace be upon him:  

} وَأعَتزُلُكم وما َتدعون ِمن دون اللَِّه وَأدعو ربي عسى َألَّا َأُكون بدعاِء ربي شِقيا{  Surah Maryam 
Verse 48.] 

And the Prophet, may God’s prayers and peace be upon him, walked it in his first 
order. The first thing that the Messenger of God, may God’s prayers and peace be upon 
him, started from the revelation is the right vision... Then he was endowed with 
emptiness, and he was emptied of a cave of Hira, so he worshiped him - which is 
worship - alone. Likewise, at the beginning of the call and before speaking out in Dar 
Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Such a person carries the legitimacy of the origin of 
isolation, and isolation has types and conditions that vary according to the situation and 
time. 

  

  قدمةم

يا َأيها الَِّذين آمُنوا اتَُّقوا اللَّه { الحمد لله والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين

ونِلمسم َأْنُتملَّا وإ وُتنَلا َتمُتَقاِتِه و قتعد العزلة مرحلة انتقالية لالنسان ] 102آل عمران [ .}ح
  :التي انطلق بها من خالل الدراسة فلذا كانت المشكلة ؛بحسب حاله وزمانه

  :الدراسةمشكلة 

  كيف نفهم العزلة في واقع مجتمعنا؟ -

 ؟كيف يتم تطبيقها بطريقة صحيحة -

  :أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى النظر في موضوع العزلة وموقعها في مجتمعنا، والتطلع إلى األسباب 

فية التعامل مع مجريات األحداث التي الداعية اليها؛ وفي ضوء ذلك يحدد االنسان وجهته في كي
  .يواكبها
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  :أهمية الدراسة

مما ، قد كُثر فيها اللغط وتدخلت أوهام األفهام ،واقعنا أحداث ومجرياتو تمر في عصرنا
تطورًا تكنلوجيًا وتقدمًا  ،وفي جانب آخر تواكب أمتنا .أحدث ثورة فكرية بين أوساط المجتمع

بماذا يقابل اإلنسان هذا  :وهنا يأتي السؤال.. .حدين اي سالحًا ذمما أصبح التقدم اآلل، علميًا
ومن هنا كان من األهمية طرح موضوع العزلة؛ إليجاد حٌل  اإلختالف؟ وهل يسعى لتطوير الذات؟

  .لهذه األزمة الفكرية بالدرجة األولى

  :الدراسات السابقة

   :هذه بعض الدراسات السابقة التي تحدثت عن هذا الموضوع

ولقد اعتنى فيه المؤلف في جمع روايات وآثار تؤكد  ،لإلمام أبو سليمان الخطابي ،اب العزلةتك
  .العزلةمفهوم على 

استقصى فيه جمع روايات  –رحمه الله  -هو كتاب لإلمام ابن أبي الدنيا  .كتاب العزلة واإلنفراد
   .لحكماء في فوائد العزلةومما يميز كتابه أنه ذكر في نهايته قول ا ،دون تعليق عليها ،العزلة

حاول فيه أن  ،وهو كتاب للشيخ سلمان العودة )معاصر( .كتاب العزلة والخلطة أحكام وأحوال
  .وهو جيد في موضوعه ،متى تكون وعلى أي حال, يبين أحوال العزلة والخلطة 

  :منهجية الدراسة

 .يتبع البحث المنهج الوصفي

   :الدراسةخطة 

  :على النحو التالي ا فقد قسمتلكي تحقق الدراسة أهدافه
  .مفهوم العزلة :األول المطلب

   .تعريف العزلة لغة واصطالحًا :أوال
  .مفهوم العزلةذات صلة بمصطلحات  :ثانيا

  .الخلوة- ج .الهجر-ب .عتكافاإل -أ
   .نواعهاوأمشروعيتها ، العزلة :الثاني المطلب

  .مشروعية العزلة :أوال
  .أنواع العزلة :ثانيا

  .العزلة الوقائية- د. العزلة الشعورية-ج .العزلة الفكرية- ب .ة التعبديةالعزل-أ
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  .مفهوم العزلة: المطلب األول

  .تعريف العزلة لغة واصطالحًا: أوال

عزل اإلنسان الشيَء يعزُله، إذا : تدلُّ على تنحيٍة وإمالة تقول) عزل(من مادة  :العزلة لغًة
وقد ذكر هذه المعاني  .)1(ي معزل من أصحابه، أي في ناحيٍة عنهموهو بمعزل وف. نحاه في جانٍب

أو  بالبدن كان ذلك ...تجنب الشيء: عتزالاال: "بقوله -رحمه الله  -الراغب األصفهاني
العزلة هي الخروج من مخالطة  :، فقالوأما العزلة اصطالحًا فهي كما عرفها الراغب .)2("بالقلب

   .)3(نقطاعنزواء واإلالخلق باإل

، وإما أن تكون عزلة جزئية )البدن والقلب(وبناء على ذلك فإن العزلة إما أن تكون عزلة كلية 
بالبدن يقصد منها التربية للنفس لمحاسبتها أو القيام بالتعبد أو التزود من العلم مما يعود على 

التعلق بالدنيا  الفرد والمجتمع من النفع، وإما أن تكون عزلة جزئية قلبية يقصد من ورائها ترك
   .....وإن خالط الناس ببدنه، أو ترك التعلق بالهوى أو البدع، أو اإلحتفاظ برأيه عن رأي المعلم

  :ومن اآليات الدالة على مفهوم العزلة

سورة [" ينوَنادى ُنوح ابَنه وَكان ِفي معزل يا بَني ارَكب معَنا وَلا َتُكن مع اْلَكاِفر: "قوله تعالى
  .فهذه تدخل في معنى اإلعتزال بالبدن ،أي قد اعتزل فلم يركب معهم السفينة]. 42هود آية 

وَأعَتزُلُكم وما " :ومما يدخل في معنى االعتزال بالقلب والبدن معًا قوله تعالى عن ابراهيم
ب ى َألَّا َأُكونسي عبو رعَأداللَِّه و وند ِمن ونعاَتدِقيي شباِء رعد  ِمن وندبعا يمو مَلهَتزا اعَفَلم
وقوله عن أهل  .].49- 48سورة مريم آية "[دون اللَِّه وهبَنا َله إسحاق ويعُقوب وُكلا جعْلَنا َنبيا

سورة "[ْأووا إَلى اْلَكهِف يْنشر َلُكم ربُكم ِمن رحمِتِهوإِذ اعَتزْلُتموهم وما يعبدون إلَّا اللَّه َف: "الكهف
  ].16الكهف آية 

ولكن في الحقيقة هذه  ،وهنالك مصطلحات متعددة يوهم ظاهرها مشاكلتها لمعنى العزلة
 ،الكلي وما ترمي إليه ابمفهومه ااإللفاظ قد تحمل معنى من معاني العزلة ولكن ال تحمل معناه

  .عزلة مشروطة في حال أو زمان أو مكانبـ ها تسميتلنا فيمكن 

   .مفهوم العزلةذات صلة بمصطلحات : ثانيا

تتعدد المصطلحات التي تفيد مضمون العزلة أو قد تدخل العزلة في معناها من حيث 
  :فمن هذه المصطلحات ،ولقد اقتصرت على ثالث منها ،الخصوص والعموم
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 لبث صائم في مسجد جماعة بنيٍة :وفي الشرع .م واالحتباسهو في اللغة المقا :اإلعتكاف - أ
وقيل االعتكاف والعكوف اإلقامة . وتفريغ القلب عن شغل الدنيا وتسليم النفس إلى المولى

لفظ اإلعتكاف لفظ مخصوص قد  اعتبارونستطيع  .)4(ال أبرح عن بابك حتى تغفر لي :معناه
  .واإلنشغال فيما يرضي الله ،مشاغل الدنيا وهو اإلنقطاع عن تضمن معنى من معاني العزلة

لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم و. ويالحظ هنا أن العزلة محدودة بزمان ومكان وبسبب
داللة على دخوله في  ؛إذا دخل العشر األواخر من رمضان شد مأزره وأيقظ أهله وأحيا ليله

  .معتكفه

   .)5(الهجر في اللغة ضد الوصل: الهجر - ب

  . مفارقة اإلنسان غيره، إما بالبدن أو بالّلسان أو بالقلب :جر والهجراناله

إن َقوِمي {: كناية عن عدم قربهن، وقوله تعالى} واهجروهن ِفي اْلمضاجع{ :قال تعالى
رهم هجرًا واهج{ :وقوله. فهذا هجر بالقلب، أو بالقلب والّلسان }اتََّخُذوا هَذا اْلُقرآن مهجورًا

وهذا اللفظ أيضًا قد احتوى  .)6(جميعهاحّث على المفارقة بالوجوه وهنا يحتمل الثالثة، } جميًلا
هذا المعنى أنه  علىويالحظ  ،حيث كان القصد منه المفارقة واإلنقطاع ،على معنى من معاني العزلة

: نوعانومن هنا كان الهجر ، يةغا مخصوص بالمعاداة والخصومة أو التأديب والتأنيب للوصول إلى

وصورته هجر الكالم والسالم وحسن التعامل وإظهار البغض وهو الصادر ممن له  ،جابيهجر إي
حق الزجر والتأديب إما بسلطة مادية كاألب مع أبنائه والزوج مع زوجته أو سلطة معنوية كالشيخ 

وهو إما دواء وإما  ،هجر وسببهعلمًا بأن هذا الهجر يجب فيه إشعار المهجور بال ،مع تالميذه
تعزير، فإن كان من أجل معصية مستمرة فهو دواء، وإن كان من أجل معصية مضت وانتهت فهو 

  .تعزير

 اإلفتتان بهخشية وهو الذي يتقي الهاجر فيه شر المهجور دينيًا أو دنيويًا أو : هجر وقائيو
  .إشعار المهجور بالهجر وسببهال يلزم منه حسنا مع العلم أنه وهذا الهجر يجب أن يكون 

وهذا الهجر ال يلزم منه سوء المعاملة بل ال مانع من اجتماع الهجر الوقائي وحسن التعامل 
مع أن  ،فليس األصل في المسلم الهجر .)7(الظاهر والمداراة في حق المعين إذا كانت الجهة منفكة

الله صلى الله صلى الله عليه الهجر جائز وذلك في مفهوم المخالفة المستفاد من قول رسول 
ال يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثالث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما " :وسلم

  .)8("الذي يبدأ بالسالم
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وخالء وأخلى إذا لم يكن فيه َأحد وال شيء  من خال المكان والشيء يخلو خلوًا :لغة :الخلوة -ج
أن ويالحظ على الخلوة  .)10(الحق حيث ال أحد وال ملك محادثة السر مع :واصطالحًا .)9(فيه

أن الخلوة تفرغ القلب والبدن من شواغل  ويبدو ذلك في .أعم من مفهوم العزلة هامفهوم
الحياة وملهياتها، وإنطالق الفكر بالنظر والتأمل في ملكوت السموات واألرض، وانعتاق الروح 

  .)11(من االنغماس في الماديات

  .نواعهاأالعزلة مشروعيتها و :نيالمطلب الثا

  .مشروعية العزلة: أوال

بين والخطاب الشرعي قد ، جاءت النصوص الشرعية مبينة أحوال العزلة ومتى تكون مشروعة
   .وفي نصوص أخرى قد ذم العزلة وحث على المخالطة ،مدح العزلةمواطن 

ثابتة ال  وهي نصوص ن،لنصوص الشرعية أنها صالحة ومصلحة لكل زمان ومكاومما يميز ا
يعتريها التغيير أو التبديل؛ لذلك كان ال بد من إنزال النص على الحال التي تمر بها األمة بحسب 

مع  في السيربل  ،ليس ذلك بمعنى إسقاط الواقع على الدين طبيعة المجتمع،الزمان والمكان و
  .النص حكمًا وأحكامًا

روعية العزلة في أحوال وعدم مشروعيتها افرت النصوص من الكتاب والسنة في بيان مشتض
حكاية عن إبراهيم  –قول الله تبارك وتعالى  ومن النصوص الدالة على بجواز العزلة. في أحوال

وَأعَتزُلُكم وما َتدعون ِمن دون اللَِّه وَأدعو ربي عسى َألَّا َأُكون بدعاِء ربي شِقيا { :-عليه السالم 
سورة [} وب وُكلا جعْلَنا َنبياَفَلما اعَتزَلهم وما يعبدون ِمن دون اللَِّه وهبَنا َله إسحاق ويعُق) 48(

كان حيث ألبيه وقومه عزلة عقدية ، جاءت عزلة سيدنا إبراهيم علبه السالمو ]48مريم آية 
ولكنهم لم يستجيبوا له وأصروا على عبادة غير الله  يدعوهم إلى عبادة الله وحده ال شريك له؛

 ،أجتنبكم وأتبرأ منكم ومن آلهتكم التي تعبدونها من دون الله" :قال ابن كثير رحمه الله. تعالى
  .)12("وأعبد ربي وحده ال شريك له: أي} وَأدعو ربي{

  : ومن ذلك ،العزلةوأما دليلها من السنة النبوية فاألحاديث أيضًا كثيرة في مشروعية 

أول ما بدئ به رسول الله صلى الله ": أنها قالت -رضي الله عنها  - عن عائشة أم المؤمنين 
عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح، ثم 

يالي ذوات العدد قبل أن الل - وهو التعبد  - وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه  ،حبب إليه الخالء
ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار 

  .)13(..."حراء
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   .أنواع العزلة: ثانيا

أو تمر بها المجتمعات فإن للواقع ، وال التي يمر بها الفردحأنواع العزلة تبعًا لتنوع األ تتعدد
  :وهي على النحو اآلتي، ة في تحديد نوعهابالغ األهمي رأث

  العزلة الوقائية  -4 . العزلة الشعورية -3  .العزلة الفكرية -2   .العزلة التعبدية -1

  العزلة التعبدية  -1

فيقف عندها  ،حيث يعيش ألوانًا من العبادات ،عالقة عميقة مع خالقه سبحانهب المسلم يرتبط
لحظات المتنسك حضور القلب والجوارح حينما تنقطع فأجمل .. متأمل متفكر خاشع خاضع

الله  ولقد أمر .الشواغل والعالئق عن ذهنه سواء كان أمام الخلق بقلبه أم منفردًا ببدنه وقلبه
   :قال الله تعالى ،تعالى عباده أن يسيروا في األرض متأملين متفكرين متدبرين

وإَلى  وإَلى اْلجبال َكيف ُنِصبْت َقْت وإَلى السماِء َكيف رِفعْتَأَفَلا يْنُظرون إَلى اْلإبل َكيف ُخِل{
  ].21-17سورة الغاشية [} َفَذكِّر إنَّما َأْنَت مَذكِّر اْلَأرض َكيف سِطحْت

فكان يخلو في ) التعبد(كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة يحبب إليه العزلة والتحنث 
ار حراء، يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، ثم يعود إلى بيته فال يكاد يمكث فيه قليًال حتى يتزود غ

من جديد لخلوة أخرى، ويعود الكرة إلى غار حراء، وهكذا إلى أن جاءه الوحي وهو في إحدى 
 هاأنمع المالحظ  -،كانت عزلة النبي صلى الله عليه وسلم ترمي إلى أهداف متعددةو. خلواته تلك

  :ومن هذه األهداف -مما يدلك على إرهاصات ونوع من اإلعداد لهذه المهمة، قبل البعثة كانت

تفرغ القلب والروح والعقل إلى ما سيلقى إليه من أعالم النبوة، فاتخذ من غار حراء متعبدا،  -1
ية، لينقطع عن مشاغل الحياة ومخالطة الخلق، واستجماعا لقواه الفكرية، ومشاعره الروح

   .وإحساساته النفسية، ومداركه العقلية

والغار الذي كان يتردد عليه الحبيب المصطفى  ،تفرغ لمناجاة مبدع الكون وخالق الوجود -2
 .صلى الله عليه وسلم يبعث على التأمل والتفكر

لون من ألوان اإلعداد الخاص، وتصفية النفس من عالئق المادية البشرية إلى جانب تعهده  -3
النبي صلى الله عليه وسلم ف .)14(اص بالتربية اإللهية والتأديب الرباني في جميع أحوالهالخ

بأصحابه في بيت األرقم بن أبي األرقم ليقوم بمهمة نشر رسالة  يجتمع ،أيام الدعوة السرية
فكان ال بد من التنظيم والتخطيط الدقيق  ،اإلسالم والعمل على توسعة الرقعة الدعوية

 .- يث كان مدرًكا تماما أنه سيأتي اليوم الذي يؤمر فيه بالدعوة علًنا وجهراح - المنظم 
 فحاجة الجماعة المؤمنة المنظمة تقتضي أن يلتقي الرسول المربي مع أصحابه، فكان هذا في

األمر يحتاج إلى الدقة المتناهية في السرية والتنظيم، ووجوب فدار األرقم بن أبي األرقم، 
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لمربي بأتباعه في مكان آمن بعيد عن األنظار، ذلك أن استمرار اللقاءات التقاء القائد ا
الدورية المنظمة بين القائد وجنوده، خير وسيلة للتربية العملية والنظرية، وبناء الشخصية 

فهو عمل دعوي كانت  ،فهذه عزلة تنظيمية تنطوي تحت مفهوم العبادة .)15(القيادية الدعوية
ومن المالحظ أنه من . م بصورته الصافية بين أوساط المجتمع الجاهليالغاية منه نشر اإلسال

التطرف في مفهوم العزلة التنظيمية أن تتخذها بعض الجماعات ذريعة في التخطيط والتنظيم 
 -والمصطلح المعاصر داعش كما هو حال جماعة التكفير- ضد أهل اإلسالم تفجيرًا وتقتيًال 

  !!.ل الكفر لهم أن يكون ذلك في دو وال مبرر

وإشغال  ،تطرف التنظيمي أيضًا التنظيمات العصرية التي تسعى في إحداث اإلنقالباتالومن 
؛ بغية الوصول إلى الحكم أو إستالم المناصب اإلستقرارالشارع المحلي في وطن يملؤه األمن و

وة أما التنظيم الذي يهدف إلى نشر الدع. فمثل هذه التنظيمات أمرها مرفوض. .والكراسي
فهذا يعكس الصورة الصحيحة لإلسالم عند بّناء؛  ترتيب هادفببمفهومها الصحيح بطريقة منظمة و

دول الكفر فضًال عن بالد اإلسالم والقيام بالدعوة لإلصالح بأسلوب راق ومتحضر بعيد عن 
دية ذريعة تخذ أقوام من مفهوم العزلة التعبومع ذلك ا .ةالمناصب الدنيوية والوالءات الحزبية المقيت

ومدى  -التصوف البدعي - فيذكر اإلمام الغزالي رحمه الله طريق هؤالء. لهم للخلوة البدعية
  .)16(تطرفهم في حمل العزلة على ما تتقبله أهوائهم

ومن الجماعات  ومنهم من غال في مفهوم العزلة، فشدد على نفسه وكلفها بما ال تطيق
حيث يحّثون  .جماعة الدعوة والتبليغ: م في دعوتهممنهجًا لهالمعاصرة التي اتخذت من العزلة 

زاعمين أن الهدف من هذا الخروج هو  ،الناس على الخروج معهم مدة ثالثة أيام أو أربعين يومًا
العلماء قديمًا وحديثًا  كانومن هذا الباب ! اإلنقطاع عن األهل ومشاغل الدنيا للتعلم والدعوة 

بالدرجة  - ألن عزلة العالم فيها قيمة إنتاجية تعود على دينه  العزلة للعالم دون العابد؛ يحبذون
 .أما عزلة العابد فهي ال تتعدى حاجز صومعته في الغالب .وعلى نفسه ومجتمعه ووطنه –األولى 

سلم رجالن و ذكر لرسول الله صلى الله عليه :قال -رضي الله عنه -فعن أبي أمامة الباهلي 
فضل العالم على العابد " :رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما عابد واآلخر عالم فقال

سلم إن الله ومالئكته وأهل السموات و كفضلي على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه
لذا فإن  )17("واألرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير

وصيام  قيام الليل :مثال ،ا كان له أصل في الشريعةالمفهوم الشرعي لإلعتدال في العزلة هو م
اإلبداع في صنعه؛ ليرى مدى اإلعجاز في و والعمرة واعتزال المرء مع ذاته يتأمل الكون ،النوافل

وأيضًا مما يدخل في  .الكون فيخرج بنتاج شخصي يزيده إيمانًا أو نتاج علمي يفيد به األمة
  .ضان وفي غيره من أيام السنةسنة اإلعتكاف في رم ،العزلة التعبدية
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  العزلة الفكرية  - ثانيًا 

يقال تفّكر إذا ردد قلبه . الفاء والكاف والراء تردد الَقْلب في الشيء) فكر(الفكر في اللغة من 
تسعى في إعمال الذهن والعقل في طرح  ،حركة بحثية بشتى أنواعهاهووالفكر  .)18(معتبرًا

والعقل اإلنساني ليس بالعقل الذي يقف عند ، اء حول مفاهيم وعناوينالموضوعات وإبداء األر
وفي ظل التحديات التي مرت عبر  .التفكير والبحث حد معين من التفكير بل هو دائم ومتجدد

ومن ذلك عدول  ،القرون نالحظ أن لهذه العزلة أمتدادات عميقة المدى واألمثلة على ذلك كثيرة
حيث استقر بهم المقام إلى ، رضي الله عنه؛ لشبهة فكرية وعقديةمن جيش علي الخوارج طائفة 

وهنالك بعث إليهم علي عبدالله بن عباس رضي الله عنهم جميعًا؛ ليحاورهم ، مكان يسمى النهروان
ويناقشهم وليزيل عنهم اإللتباس الذي من أجله أعتزلوا علي رضي الله عنه ومن معه فرجع منهم 

 .)19(رى فقاتلها علي وقتلهم شر قتلة وفر منهم أفراد تفرقوا في البالدجماعة إلى الحق وبقيت أخ
ثم تظهر العزلة الفكرية في زمن الحسن البصري رحمه الله حيث اعتزل واصل بن عطاء مجلس 

فأطلق . اعتزلنا واصل :فقال الحسن البصري. خالفه فى حكم مرتكب الكبيرة حينما ،شيخه الحسن
وهكذا يمتد هذا المفهوم عبر العصور والقرون ولكن ما  .ةرافقه المعتزلالناس على واصل ومن 

وهل لمفهوم العزلة أثر  مجتمعنا،يهمنا هو إلقاء مضامين ومفاهيم هذه العزلة الفكرية على واقع 
   ؟حي ممتد

موقف اإلنسان منها هل  وبيان األفكارهذا السؤال ينبغي علينا أن نطرح  ىولإلجابة عل
  :أو يشارك فيها أم يعتزلها ومن هذه األفكار مايلي ينخرط فيها

 .المشاركة في اإلنتخابات -2     .لتعبير عن الرأيا -1

   .التعبير عن الرأي :1

 ولقد راعى اإلسالم هذه الحرية حق رعاية ،الحرية في التعبير أمر يمتاز به اإلنسان عن غيره
َلا { :هم الحرية في ذلك فقال الله تعالىحيث لم يجبر اإلسالم الناس أن يدخلوا فيه بل أطلق ل

ينِفي الد اهْكربل إن اإلسالم جعل الفسحة ألهل الذمة في البقاء على ] 256سورة البقرة [} إ
وال  .مما يدلك على أن اإلسالم دين لم يقيد الحرية - مع كمال النصح والدعوة لهم  -دينهم 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال " :وسلم تعارض بين اآلية وحديث النبي صلى الله عليه
وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني  ،إله إال الله

قال " :قال الحافظ بن حجر رحمه الله .)20("دماءهم وأموالهم إال بحق اإلسالم وحسابهم على الله
نكار على من استدل بهذا الحديث على ذلك وقال ال يلزم دقيق العيد في شرح العمده في اإل ابن

فحاصل  .)21("من إباحة المقاتلة إباحة القتل ألن المقاتلة مفاعله تستلزم وقع القتال من الجانبين
تفيد  )أقاتل(فإن األلف في فعل . التوفيق بين اآلية والحديث، إذا بادر المشركون بالقتال يقاتلوهم
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وردت هنالك  ذلكوفي ظل . إذا شهدوا باإلسالم عصموا أموالهم ودمائهمالمشاركة في الفعل ف
  :بعضًا من مظاهر التعبير عن الرأي من خالل الهدي النبوي الشريف فمن هذه المظاهر

وهي نوع من إسداء الرأي بغية اإلصالح سواء كان ذلك على الصعيد الفردي أم  .النصيحة -*
 ؟قالوا لمن .الدين النصيحة" :لى الله عليه وسلموفي ذلك يقول رسول الله ص ،الجماعي

ولقد قيد اإلسالم مفهوم النصيحة . )22("لله ولكتابه ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم :قال
  .بأداب ينبغي أن تراعى بين الناصح والمنصوح

ْل عَلى اللَِّه إن اللَّه يِحب وشاِورهم ِفي اْلَأمر َفإَذا عزمَت َفَتوكَّ{ :قال الله تعالى .الشورى -*
كِِّلينَتومن أنواع التعبير عن] 159آل عمران [} اْلم الرأي والشورى أيضًا نوع.  

يوم الخندق في  ته ألصحابهشاوروشواهد مشورة النبي صلى الله عليه سلم كثيرة مثل م
بن معاذ وسعد بن عبادة،  سعد: مصالحة األحزاب بثلث ثمار المدينة، فأبى عليه ذلك السعدان

إنا لم : وشاورهم يوم الحديبية في أن يميل على ذراري المشركين، فقال له الصديق، فترك ذلك
أن النبي صلى  نافهذا وغيره يعطي .)23(لقتال أحد، وإنما جئنا معتمرين، فأجابه إلى ما قال نجيء

من أرائهم عامًال قويًا في صنع لم يكن ينفرد في بعض القرارات بل إنه يجعل  ،الله عليه وسلم
  .القرار

وهي حاجة ملحة تحتاجها األمة في شؤون  ،ومن التعبير بالرأي أيضًا اإلجتهاد .اإلجتهاد -*
   .حياتها؛ حًال لمشكالتها وما يطرأ عليها من مستجدات

فالمجتهد يعمل ذهنه في ، عل اإلسالم للفقيه المجتهد يدًا في عملية اإلصالح والبناءج
وكل  ،تنباط األحكام الفقهية أو يستخرج فقه النوازل والحوادث المستجدة من نصوص الشريعةاس

  .هذا مما يشعر بالمسؤولية تجاه إخوانه المسلمين

إال أنه  وفسح المجال للتعبير عن األراء بشتى الوسائل وبما أن اإلسالم قد راعى حرية الرأي
وإن لم تتأدى على الوجه ينبغي أن تمارس هذه الحريات في التعبير على الوجه الذي شرعت له 

  .المشروع فاعتزال المشاركة فيها أولى

أمور  الجإن من سمات اإلسالم عف ومن مظاهر التعبير عن الرأي المشاركة اإلعالمية
الدين فره من األديان الوضعية األخرى؛ وهذه سمة تميز اإلسالم عن غي ا،من جميع جوانبه الحياة

صلى الله عليه -والنبي .وعالجهلم يترك شيئًا إال وشمله  اإلسالمي دين رباني شامل متكامل
كل الوسائل واألساليب المتاحة في البيئة،  من معين الوحي مستخدم يستقيبعث معلمًا  - وسلم

، ويتأمل في ...)كان فيمن كان قبلكم: (للكنه لم ينعزل عن األمم السابقة، فكثيرًا ما كان يقو
وفي  .)24(..)أرأيتم لو أن: (، وكان يقول...)سيأتي على الناس: (المستقبل والتحضير له بقوله
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وما يطرأ عليها من مستجدات وحوادث ووقائع فال  ضوء المتغيرات التي تمر بها أمتنا اإلسالمية
 .أمته مطلع على كل ما يجري حوله منها بد أن يكون للمسلم تصور كامل شامل يتابع قضايا

بل يحب أن يبدي رأيه في  ر،واإلنسان بطبعه وسجيته يحب النظر والمتابعة والمناقشة والحوا
ينطبع لدينا صورة من المشاركة  ،وبهذه الصورة البسيطة .مسألة ما؛ حتى ولم يكن له دراية فيها

   .اإلعالمية

واألمر ال يقتصر على الموضوعات الفقهية  ،م وأهلهواإلعالم والقلم وسيلة في نصرة اإلسال
اإلعالم ف ،استخدامه في شتى المجاالت والنواحي يمكنبل منبر اإلعالم والقلم  ،أو الدعوية فحسب

اإلسالمي يخدم المجتمع وينقل الحقائق والعلوم والتجارب اإلنسانية، ليظل المجتمع على تواصل 
 أن يكون الخطاب سياسيًا أو اقتصاديًا أو ثقافيًا أو دفاعيًا فمن الممكن .مع العالم ومع التطور

 فالمناداة بالتعددية في طرح الوسائل والمسائل في القضايا التي تنهض بأمتنا اإلسالمية أمر
  .محمود

فكم من كتاب أو منشور مِنع من عرضه  ،والعزلة اإلعالمية مقرونة في حال الوقت والمكان
فاإلعالمي في نظري كالطبيب الذي يضع الدواء المناسب في  .حال الواقعلعدم مناسبته ل ،ونشره

 :قالرضي الله عنه أبو هريرة روى البخاري من حديث . الوقت المناسب في المكان المناسب
وأما اآلخر فلو بثثته  ،حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين فأما أحدهما فبثثته

وحمل العلماء الوعاء الذي لم " :ابن حجر رحمه الله في هذا الحديث قال .)25("قطع هذا البلعوم
حوالهم وزمنهم وقد كان أبو هريرة يكنى أيبثه على األحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء و

عن بعضه وال يصرح به خوفا على نفسه منهم كقوله أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان 
يد بن معاوية ألنها كانت سنة ستين من الهجرة واستجاب الله دعاء أبي هريرة يشير إلى خالفة يز

على  ،ومع ذلك كله جاء اإلسالم فوضع ضوابط وقيود لهذه الحريات العامة .)26("فمات قبلها بسنة
  :ومن هذه القيودضوئها يتم العزلة أو المشاركة، 

  .المحظور أو ترك األمور أال تتضمن أمرًا يخالف الشرع سواء بالدعوة إلى فعل -أ

عدم اشتمالها على طعن أو تشكيك في أركان اإلسالم أو اإليمان أو الحط من شأن أئمة  -ب
 .-أي إسقاط رموز اإلسالم من العلماء -اإلسالم

 .أال تتظمن تزيين عقائد فاسدة أو دعوة إلى بدع محدثة أو اإلشادة بشخصيات منحرفة - ج

وإثارة  وقوع فتنة بين المسلمين بتفريق صفهم وتمزيق جماعتهمأال تتسبب تلك األرآء في  - د
 .الضغائن بينهم
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والتحريض على الخروج على  ،أال تتضمن تلك اإلجتهادات آراء تدعو لإلخالل بأمن المجتمع -هـ 
الوالية وعدم اإللتزام بالتعاليم التي تحفظ النظام العام ومخالفة ما يكون سببًا في حماية 

  .)27(د الماكرين في الداخل والخارجالبالد من كي

  .المشاركة في اإلنتخابات :2

والمجتمعات في هذا الزمان  ،يرتكز هذا المبدأ على المناداة على إختيار من يقود هذه األمة
والدولة بمسماها هنالك من يمثلها في تخاطب اآلخرين وهنالك من ينظم . من تيارات فكرية خليط

فإذا تركت الساحة السياسية  .اقافاتها ومنهم يسن دستورهاقتصادها ومنهم من ينمي ث
واإلقتصادية والثقافية والدينية للمطامع الفردية وإلى اإلنتماءات الحزبية التي تسعى لإلنقالب 

فإن  - ومنهم أيضًا األحزاب الداعية إلى اإلصالح  –واإلنفالت ولم يشغلها المصلحون الصادقون 
يجب أن يعرف أن والية أمر الناس من " :-رحمه الله -ابن تيمية  قولي. األمة ستنحدر إلى الوراء

فالواجب اتخاذ اإلمارة دينًا وقربة .. .أعظم واجبات الدين؛ بل ال قيام للدين وال للدنيا إال بها
هذا ف .)28("فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات ،يتقرب بها إلى الله
مشاركات مجتمعية تختار من يرفع عنها عناء  لم يوضع من فراغ؛ بل هنالكالشخص المنتخب 

/ فإن األنظمة اإلسالمية جميعًا مدعوة لتعميق الشورى. الكلمة فضًال عن حاجياتها الحياتية
وصوًال إلى برلمانات حقيقية تراقب وتحاسب  ،فال بد من اإلنتخابات المحلية النزيهة ،الديمقراطية

ال  إن في عزل الناس عن المشاركة اإلصالحية أمر يرفضه الدين .)29()نص فيه فيما ال(وتشرع 
وال يتم رفع  ،بل أقول بحرية التعبير عن فساد حاصل أو ظلم واقع! أقول بالمظاهرات المصطنعة

فإن القوى السياسية في أغلب األقطار العربية  ،الضرر بهذه الحرية إال بمنظومة شورى ديمقراطية
ال زالت تعيش مرحلة من الشعارات والعموميات وهذه وحدها ال تكفي لتقدم البالد  واإلسالمية

 أما العزلة عن هذا الهدف .)30(المسؤولية بوحدةهذه المؤسسات  تتصفال بد أن ف ،نحو األفضل
  . فإنه ال يؤدي الغرض الذي تناشد به األمة

  العزلة الشعورية  - ثالثًا

ا يضر دينه بل ينبغي عليه أن يصون قلبه وروحه من ويقصد بها عدم انشغال المسلم بم
واألخالقية  -بالدرجة األولى -اإلختالط بما يعود على دينه وأخالقه بالضرر كاإلنحرافات العقدية

  .فيعيش بعيدًا عن المنكرات ومقارفة المحرمات.. .والثقافية

؛ وذلك لفسادهم أو وثمة أحوال تمر بالمسلم تضطره إلعتزل الناس في المشاركة واإلختالط
فقضية األمر بالمعروف والنهي عن المنكر من . فساد أحوالهم أو إنشغالهم بالدنيا وتركهم لآلخرة

القضايا العقدية التي اهتم بها اإلسالم، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح 
اناتهم في اإلستجابة وعدم مراتب إنكار المنكر ففيه إشارة إلى أن الناس تختلف أحوالهم ومك
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اإلستجابة وإلى ضرورة فهم فقه التغيير واإلنكار في المجتمع المسلم، فمن لم يملك أدوات الغلبة 
ال َتجد « :تعالى قال الله. في اإلنكار فاإلنكار بالقلب يكفيه المؤونة وهذه عزلة شعورية بحد ذاتها

آِخر يوادون من حاد اللَّه ورسوَله وَلو كاُنوا آباَءهم َأو َأبناَءهم َأو َقومًا يؤِمُنون باللَِّه واْليوم اْل
مَتهِشيرع َأو مْخواَنهفهذه العزلة الشعورية التي تعزل المؤمن عن الذين  .]المجادلة: 22[» إ

فى المشاعر، وتزاوج فى يحادون الله ورسوله، من أهله وأقرب المقربين إليه، يقابلها تالحم 
فاإليمان عند المؤمن هو نسبه الذي ينتسب إليه، وعلى  .العواطف، بين المؤمن وجماعة المؤمنين

   .)31(هذا النسب يصل الناس أو يقطعهم، ويوادهم أو يجافيهم، ويسالمهم أو يحاربهم

وهي عزلة ومما يدخل في العزلة الشعورية عزلة المعاهدين والمستأمنين من أهل الذمة 
فمجتمعاتنا تعيش جانبا من التعايش مع أهل الذمة من البيع والشراء والجوار ففرق . وبراءة قلبية

هنالك بين التعامل معهم في األمور الدنيوية أو المصالح الشخصية مع عدم اإلقرار بدينهم 
حتكاك بدافع القرب فالمسلم ال يقر الذمي بعقيدته إذا عامله في البيع والشراء أو اإل .ومعتقداتهم
  .بل إنه يعتزله في ذلك عزلة شعورية؛في المكان

ومن العزلة الشعورية أيضًا عزلة طالب العلم عن اإلحتكاك الدائم بأهل الدنيا، فالغاية التي 
  .يتحصل عليها طالب العلم هي نشر العلم للناس وتثقيفهم وتحقيق رضا الله تعالى فيهم

  العزلة الوقائية  - رابعًا

والمؤمن ال يلجئ إليه إال في حاالت  ،العزلة أمر وسط بين طرفين بين اإلفراط والتفريطإن 
حفُظ الشيِء مما " :فقالالوقاية  مفردات الراغب في معنىفقد جاء في . حفظ دينه ودنياهتستدعي 

 رتدابير وقائية خشية الوقوع في المحاذيبأمثلة تبين جاءت السنة النبوية و )32("يؤذيه ويضره
 :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن النعمان بن بشير يقول ومن ذلك ما جاء

الحالل بين والحرام بين وبينهما مشبهات ال يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ "
وهذه  ،على خلطة الناس واإلحتكاك بهم صلى الله عليه سلمولقد حثنا النبي  )33("لدينه وعرضه

فلقد قال النبي صلى الله عليه  ،ن دواعي الفطرة اإلنسانية أنها تحب المشاركة والتآلف والتقاربم
من الذي ال يخالطهم وال يصبر  على أذاهم أعظم أجرًا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر" :وسلم

اء مذهب الشافعي وأكثر العلماء أن االختالط أفضل بشرط رج" :قال النووي .)34("على أذاهم
وجدت أن  ،ولكن بعد اإلطالع على أحاديث العزلة والحث على المخالطة .)35("السالمة من الفتن

العلماء يركزون على فهم األحاديث السابقة في قضيتي العزلة والخلطة بأن فهمهما ال يخرج عن 
ند فساد عو عند وقوع الفتن، أهلهو عند فساد الزمان :-مع أنه ال يخلو زمان منها  –ثالثة أمور 

 .الحاكم
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  :فساد الزمان وأهله :أوًال

فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالزمان الذي ال يمكن معه اإلصالح وذلك لفساد 
  !.فأيهما خير مخالطتهم أ م عزلتهم ،وتهافتهم على حطام الدنيا الفاني ،الناس وقلة أمانتهم

ر إذا كان في الخلطة شر أما إذا لم يكن والعزلة خي" :-رحمه الله–قال الشيخ ابن العثيمين 
 لكن إذا كانت الخلطة ضررًا عليك في دينك فانج بدينك...في الخلطة شر فاالختالط بالناس أفضل

يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال  :كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
  .)36("ومواقع القطر يعني يفر بدينه من الفتن

  .وقوع الفتن :يًاثان

والمقصود بهذه الفتن ما يتعرض له الفرد من آثار الشبهات والشهوات من انحراف واختالف 
ال يعرف المحق من ًا حتى يصبح الحليم فيها حيران.. .وظهور للفواحش والقتل وحب الرياسة

ومن  .والموقف الصحيح للمسلم تجاه هذه الفتن هو الفرار بدينه منها واعتزالها ،المبطل
. األحاديث التي تبين فتنة إنتشار القتل وعدم التيقن أو غلبة الظن فيمن يحمل راية الحق من غيره

إنها ستكون فتن أال ثم " :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال
أال فإذا نزلت أو  ،اتكون فتنة القاعد فيها خير من الماشى فيها والماشى فيها خير من الساعى إليه

وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق 
يعمد إلى  :أرأيت من لم يكن له إبل وال غنم وال أرض قال :فقال رجل يا رسول الله: قال. بأرضه

للهم هل بلغت اللهم هل سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينج إن استطاع النجاة اللهم هل بلغت ا
أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بى إلى أحد الصفين أو إحدى : فقال رجل يا رسول الله: قال. بلغت

يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب : قال. الفئتين فضربنى رجل بسيفه أو يجىء سهم فيقتلنى
فقد كان سعد بن  ،تزلونوكان بعض السلف رحمهم الله أيام الفتن وحدوث اإلقتتال يع .)37("النار

ال أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان يعرف : أبي وقاص يقول لمن دعاه إلى القتال
  .)38(الكافر من المؤمن

  :ال يخرج من أمرينالعزلة عند وقوع الفتن  وموقف العاقل مع

أو يخشى أن  ،كلهمفقد ال يستطيع المرء اعتزال الفتنة إال باعتزال الناس ، الحاجة والمصلحة
وقد يرى أن العزلة الكلية أبلغ وأوقع في نفوس  ،يقحم فيها فينطلق به حتى يكون بين الصفين

 .وطلب السالمة، بمعنى أن تكون عزلته دعوة لهم إلى الكف عن القتال أو اإلختالف ،الناس
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ر دينه أو أمور في أمو، فقد ال يستطيع المرء اعتزال الناس لحاجته إليهم ،القدرة واإلستطاعة
من لم يكن له إبل وال غنم وال أرض أن يعمد إلى  لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم؛ فدنياه

  .)39(وأمر السائل اآلخر أن يدخل داره ،ثم يبحث عن النجاة ما استطاع، سيفه فيدقه بحجر

  .فساد الحاكم :ثالثًا

خر الزمان وانحرافهم عن الحق لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فساد السالطين في آ
ومن المعلوم بالضرورة  .ويختلف موقف المسلم تجاه فساده بإختالف حاله مع السلطان ،والعدل

أو من إختارهم  ،يجتمع فيها الحاكم مع ممثلي الشعب ،أن ما من دولة إال ولديها مجالس برلمانية
أنه إن لم يكن تحت سقف  ،ة إلى الوراءوهنا نعود قفز ،الحاكم ليكونوا أعيانًا أو من المستشاريين

.. .فإنه سيترك نصح الحاكم إلى غيره ،أو قبة البرلمان أو اإلجتماع من يقوم بدور النصح والبالغ
فما  :فأقول لهم. .وتكفير بعض الجماعات المارقة لمن يعمل تحت مظلة اإلجتماع أمر ال طائل له

أو التغيير؟ باإلنقالبات أم بعزل الحكام؟ أم هي الوسيلة في نظركم في الوصول إلى اإلصالح 
  . فوجود جماعة مصلحة ناصحة تخالط الحكام أمر في غاية األهمية !؟بإصالح المجتمعات

دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا ": وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال
 رناوعسرنا ويس ة في منشطنا ومكرهناأن بايعنا على السمع والطاع: -فيما أخذ علينا  –فقال 

 .)40("نإال أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برها ،وأال ننازع األمر أهله، وأثرة علينا
بل يجب درء الشر ، أنه ال يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه(: والقاعدة الشرعية المجمع عليها

فإذا كانت هذه الطائفة  ،ال يجوز بإجماع المسلمينأما درء الشر بشر أكثر ف. )بما يزيله أو يخففه
وتضع إماما صالحا ، التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا بواحا عندها قدرة تزيله بها

وشر أعظم من شر هذا السلطان  ،طيبا من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين
واختالل األمن وظلم الناس واغتيال من ال  ،د كبيرأما إذا كان الخروج يترتب عليه فسا .فال بأس

والسمع  ربل يجب الصب ،فهذا ال يجوز ،إلى غير هذا من الفساد العظيم.. .يستحق االغتيال
واالجتهاد في تخفيف الشر  ،والدعوة لهم بالخير ،ومناصحة والة األمور ،والطاعة في المعروف
  .)41(وتقليله وتكثير الخير

في العزلة الوقائية، يمكن لنا أن نخلص إلى ضوابط في فهم العزلة وبعد ذكر ما جاء 
  :والخلطة

  . أن اإلنسان إذا لم يمتلك أدوات التعبير عن التغير فالسكوت والعزلة له أفضل -1

من عرف بضعف نفسه أمام الفتن، واستهوائه في الميل إلى الفواحش، فالعزلة في حقه أولى من  -2
 . المخالطة
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الحماسة والعاطفة الجياشة أمام المنكرات، فالعزلة له أفضل؛ ألنه سيقابل تغيير من عرف ب -3
  .المنكر بما هو أنكر منه، ولربما سيسلك طرقًا غير مشروعة في التغيير

  .والله أعلى وأعلم

  الخاتمة

الحمد لله والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلوات ربي وسالمه 
  :عليه وبعد

بحسب أحوالهم  –ومدى تأثيره في أوساط المجتمع  ،سريعة عن مفهوم العزلةإطاللة هذه ف
  :نخلص إلى النتائج التاليةفلذا  –وأماكنهم 

  بل يشمل األمر المعنوي, مفهوم العزلة ال ينحصر فقط في اإلنقطاع الحسي فحسب. 

  ت والمجتمعاتبل تندرج فيه الجماعاية؛ الوحدة الفردعلى أن العزلة ال تقتصر. 
 العزلة المشروعة ما كان لها أصل في الشريعة من الكتاب والسنة وفهم سلف األمة. 

 في التعبير عن الرأي وبالقلم والمشاركات الثقافية  ،العزلة ميزان وسطي بين اإلفراط والتفريط
 ....والسياسية

 مفاسد وجلبإذا كان فيها تفويت مصالح ، العزلة ممنوعة. 
 من اعتزالهم ،ن الحكام عند فسادهميحيمشاركة اإلصال خير. 

 مخالطة الناس والصبر على أذاهم خير من اعتزالهم؛ إال إذا خشي مداهمة الفتن قلبه وقالبه، 
 .حينئذ تكون العزلة خير له من المخالطة

 
  الهوامش

، 4ج ،1979دار الفكر،- أحمد، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبدالسالم هارون، بيروت ابن فارس، -1
  .308ص

الراغب األصفهاني، أبو القاسم، المفردات في غريب القرآن، تحقيق صفوان الداودي، دمشق، دار القلم،  -2
  .334ط األولى، ص

  .833الراغب األصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص -3

  .47ص األولى، الجرجاني، علي، التعريفات، تحقيق ابراهيم االبياري، بيروت، دار الكتاب العربي، ط  -4

  .250، ص5ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت، دار صادر، ط األولى، ج -5

  .833الراغب األصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص -6



 دراسة مجتمعية واقعية: لعزلةا   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 751

  .3البدراني، أبو فيصل، أحكام الهجر والهجرة في االسالم، المكتبة الشاملة، ص -7

  .6076خاري، القاهرة، دار الشعب، ط األولى، رقم الحديث البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح الب -8

  .237، ص14ابن منظور، لسان العرب، ج -9

  .136الجرجاني، التعنريفات، ص -10

  .54، ص 1، ط1993بدون دار نشر, العودة، سلمان، العزلة والخلطة  -11

، ط 1999، دار طيبة، ، الرياض,ابن كثير، اسماعيل، تفسير القرآن العظيم، تحقيق سامي سالمة  -12
  .236، ص5الثانية، ج

  .3ديث البخاري، صحيح البخاري، باب بدء الوحي، ح -13

  .71، ص7، ط2009الصالبي، علي محمد، السيرة النبوية، بيروت، دار المعرفة،  -14

  .131الصالبي، السيرة النبوية، ص -15

  .77، ص3ة، جالغزالي، أبو حامد، احياء علوم الدين، بيروت، دار المعرف -16

بيروت، دار إحياء التراث , الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، تحقيق أحمد شاكر وآخرون , -17
  .حديث صحيح: ، قال األلباني2685العربي، رقم 

  .446، ص4ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج -18

حوت، لبنان، عالم الكتب، كمال يوسف ال: تحقيق, األسفراييني، طاهر بن محمد، التبصير في الدين -19
  .46الطبعة األولى ص 

  .25البخاري، صحيح البخاري،ح  -20

، 1، ج2000العسقالني، علي بن حجر، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، بيروت، دار المعرفة،  -21
  .76ص

 بيروت، دار إحياء.محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق, النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم-22
  .196رقم الحديث  1998.التراث العربي

  .149، ص2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج -23

  .12ص . أبو شنب، حسين، اإلعالم والخطاب الدعوي، المكتبة الشاملة -24

  .120البخاري، صحيح البخاري، ح -25

  .216، ص1العسقالني، فتح الباري، ج -26

  .27أبو شنب، االعالم والخطاب الدعوي، ص -27

ج . الرياض، دار الوفاء الطبعة الثالثة, أنور الباز : تحقيق, ابن تيمية، تقي الدين، مجموع الفتاوى -28
  .390، ص 28

  .9عموش، بسام، المسلمون وتحديات القرن الجديد، ط األولى، ص -29



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  البحر

  752

  .11عموش، المسلمون وتحديات العصر الجديد، ص -30

  .690ص/  5لقرآني للقرآن، القاهرة، دار الفكر العربي، جالخطيب، عبدالكريم يونس، التفسير ا -31

  .881الراغب األصفهاني، المفرداتز في غريب القرآن، ص -32

  .52البخاري، صحيح البخاري، ح -33

: قال شعيب األرنؤوط. 5022رقم الحديث . ابن حنبل، أحمد، المسند، القاهرة، مؤسسة قرطبة-34
  .خينإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشي

  .6872تحت شرح حديث رقم . العيني، بدر الدين، عمدة القاري شرح صحيح البخاري -35

  .302ابن عثيمين، محمد بن صالح، شرح رياض الصالحين، الرياض، دار العاصمة، ص  -36

  .7432مسلم، صحيح مسلم، ح -37

بيروت , دالقادر عطا مصطفى عب: النيسابوري، محمد بن الحاكم، المستدرك على الصحيحين، تحقيق -38
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين : قال الحاكم 8370حديث رقم . دار الكتب العلمية، ط االولى

  .ولم يخرجاه

  .99العودة، العزلة والخلطة، ص -39

  .6647البخاري، صحيح البخاري، ح -40

 .204ص/  8ج, محمد الشويعر : ابن باز، عبدالعزيز، مجموع فتاوى ابن باز، جمعه -41

  

  المصادر والمراجع

  .القرآن الكريم

  .محمد الشويعر :جمعه ،مجموع فتاوى ابن باز ،ابن باز، عبدالعزيز

  .، القاهرة، دار الشعب، ط األولىصحيح البخاري ،محمد بن اسماعيل ،البخاري

  .، المكتبة الشاملةأحكام الهجر والهجرة في االسالمالبدراني، أبو فيصل، 

بيروت، دار إحياء , تحقيق أحمد شاكر وآخرون  ،سنن الترمذييسى، الترمذي، محمد بن ع
  .التراث العربي

   .الرياض، دار الوفاء الطبعة الثالثة, أنور الباز  :تحقيق ،مجموع الفتاوىتقي الدين،  ،ابن تيمية

  .، تحقيق ابراهيم االبياري، بيروت، دار الكتاب العربي، ط األولىالتعريفاتالجرجاني، علي، 



 دراسة مجتمعية واقعية: لعزلةا   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 753

  .شعيب األرنؤوط :ت. ، القاهرة، مؤسسة قرطبةالمسندن حنبل، أحمد، اب

  .القاهرة، دار الفكر العربي ،التفسير القرآني للقرآنالخطيب، عبدالكريم يونس، 

، تحقيق صفوان الداودي، دمشق، دار المفردات في غريب القرآنالراغب األصفهاني، أبو القاسم، 
   .القلم، ط األولى

لبنان، عالم  ،كمال يوسف الحوت :تحقيق ،التبصير في الدينهر بن محمد، األسفراييني، طا
  .الطبعة األولى ،الكتب

  .المكتبة الشاملة ،اإلعالم والخطاب الدعويحسين،  ،أبو شنب

  .7، ط2009، بيروت، دار المعرفة، السيرة النبويةالصالبي، علي محمد، 

  .رياض، دار العاصمة، الشرح رياض الصالحينابن عثيمين، محمد بن صالح، 

  .2000، بيروت، دار المعرفة، فتح الباري في شرح صحيح البخاريالعسقالني، علي بن حجر، 

  .9، ط األولى، صالمسلمون وتحديات القرن الجديدعموش، بسام، 

  .1ط ،1993بدون دار نشر ،العزلة والخلطةالعودة، سلمان، 

  . يعمدة القاري شرح صحيح البخارالعيني، بدر الدين، 

  .3، بيروت، دار المعرفة، جاحياء علوم الدينالغزالي، أبو حامد، 

  .1979دار الفكر،-، تحقيق عبدالسالم هارون، بيروتمعجم مقاييس اللغةابن فارس،أحمد، 

، 1999 ،، الرياض، دار طيبة,تحقيق سامي سالمة  ،تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير، اسماعيل
  .ط الثانية

  .دار صادر، ط األولى ،، بيروتلسان العربن مكرم، ابن منظور، محمد ب

 ،مصطفى عبدالقادر عطا :تحقيق ،المستدرك على الصحيحينالنيسابوري، محمد بن الحاكم، 
  . بيروت دار الكتب العلمية، ط االولى

بيروت، دار  .محمد فؤاد عبد الباقي :تحقيق ،صحيح مسلم ،النيسابوري، مسلم بن الحجاج
  .1998عربي إحياء التراث ال



 



 790 -755، ص ص 2022، 1العدد  23المجلد   مجلة جرش للبحوث والدراسات

755 

  التقييم الفقهي لرأسمال شركات التمويل التابعة للبنوك التقليدية 
 التي تتعامل بصيغ التمويل اإلسالمية

  
  **احمد السعدو *محمد أمين أحمد بني سلمان

  

  ملخص
هدفت الدراسة إلى بيان ماهية الشركة بشكل عام، والشـركة التابعـة بشـكل خـاص فـي الفقـه والقـوانين        

يان أنواع الشركات التابعة لبنوك التقليدية، التي تتعامل بالصيغ التمويل اإلسـالمية،  الوضعية، وهدفت إلى وب
وتطرقــت الدراســة إلــى بيــان القواعــد الفقهيــة الحاكمــة لتملــك البنــوك الربويــة للشــركات التابعــة التــي تتعامــل    

ت التابعــة للبنــوك بالصـيغ التمويــل اإلســالمية، وخلصــت الدراسـة إلــى بيــان التكييــف الفقهـي لرأســمال الشــركا    
  .التقليدية التي تتعامل بالصيغ التمويل اإلسالمية

  .الشركة التابعة، شركات التأجير التمويلي، القواعد الفقهية، التقييم الفقهي: الكلمات المفتاحية

 
Jurisprudence Assessment of the Capital of Financing Companies 

Affiliated to Conventional Banks Dealing with Islamic Finance Forms  
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Abstract 
The study aims to explain the nature of the company in general and the subsidiary 

company in particular in jurisprudence and statutory laws, and to show the types of 
companies affiliated with conventional banks that deal in Islamic financing formats. 
Also, the study deals with a statement of the jurisprudence rules governing the 
ownership of interest-based banks for subsidiary companies that deal in Islamic 
financing formulas. 
Keywords: Subsidiary, Financial leasing companies, Jurisprudence, Jurisprudence 

assessment. 

                                                        

   2022 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  

   :mambssalman@gmail.comEmail      .، األردنجامعة اليرموك ،قسم االقتصاد والمصارف اإلسالمية ،طالب دكتوراه   *

   :Sheikh_as2000@yahoo.comEmail      .، األردنجامعة اليرموك ،قسم االقتصاد والمصارف اإلسالميةأستاذ،    *



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  بني سلمان والسعد

  756

 المقدمة

لله صلى ا -الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على سيد الخلق والمرسلين محمد 
 .، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على خطاهم إلى يوم الدين-عليه وسلم 

يعد القطاع المصرفي التجاري من القطاعات الرائدة في االقتصاديات الحديثة، وأحد 
محركاتها الرئيسة نظرا لدوره الهام في تعبئة وحشد المدخرات المحلية واألجنبية، ومساهمته في 

تي تمثل عصب النشاط االقتصادي، ويقوم أيضا بدور فاعل في تلبية تمويل االستثمارات ال
 .المتطلبات المعاصرة من تسهيل عمليات التعامل بين األفراد ومؤسسات المجتمع

وقد بدأت البنوك التقليدية بتملك بنوك إسالمية قائمة، أوإنشاء فروع إسالمية تابعة لها، 
، بحيث تقدم هذه الشركات خدمات وعقود وصيغ وبدأت حديثا بإنشاء شركات تمويل تابعة لها

تمويلية إسالمية، في حين تسعى هذه الشركات وفق سياسات تمويلية وائتمانية مرنة تراعي 
االستجابة الحتياجات العمالء التمويلية، وهي بذلك تستهدف مختلف القطاعات من أفراد وشركات 

 .والمؤسسات سواء أكانت صغيرة أو متوسطة

سياق، تقوم هذه الدراسة على بيان طبيعة الشركات في الفقه والقانون، ثم بيان وفي نفس ال
طبيعة شركات التمويل التابعة للبنوك التقليدية التي تتعامل بصيغ التمويل اإلسالمي، وأيضا 

 .التحدث عن التكييف الفقهي للتكوين رأسمال الشركات التمويلية التابعة للبنوك التقليدية

 :أهمية الدراسة

 : تبرز أهمية هذه الدراسة من خالل ما يلي
أهمية المجال الذي طبقت فيه الدراسة؛ وميدانها شركات التمويل التابعة للبنوك التقليدية  .1

 .التي تتعامل بصيغ التمويل اإلسالمية
يعزز التطور المعرفي لطبيعة هذه الشركات، واالستقاللية المالية واإلدارية لها، وسبب لجوء  .2

 .لتقليدية إلى إنشاء مثل هذه الشركات وكيفية تأسسيها والحكم الشرعي لهاالبنوك ا

 .إفادة أصحاب القرار إلى العناية بشركات التمويل التابعة للبنوك التقليدية في األردن .3
 .إفادة الباحثين في مجال شركات التمويل التابعة للبنوك التقليدية .4

ة في مجال شركات التمويل التابعة للبنوك تزويد مكتبة االقتصاد اإلسالمي بدراسة متخصص .5
 .التقليدية، التي تتعامل بصيغ التمويل اإلسالمية، وتقدير اقتصاد إسالمي لهذه الشركات
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 مشكلة الدراسة

بدأ كثير من البنوك التقليدية بفتح فروع إسالمية أو نوافذ إسالمية، أو شركة استثمارية 
لعقود المالية اإلسالمية، بل تقوم البنوك التقليدية بتملك وتمويلية تابعة لها؛ لتقديم الخدمات وا

 .شركات تمويلية تتعامل بصيغ التمويل اإلسالمية

 :تتمثل مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس اآلتي

ما التقييم الفقهي لرأسمال شركات التمويل التابعة للبنوك التقليدية التي تتعامل بصيغ  -
 التمويل اإلسالمية؟

 :سؤال الرئيس السابق األسئلة الفرعية اآلتيةويتفرع عن ال
 ماهية الشركة في الفقه القانون التجاري؟ .1

 ماهية الشركات التابعة للبنوك التقليدية وأنواعها؟ .2

ما التكييف الفقهي لرأسمال شركات التمويل التابعة للبنوك التقليدية، التي تتعامل بصيغ  .3
 ؟التمويل اإلسالمية

 :أهداف الدراسة

 :راسة للتعرف على ما يليتهدف الد
 .التعرف على طبيعة الشركة في الفقه اإلسالمي والقوانين التجارية .1

التعرف على طبيعة الشركات التمويلية التابعة للبنوك التقليدية، التي تتعامل بصيغ التمويل  .2
 .اإلسالمية

بصيغ التمويل بيان التكييف الفقهي لشركات التمويل التابعة للبنوك التقليدية، التي تتعامل  .3
 .اإلسالمية

 :الدراسات السابقة

من خالل البحث في المكتبات وقواعد البيانات وفي حدود علم الباحث، وصلت إلى جملة من 
 :الدراسات السابقة، والتي تناولت موضوع هذه الدراسة، على النحو اآلتي

المسؤولية  أحكام ادارة الشركات مع التطبيق على الشركة ذات: بعنوان ،)2009(دراسة  .1
، رسالة دكتوراة، كلية الشريعة والقانون، جامعة ام .دراسة تطبيقية فقهية مقارنة: المحدودة

 .درمان، السودان
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هدفت الدراسة إلى بيان األحكام الخاصة بإدارة الشركات في الفقه اإلسالمي والقانون 
أهمية، كونها تختص  الوضعي، مع التركيز على الشركة ذات المسؤولية المحدودة، لما لها من

ثم تطرقت الدراسة إلى عمل . بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يحتاج إليها المجتمع
استبيان تم توزيعه على مجموعة من الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وعمل جدول يوضح 

 .النتائج التحليلية لتلك الشركات

مع دراسة السويدي، في بيان مفهوم  ال بد لنا من اإلشارة إلى أن هذه الدراسة تتشابه
الشركات في الفقه اإلسالمي والقوانين التجارية، والوقوف على األحكام الشرعية الخاصة لهذه 
الشركات، وتفترق هذه الدراسة عن دراسة السويدي، أنها اختصت بدراسة حالة خاصة من 

مل بالصيغ التمويل اإلسالمية، مع الشركات وهي شركات التمويل التابعة للبنوك التقليدية التي تتعا
 .بيان مصادر واستخدامات األموال لدى هذه الشركات

العوامل المؤثرة في السياسية التمويلية للمصارف التجارية : بعنوان ،)م2017( دراسة مهدي .2
 .دراسة ميدانية على البنوك التجارية، رسالة ماجستير، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

دراسة العوامل المؤثرة في السياسة التمويلية للمصارف التجارية، فقد تمثلت تناولت ال
والهدف الرئيس من هذا . مشكلة البحث في قصور السياسة التمويلية لدى المصارف السودانية

البحث هو التعرف علي مدى مالءمة السياسة التمويلية المعتمدة في البنوك التجارية السودانية، 
وتعود أهميه هذا البحث إلى . وير السياسات لدعم عمليات تمويل الشركاتوتقديم إطار لتط

تحليل وحصر المعوقات التي تعيق تطوير السياسة التمويلية، في حين ترجع أهمية البحث العملية 
في أنها تفيد المصارف في تطوير سياساتها التمويلية، وتشجع الشركات في الحصول على تمويل 

يرى أفراد العينة أن السياسة : أهمها لنتائجالى مجموعة من إسة الدرات وقد توصل .لعملياتها
التمويلية للبنوك التجارية تتأثر بالضوابط الشرعية، وقد أظهرت الدراسة أن سياسات البنوك 
التمويلية تتأثر وبدرجة كبيرة بسياسات البنك المركزي وأهدافه، أو مميزات القطاع االقتصادي 

اإلسالمي الممارسة من قبل البنك، وطرق استخداماته لألموال في العمل تنوع صيغ التمويل 
  .المصرفي

وتتقاطع هذه الدراسة مع دراسة مهدي، في دراسة السياسة التمويلية للبنوك التجارية؛ لدعم 
. عمليات تمويل الشركات، وتتنافر عن دراسة مهدي في أنها أخذت األردن حالة في متن الدراسة

تقدير اقتصادي إسالمي لشركات التمويل التابعة للبنوك التقليدية، التي يكون لها وأنها تتضمن 
 .سياسة تمويلية خاصة من قبل البنوك التقليدية التي قامت بإنشائها
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تملك بنوك ربوية لبنوك إسالمية قائمة من منظور فقهي : بعنوان ،)2018( دراسة دوايمة .3
سالة ماجستير، كلية العلوم اإلدارية، جامعة ، ر)دراسة حالة بنك صفوة اإلسالمي( مالي

 .الزرقاء األهلية

تحدثت هذه الدراسة عن تملك البنوك الربوية لبنوك تجارية إسالمية قائمة، وكيفية 
االستحواذ والسيطرة عليها، من خالل اتباع المنهج الوصفي التحليلي؛ يصف فيه حالة بنك صفوة 

هدفت الدراسة إلى معرفة الحكم الفقهي لتملك البنوك اإلسالمي وتقييم حالته الشرعية، وقد 
الربوية اإلسالمية، والتوصل إلى معرفة الذمة المالية للبنوك اإلسالمية المملوكة من بنوك ربوية، 

 .وعالقتها بالبنك الربوي المالك لها واآلثار الشرعية المترتبة على ذلك

لربوية من بنوك إسالمية حرام، وال يجوز وصلت الدراسة إلى أن الحكم الفقهي لتملك البنوك ا
التعامل مع البنك اإلسالمي المملوك من البنوك الربوية، استنادا ألدلة الفقهاء الدالة على حرمة 
التعامل مع من ماله حرام، وإلثبات أن البنك اإلسالمي المملوك من قبل البنوك الربوية تابع ويلحق 

 . في حكمه حكم المتبوع

ه الدراسة مع دراسة الدوايمة بتملك بنوك تقليدية ومؤسسات تمويلية، وقد تشابهت هذ
، وتفرقت هذه الدراسة عن دراسة الدوايمة بأن )مصارف، شركات(تعمل وفقا للشريعة اإلسالمية 

البنوك التقليدية قامت بإنشاء وتأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة، تقوم بتقديم صيغ تمويل 
الشرعي لتملك البنوك التقليدية لهذه الشركات، والحكم الشرعي لصيغ إسالميه، ثم بيان الحكم 

 .التمويل التي تقدمها هذه الشركات

 :إضافة الدراسة

لم تتطرق الدراسات السابقة بتناول موضوع شركات التمويل التابعة للبنوك التقليدية التي 
هذه الدراسة تكمن في بيان  من طبيعتها تقديم صيغ التمويل اإلسالمية، ويعتقد الباحث أن إضافة

طبيعة شركات التمويل التي تتعامل بصيغ التمويل اإلسالمية التابعة للبنوك التقليدية باإلضافة إلى 
 .بيان الحكم الشرعي لرأسمال هذه الشركات والتعامل معها وتقديرها من منظور إقتصادي إسالمي

 :منهج الدراسة

وصفي، حيث سيقوم الباحث بجمع البيانات الالزمة تتبع هذه الدراسة المنهج االستقرائي ال
وتتمثل من الكتب والمؤلفات واألبحاث المنشورة وأي مصدر آخر يتناول موضوع شركات التمويل 

 .التي تتعامل بصيغ التمويل االسالمية التابعة للبنوك التقليدية
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هرة قيد الدراسة وتتبع هذه الدراسة وأيضا المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم بوصف الظا
 . عن طريق جمع البيانات الالزمة وتحليلها وتفسيرها بشأن تحقيق أهداف الدراسة

 :حدود الدراسة

شركات التمويل التابعة للبنوك التقليدية التي تتعامل بصيغ التمويل : الحدود المكانية
 .اإلسالمية في األردن

تمويلي، شركة إجارة للتأجير شركة تملك للتمويل اإليجاري، شركة تمكين للتأجير ال(
التمويلي، شركة االتحاد للتمويل اإليجاري، الشركة المتخصصة للتأجير التمويلي، شركة األهلي 
للتأجير التمويلي، األردن للتأجير التمويلي، شركة بندار للتمويل اإليجاري، شركة التسهيالت 

 ).للتجارة والتمويل واالستثمار

 ة والشركة التابعة وأنوعهامفهوم الشرك: المبحث األول

 مفهوم الشركة لغة وفقها واصطالحا: المطلب االول

 : الشركة لغة: أوًال

َلانجالر كَترَقِد اشكنا، وَنى َتشارعمكنا بَقاُل اشتري ،نيَكيرَخاَلَطُة الشاٌء موكة سرَكُة والشرالش 
 .(1)الشريك المشاِرك، واْلجمع َأشراك وشركاءوَتشاركا وشارك َأحدهما اْلآَخر، و

 .(2)الشرك والشرَكُة، بكسرِهما وضم الثاِني بمعّنى واد، وهو مخاَلَطُة الشريَكين: وقيل

 :الشركة اصطالحا: ثانيا

 :في الفقه االسالمي .1

اء تم تعريف الشركة بتعاريف لم يتفق الفقهاء على تعريف واحد للشركة، لكن باصطالح الفقه
 .عدة تختلف من مذهب آلخر

فقوله  .(3))اجتماع في استحقاق أو تصرف(أما التعريف المختار هو تعريف الحنابلة وهو 
يشمل استحقاق العين باإلرث أو الشراء أو الهبة أو الغنيمة أو الوصية " االجتماع في استحقاق"

اء العين والمنفعة أو العين دون منفعتها، أو منفعتها أو نحو ذلك، وال فرق بين أن يملك الشرك
يشمل شركات العقود جميعها سواء أكانت شركات " االجتماع في تصرف"وقولة . دون عينها

  .(4)أموال أو أعمال أو وجوه أو أموال وأعمال معا كشركة المضاربة

 



 ...التقييم الفقهي لرأسمال شركات التمويل التابعة للبنوك التقليدية    حوث والدراساتمجلة جرش للب

 761

 :في القانون التجاري .2

ما عرفها القانون المدني األردني على  عرفت الشركة اصطالحا في القانون التجاري وبحسب
عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر، بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة : أنها

 .(5)من مال أو من عمل؛ الستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة

 (6)تعريف الشركة التابعة: المطلب الثاني

التابعة أكثر من تسمية، فإلى جانب تسميتها بالشركة التابعة، ثمة من يطلق على الشركة 
يطلق عليها تسمية الشركة الوليدة إذا شاركت الشركة القابضة بتأسيس هذه الشركة، وتسمى 
بالشركة الخاضعة عند خضوعها لسيطرة شركة أخرى، سواء أكانت السيطرة عند عملية التأسيس 

أيا كانت التسمية التي تطلق عليها هذه الشركة، فإن . التأسيسأم في مرحلة الحقة في عملية 
 .معناها واحد وهو خضوع شركة لشركة أخرى في إدارتها وتوجيهها

 :وسأورد ثالثة تعريفات للشركة التابعة كما يلي

 (7)تعريف قانون الشركات األردني للشركة التابعة: أوال

يطرة مالية أو إدارية، من خالل تملك هي الشركة التي تسيطر عليها الشركة القابضة س
 .الشركة القابضة لنصف رأسمالها، أو أن يكون للشركة القابضة سيطرة على تأليف مجلس إدارتها

 : وقد بين القانون شروط وأحكام قيام الشركة التابعة وهي
 .أن تمتلك الشركة القابضة أكثر من نصف رأسمالها -1

 .ليف مجلس إدارتهاأو أن يكون لها السيطرة على تأ -2

 :(8)تعريف قانون البنوك األردني للشركة التابعة: ثانيا

هي شركة يملك فيها شخص أو مجموعة من األشخاص تجمعهم مصلحة واحدة، ما ال يقل 
من رأسمالها، أو يملك هذا الشخص أو هؤالء األشخاص مصلحة مؤثرة فيها، تسمح %) 50(عن 

 .تها العامةبالسيطرة على إدارتها أو على سياس

 .تعريف الشركة التابعة عند فقهاء القانون: ثالثا

إن تعريف الشركة التابعة أثار جدال واسعا بين فقهاء القانون، فكثرت اآلراء التي تحدثت عن 
تعريف الشركة التابعة، ولكن اتفق الجميع على وجوب قيام عالقة تبعية بين الشركة التابعة والشركة 

إال أن االختالف بينهم يعود إلى تحديد العوامل التي تؤدي إلى التبعية، المتبوعة ووسائلها، 
حيث عرف الشركة ) فان هيك(ووسائلها القانون، والتعريف الذي تم اختياره هو تعريف ذهب إليه 
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بأنها الشركة التي تخضع للسيطرة المالية، والمستقرة لشركة أخرى، والسيطرة المالية : التابعة
 .(9)نسبة معينة من رأسمال الشركةناجمة عن تملك 

شركة تتمتع باستقالل قانوني  :ومن وجهة نظر الباحث، يمكن تعريف الشركة التابعة بأنها
وشخصية اعتبارية، وتكون الشركة التابعة تحت سيطرة الشركة القابضة، إما من خالل تأسيسها أو 

ا، والذي ينعكس على القوائم تملك أسهم في شركة تابعة قائمة؛ بهدف تحقيق الربح من خالله
 . المالية للشركة القابضة

 أنواع شركات التمويل التابعة للبنوك التقليدية: المطلب الثالث

يتمثل مجتمع الدراسة بشركات التمويل التابعة للبنوك التقليدية في األردن، واقتصرت عينة 
ية، والتي اشتملت على جميع الدراسة على عدد محدد من شركات التمويل التابعة للبنوك التقليد

 :أنواع شركات التمويل التابعة للبنوك التقليدية وكانت كما يلي

 2013تأسست شركة تملك للتأجير التمويلي سنة،: (10)شركة تملك للتأجير التمويلي: أوال
وسجلت كشركة ذات مسؤولية محدودة، ويبلغ رأسمالها خمسة ماليين دينار أردني المملوكة 

؛ لتكون بمثابة ذراعًا استثماريًا في مجال تقديم %)100(بنك القاهرة عمان بنسبة بالكامل من 
 .خدمة التأجير التمويلي

تقدم الشركة مجموعة متكاملة من خدمات التأجير التمويلي، تتناسب مع طبيعة نشاط 
دمة المستأجر وتدفقاته النقدية، في حين تسعى الشركة إلى رفع مستوى االهتمام بالخدمات المق

لألسواق المستهدفة؛ لتلبية احتياجاتها التمويلية من خالل نشر مفهوم التأجير التمويلي لما له من 
 .مزايا اقتصادية ومالية للقطاعات المستهدفة

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست سنة : شركة تمكين للتأجير التمويلي: ثانيا
لوكة بالكامل لشركة السيادة لالستثمارات دينار أردني مم 30,000,00م، يبلغ رأسمالها 2012

مليون دينار  20م، وأصبح رأسمالها 2019ثم حولت إلى شركة مساهمة خاصة سنة . التجارية
، ويتمثل النشاط الرئيس للشركة في أعمال التأجير التمويلي، واستيراد ما يلزم في تنفيذ (11)أردني

من ملكية الشركة، وليس لهذه % 97.5األردني  غايات الشركة، تبلغ نسبة ملكية البنك االستثماري
 .الشركة أي فروع أخرى

تأسست الشركة المتخصصة للتأجير التمويلي، : الشركة المتخصصة للتأجير التمويلي: ثالثا
، تبلغ نسبة ملكية بنك اإلسكان للتجارة، والتمويل 2005كشركة ذات مسؤولية محدودة عام 

تقوم الشركة بأعمال ). مليون سهم 30(مليون دينار  30الغ من رأسمالها المدفوع الب%)  100(
التأجير التمويلي لآلليات والمعدات واألجهزة على اختالف أنواعها، باإلضافة إلى القيام بتأجير 
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العقارات واألراضي والسيارات بكافة أشكالها، أو أية أمور أخرى يمكن للشركة شراؤها بهدف 
 .(12)تأجيرها تأجيرا تمويليا

 .التقييم الفقهي لتكوين رأس مال الشركات التابعة: لمبحث الثانيا

تحدث الباحث في المبحث األول عن تعريف الشركة التابعة في الفقه والقانون والتشريعات، 
من خالل هذه التعريفات تبين أن الذمة المالية لهذه الشركة ليست منفصلة عن البنوك الربوية، عن 

وعليه، فإن هذا المبحث سيتم بيان القواعد . ي في نهاية كل سنة ماليةطريق قوائم المركز المال
الفقهية التي توضح عالقة التبعية بين هذه الشركات والبنوك الربوية، ثم بيان حكم التعامل معها، 

 .وإظهار التكييف الفقهي لرأسمالها

 .تعرف القواعد الفقهية: المطلب األول

 .ان تعريف القواعد الفقهيةسيتناول الباحث في هذا المطلب بي

 تعريف القواعد الفقهية: أوال

تعريف القواعد الفقهية اصطالحا، فقد ورد في تعريف القاعدة بالمعنى العام، تعريفات عدة 
أصول فقهية كلية في ( :(13)والتعريف المختار الذي ذهب إليه الدكتور مصطفى الزرقاء بأنها

يعية عامة، في الحوادث التي تدخل تحت نصوص موجوزة دستورية تتضمن أحكاما تشر
 . )موضوعها

 :تعريف الفقهية اصطالحا: ثانيا

: (14)عرفُت الفقهية بتعريفات عدة، إال أن العالمة ابن خلدون عرفها تعريفا أكثر تفصيال أنها
معرفة أحكام الله في أفعال المكلفين بالوجوب، والحظر والندب والكراهية واالباحة، وهي متلقاة (

الكتاب والسنة، وما نصبه الشارع لمعرفة األدلة، فإذا استخرجت تلك األحكام من األدلة قيل لها  من
 ).فقه

القواعد الفقهية الحاكمة لتملك البنوك التقليدية لشركات التمويل التابعة لها : المطلب الثاني

 .التي تتعامل بصيغ التمويل اإلسالمية

من القواعد الفقهية؛ ليتمكن من إظهار التكييف  سيتناول الباحث في هذا المطلب مجموعة
  .الفقهي لتملك وتبعية البنوك الربوية للشركات التابعة لها
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 :قاعدة التابع يتبع: القاعدة االولى

تعتبر هذه القاعدة من القواعد الكلية العامة، التي ترجع إليها مسائل فقهية كثيرة من أبواب 
الفرعية، وهي من القواعد المهمة في الفقه اإلسالمي، إذ إنها متعددة، يتفرع منها بعض القواعد 

تدخل في العبادات من صالة وزكاة، وأنها تدخل في المعامالت من بيع وإجارة ورهن وإحياء موات 
، وهذه القاعدة (15)وإقرار، وتدخل في القضاء والشهادات والجهاد، وتدخل في النيات والمقاصد

: وبقولهم ،)التابع ال يستقل: (وبقولهم ،)التابع تابع: (الفقهاء بقولهمالفقهية هي التي يعبر عنها 
 .(16))التابع إذا استقل أخذ غير حكم أصله(

 :(17)المعنى اإلجمالي للقاعدة

إن التابع في الوجود يكون تابعا في الحكم، أي أن الشيء الذي ال يوجد مستقال بنفسه 
فمن . فيسري عليه حكم أصله وإن لم يصرح به ووجوده تابع لوجود غيره، يدخل في حكم أصله،

 .اشترى دابة فإنه يدخل في الشراء الصوف وجميع أعضائها وإن لم يصرح بها

من وجهة نظر الباحث، فإنه يمكن قياس هذه القاعدة على العالقة التبعية بين الشركات التي 
، وبين البنوك التقليدية الربوية، )يةالربو(تتعامل بالصيغ التمويل اإلسالمية التابعة للبنوك التقليدية 

وقد تبين عند الحديث عن طبيعة وأنواع هذه الشركات، تبين أن البنوك الربوية قامت باالستحواذ 
والسيطرة على هذه الشركات، واتضح أن الشركات التابعة ليست مستقلة بذاتها؛ ألنه عند إعداد 

ة كل سنة إلى القوائم المالية للبنوك الربوية التقرير السنوي لهذه الشركات، فإنه يرحل في نهاي
التي تملك هذه الشركات، وهذا يعني أن الشركات التابعة التي تتعامل بصيغ التمويل اإلسالمية 

 .متبوعة في ملكيتها إلى البنوك الربوية

وتطبيقا لهذه القاعدة وشروطها، فإن الشركات التي تتعامل بالصيغ التمويل اإلسالمية التابعة 
للبنوك الربوية تأخذ حكم التابع، وإن البنوك الربوية تأخذ حكم المتبوع، مما هذا يعني أن الحكم 

 . الشرعي للتعامل مع هذه الشركات يأخذ الحكم الشرعي نفسه في االتعامل مع البنوك الربوية

 . العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ال لأللفاظ والمباني: القاعدة الثانية

إذا أبرم امرؤ عقدا مع آخر فصحته أو آثاره الشرعية المترتبة : (18)اإلجمالي للقاعدةالمعنى 
 .على العقد، تكون بالقصود أو بالمقاصد، وبالبواطن ال بالظواهر، وبما يريده العاقد

أن األحكام في المعامالت تبنى : (19)في بيان المعنى اإلجمالي للقاعد) الدكتور شبير(يقول 
؛ )اإليجاب والقبول(غراضها، ال على ظاهر ألفاظها المستعملة في صيغة العقد على مقاصدها وأ
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ألن المقاصد هي حقائق المعامالت وقوامها، واعتبرت األلفاظ لداللتها على المقاصد، فإذا ظهر 
 .القصد كان االعتبار له وبني الحكم عليه

لنية والمقصد، فينظر إلى من وجهة نظر الباحث بناء على ما تقدم، فإن القاعدة تقوم على ا
العقود وأركانها وهي العاقدين والصيغة ومحل العقد وسالمة رأس المال والمال، فالعقد يكون 
صحيحا إن تحققت جميع شروطه، ثم ينظر إلى الباعث من هذا العقد، والقصد في ذلك السيطرة 

يستند على التأسيس  والتملك واالستحواذ، فعند النظر إلى ألفاظ العقد أي ظاهر العقد فإنه
والبيع، أي بيع أوراق مالية مقابل مبلغ مالي يحصل عليه البائعون، ففي هذه الحالة يكون األصل في 
العقود هو اإلباحة، لكن إن أمعنا النظر إلى باطن العقد فإنه يقوم على تملك البنوك الربوية 

ل هذا العقد فإن األرباح التي تحققها للشركات التابعة، التي تتعامل بصيغ التمويل اإلسالمي، أما مآ
هذه الشركات سيؤول غالبها إلى البنوك الربوية، وهذا يدعم المركز المالي لهذه البنوك، والنتيجة 

أما من حيث تأسيس هذه الشركات يكون عن طريق المال . هو ليس انخفاض الربا بل زيادتها
رأس مالها حراما، وبهذا ال يتحقق شرط الحرام المتعين، الذي تملكه البنوك الربوية، فيصبح 

 .مشروعية رأس المال

أنها , خالصة ذلك، إن البنوك الربوية التي هي بعيدة كل البعد عن الشريعة اإلسالمية خاصة
تجاهر بكبيرة حرمها الله وهي التعامالت الربوية، فعند تطبيق قاعدة العبرة في العقود للمقاصد، 

ي، فالمالحظ أن ظاهر العقد وألفاظه التي تمكنت البنوك الربوية من والمباني ال لأللفاظ والمعان
خالل السيطرة على الشركات التابعة التي تتعامل بصيغ التمويل اإلسالمية قد يكون صحيحا، لكن 

وأن ال نظن  ،الكثير من يرى أن الحكم في العقود يكون على الظاهر وأن النوايا الله أعلم بها
إنما األعمال (: يمكن الرد على ذلك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم .بالمسلمين إال خيرا

أي صحة ما   :(21) على الحديث بقوله) مصطفى البغا(وعلق  (20))بالنيات، وإنما لكل إمرئ ما نوى
. يقع من المكلف من قول أو فعل أو كماله وترتيب الثواب عليه، ال يكون إال حسب ما ينويه

أن األعمال (: (22)القصد وعزم القلب على أمر من األمور، يقول ابن القيموالنيات جمع نية وهي 
تابعة لمقاصدها ونياتها، وأنه ليس للعبد من ظاهر قوله وعمله إال ما نواه وأبطنه ال ما أعلنه 
وأظهره، وهذا نص في أن من نوى التحليل كان محلال، ومن نوى الربا بعقد التبايع كان مرابيا، 

وبهذا يتضح أن عدم مشروعية كل من النية والعمل ). والخداع كان ماكرا مخادعا ومن نوى المكر
 .والباعث من تملك البنوك الربوية للشركات التابعة التي تتعامل بصيغ التمويل االسالمية

 .درء المفاسد أولى من جلب المصالح: القاعدة الثالثة

قدم دفع ; ض مفسدة ومصلحةفعند تعار". الضرر يزال"تتفرع هذه القاعدة عن قاعدة 
 .(23)المفسدة غالبا، ألن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات
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 :(24)المعنى االجمالي للقاعدة

إذا تعارضت المصالح والمفاسد في فعل شيء أو الكف عنه، فإنه يقدم دفع المفاسد على 
ولى من حرصه على تحقيق جلب المصالح؛ ألن الشارع الحكيم حرص على منع المنهيات أ

المأمورات، وألن للمفاسد سريانا وتوسعا كالوباء، والحريق، فمن الحكمة والحزم القضاء عليها 
 . في مهدها، ولو ترتب على حرمان من منافع أو تأخير لها

من وجهة نظر الباحث تطبيقا لهذه القاعدة، على تملك البنوك الربوية للشركات التمويل 
تعامل بصيغ التمويل اإلسالمية فإن هناك مفسدة يجب درؤها تقوم على تعظيم التابعة التي ت

األموال الربوية للبنوك الربوية، وتقوية مركزها المالي، وهذا ما تم بيانه في قاعدة التابع يتبع من 
باب أولى تجنب التعامل مع الشركات التابعة للبنوك الربوية؛ ألن أصل عين هذه الشركات هو 

لمتعين، ومن يقول بأن هذه الشركات تعاملها يكون وفق الشريعة اإلسالمية، يرد على ذلك الحرام ا
أن المؤسسات المالية التي ال يتوافق عملها مع الشريعة اإلسالمية التي تسيطر وتستحوذ على 
هذه الشركات، هدفها الرئيس ليس هدفا اجتماعيا وال تحويل المال من الحرام إلى الحالل، وإنما 

ولذلك يقول . الزيادة في األرباح سواء أكانت هذه الزيادة حاصلة عن طريق حرام أو حالل هو
أن درء المفاسد أولى من جلب المنافع؛ ألن للمفاسد سريانا  (25)):مصطفى الزرقاء(الدكتور 

وتوسعا كالوباء والحريق فمن باب أولى القضاء عليها في مهدها، ولو ترتب على ذلك حرمان من 
وأضف إلى ذلك إن السماح للبنوك الربوية بتملك شركات تتعامل بالصيغ . أو تأخيرهامنافع 

التمويلية اإلسالمية، سوف يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على المنتجات اإلسالمية التي تقدمها 
 .وبالتالي مساعدتها في تعظيم أموالها الربوية

لبنوك الربوية لشركات التمويل الحكم الفقهي وآراء الفقهاء في تملك ا: المبحث الثالث

 .التابعة التي تتعامل بصيغ التمويل االسالمية

لم يجد الباحث آراء تتعلق بتملك البنوك الربوية للشركات التمويلية التابعة، التي تتعامل 
بالصيغ التمويل اإلسالمية، وقد يرجع ذلك كون هذه المعاملة من المسائل الفقهية الحديثة التي 

ولم تكن موجودة في الزمن الماضي، وبالتالي لم يتطرق الفقهاء  ،عصر الحاضرحصلت في ال
للحديث عن مثل ذلك، لكن يمكن القول بأنه يمكن تكييف هذا التملك والسيطرة واالستحواذ، 
وقياس هذه المعاملة بناء على الملكية والتبعية، ويضاف إلى ذلك حكم التعامل مع أصحاب المال 

لة تتعلق بمعاملة شركات تمويل إسالمية تابعة للبنوك الربوية، وهذه البنوك الحرام، ألن المسأ
مالها هو الحرام المتعين، ألنها تتعامل بالربا أخذا وعطاء، أما هذه الشركات تتعامل بصيغ 

 .إسالمية وفق الشريعة االسالمية
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 :تعريف المال الحرام واقسامه: المطلب األول

 . تعريف المال الحرام: اوال

هو ماال يحل لمن هو بيده االنتفاع به؛ إما لورود : (26)عرف الدكتور األشقر المال الحرام
 .النص الصحيح الصريح بتحريمه، أو بالنهي عنه جزما أو بعقوبة آكله

 .اقسام المال الحرام: ثانيا

 :يقسم علماء المسلمين المال الحرام إلى قسمين

م في أصله وصفته، وهو ما حرمه الشارع؛ لوجود وهو ما حر: (27)المحرم لذاته: القسم االول
سبب في عين المحرم ال ينفك عنه بأي حال من األحوال، لما اشتمل على ضرر يلحق بالبشر، 
وهو ما اشتمل على مفسدة تناسب التحريم، فيحرم كالميتة حرمت لصفتها وهي اشتمالها على 

ونحوه من األسباب، وكذلك الخمر حرم  الفضالت المستقذرة، فال تباح إال بسببها وهو االضطرار
ويسمى عند الحنفية ماال غير متقوم ويبطل االنتفاع . لصفته وهو اإلسكار، والميتة ولحم الخنزير

به، ويبطل بيع المال غير المتقوم؛ كالخمر والخنزير؛ ألن المال المتقوم هو المال المباح االنتفاع 
 .(28)به شرعا

حرمْت عَليُكم اْلميَتُة والدم وَلحم ( (29):لقران الكريم، قوله تعالىوثبت تحريم هذه األعيان في ا
َكَل السبع إلَّا ما اْلِخْنزير وما ُأِهلَّ ِلَغير اللَِّه بِه واْلمْنَخِنَقُة واْلموُقوَذُة واْلمَترديُة والنَِّطيحُة وما َأ

ا ُذبمو ُتمِبَذكَّيَلى النُّصع (، وقوله تعالى في تحريم المسكرات والخمور)ح : ِسرياْلمو را اْلَخمنَّمإ
ونُتْفِلح لَُّكمَلع وهَتِنبَفاج َطانيالش لمع ِمن سِرج َلاماْلَأزو اباْلَأْنص(30))و. 

جع سبب التحريم إلى وهو المال الذي حرم لوصفه دون أصله، وير: المحرم لحق الغير
وهو ما جنسه مباح من المطاعم، والمساكن، والمالبس، . حدوث أمر ما أدى إلى تغير وصفه

: وتحريم هذه جميعها يعود إلى الظلم فإنها تحرم لسببين. والمراكب، والنقود، وغير ذلك
قة، كالسر: قبضها بغير طيب نفس صاحبها وال إذن الشارع، وهذا هو الظلم المحض: أحدهما

قبضها بغير إذن الشارع، وإن : والثاني. والخيانة، والغصب الظاهر، وهذا أشهر األنواع بالتحريم
 .(31)أذن صاحبها وهي العقود والقبوض المحرمة كالربا، والميسر، ونحو ذلك
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الحكم الفقهي للتعامل مع أصحاب المال الحرام الربوي المختلط بالمال : المطلب الثاني

 :الحالل

عامل المسلم في معامالت يدخلها حرام واختلط هذا المال الحرام بما عنده من مال إذا ت
حالل، كالمسلم الذي لديه مشروع مباح ينتج عنه دخل مباح، ثم يأتيه دخل ثابت آخر من خالل 

 .عمله في بنك ربوي، فيجتمع ماله الحالل من المشروع والمال الحرام من تعامله مع البنك الربوي

سوف . فقهاء في مسألة المسلم الذي اختلط ماله الحالل بمال من كسب حراماختلف ال
يتناول الباحث اختالف الفقهاء في هذه المسألة، وبيان اآلراء الفقهية وأدلة كل قول مع الردود من 

 .ثم الترجيح

 .التحريم مطلقا التعامل بالمال الحرام المختلط بالمال الحالل: القول االول

القول إلى أن حرمة التعامل بالمال المختلط على االطالق، سواء أكان  ذهب أصحاب هذا
ال يجوز أن و الحرام يسير أم كثير، وسواء أكان الغالب هو الحالل، وال يجوز أن تقبل هديته،

حتى لم يتميز ثم "يؤكل طعامه وال تقبل هبته، هو قول أبو القاسم واألصبغ وأحد أقوال الحنابلة، 
الحرام المختلط به لم يحل ولم يطب، ألنه يمكن أن يكون الذي أخرج هو الحالل أخرج منه مقدار 

 .(32)"والذي بقي هو الحرام

: في جواز األكل من مال من في ماله حرام أقوال أحدها: "جاء في كتاب االنصاف للمرداوي
هذا : ايتهقال األزجي في نه. قبيل باب الصيد. التحريم مطلقا قطع به ولد الشيرازي في المنتخب

قياس المذهب، كما قلنا في اشتباه األواني الطاهرة بالنجسة، وهو ظاهر تعليل القاضي، وقدمه 
قال ابن عقيل في فنونه في مسألة اشتباه األواني وقد قال اإلمام أحمد . أبو الخطاب في االنتصار

: با يأكل عنده؟ قالوسأله المروزي عن الذي يعامل بالر. ال يعجبني أن يأكل منه: -رحمه الله  -
 .(33)"قال في الرعاية الكبرى في آدابها وال يأكل مختلطا بحرام بال ضرورة. ال

أنه من كان ماله يشوبه الحالل والحرام الذي هو الربا فإن التحلل من  :(34)ذكر ابن الرشد
به عنه الحرام يكون إما برد الربح الذي أربى فيه إلى من أخذه منه، ويطيب له سائرة أو يتصدق 

حتى تصح معاملته وهبته، وأكل طعامه وهو مذهب ذهب إليه أبو القاسم أبي ابن وهب إلى جوازه، 
 .وحرم األصبغ معاملته وقبول هديته وهبته

 :أدلة هذا القول

هذا القول على مبدأ الشيوع في المال، فهو يرى التحريم مطلقا ) األصبغ(استند أصحاب 
ماله الحالل بما احرزه من المال الحرام، سواء أكان الحرام كثيرا التعامل مع المسلم الذي اختلط 
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أم قليال؛ ألن المال الحرام إذا اختلط بالمال الحالل يصبح الحرام شائعا في هذا المال، ويصبح 
المال كله حرام وإن التعامل مع أصحاب هذا المال فإنه قد يقع في الجزء الحرام الذي اختلط 

ك المال الحالل المختلط بالحرام بتطهير ماله؛ بإخراجه على سبيل الصدقة، فإن قام مال. بالحالل
 .فهو ال يعلم أن الجزء الذي اخرجه من ماله الحرام أم الحالل

وبناء على ذلك، من باب أولى التحريم مطلقا؛ ألن الحرام أصبح في المال كله وعلى صاحبه 
المختلط، لم يحل ولم يطيب ألنه ال يمكن أن  فإنه إذا أخرج مقدار الحرام. "(35)أن يتصدق به كله

 .(36)"يكون الذي ُأخرج هو الحالل والذي بقي هو الحرام

 .كراهية معاملة أصحاب المال الحرام المختلط بالمال الحالل: القول الثاني

ذهب أصحاب هذا القول إلى كراهية التعامل مع أصحاب المال الحالل، الذي اختلط بالمال 
وذهب إلى هذا , حرزه، وكرهوا قبول هديته وأكل طعامه سواء أكثر أم قل الحرامالحرام الذي ا

 .القول ابن ذهب من المالكية والشافعية وأحد األقوال في مذهب الحنابلة

القول : "في جواز األكل ممن في ماله حرام عدة أقوال" :(37)جاء في اإلنصاف للمرداوي
كثر، لكن يكره وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة عدم التحريم مطلقا قل الحرام أو : الرابع

وينبني . وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة: جزم به في المغني، والشرح. الحرام وقلته
وإن لم يعلم أن . حكم معاملته، وقبول صدقته وهبته، وإجابة دعوته، ونحو ذلك: على هذا الخالف
وإن قوي . وإن كان تركه أولى للشك. م باالحتمالفاألصل اإلباحة، وال تحري: في المال حراما

 ". الصواب الترك: قلت. انتهى. سبب التحريم فظنه يتوجه فيه كآنية أهل الكتاب وطعامهم

 :ذكر اإلمام السيوطي كراهية معاملة صاحب المال الحرام المختلط بالمال الحالل، فقال
في األصح، لكن يكره وكذا األخذ من عطايا  معاملة من أكثر ماله حرام إذا لم يعرف عينه ال يحرم"

السلطان إذا غلب الحرام في يده كما قال في شرح المهذب إن المشهور فيه الكراهة، ال 
 .(38)التحريم

لما روى أبو  ،وال يجوز مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرام"قال المصنف رحمه الله تعالى 
وعن . (39))نهى عن حلوان الكاهن ومهر البغي )مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم

 ألن النبي صلى الله عليه وسلم ،ال يصلح لموالها أكله :في امرأة زنت بمال عظيم قال"الزهري 
لما روى النعمان بن  ،واألخذ منه ،فإن كان معه حالل وحرام كره مبايعته)" نهى عن مهر البغي(

الحالل بين والحرام بين وبين ذلك أمور : (يقول بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
وإن من يرعى  ،إن الله تعالى حمى وإن حمى الله حرام :مشتبهات وسأضرب لكل في ذلك مثال
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وإن بايعه وأخذ منه جاز؛ ألن الظاهر مما في يده أنه له فال (حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى 
 .(40))يحرم األخذ منه

ذا اشترى ممن في ماله حرام وحالل، كالسلطان الظالم، والمرابي؛ وإ: "(41)وجاء في المغني
فإن علم أن المبيع من حالل ماله، فهو حالل، وإن علم أنه حرام، فهو حرام، وال يقبل قول 
المشتري عليه في الحكم؛ ألن الظاهر أن ما في يد اإلنسان ملكه، فإن لم يعلم من أيهما هو، 

وهذا هو الشبهة، . ولم يبطل البيع؛ إلمكان الحالل، قل الحرام أو كثركرهناه الحتمال التحريم فيه، 
 ".وبقدر قلة الحرام وكثرته، تكون كثرة الشبهة وقلتها

 :أدلة القول الثاني
: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: سمعته يقول: عن النعمان بن بشير، قال .1

بهات ال يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى إن الحالل بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشت(
الشبهات استبرأ لدينه، وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول 
الحمى، يوشك أن يرتع فيه، أال وإن لكل ملك حمى، أال وإن حمى الله محارمه، أال وإن في 

سد كله، أال وهي الجسد مضغة، إذا صلحت، صلح الجسد كله، وإذا فسدت، فسد الج
 .(42))القلب

أن األصل في المال هو اإلباحة وال يكون تحريم المال بمجرد االحتمال، فلو اختلط المال  .2
الحالل بالمال الحرام الذي احرزه األولى أن يترك التعامل به استبراء لدينه وعرضه، وهذا 

 .(43))وان كان تركه الى للشك(قول األنصاف 
ال الحالل المختلط بالمال الحرام الذي احرزه، قائم على االحتمال إن التعامل مع أصحاب الم .3

قد يقع االحتمال على المال الحالل وقد يقع على المال الحرام، وما تم بناؤه على االحتمال 
 .(44)يبقى ظنيا ولم يجزم بحرمته، ألن الظاهر أن ما بيد اإلنسان يكون له

 .اب المال الحالل المختلط بالمال الحرامالجواز مطلقا التعامل مع اصح: القول الثالث

ذهب أصحاب القول األول إلى جواز التعامل المطلق مع أصحاب المال الحالل المختلط بالمال 
الحرام، سواء كان الحرام غالبا أو كان الحالل هو الغالب وسواء قل الحرام أو كثر، وهو قول 

 . الشوكاني وقول المحاسبي

لمن -صلى الله عليه وسلم -وقد ثبت وقوع المعاملة منه : "(45)رذكر في كتاب السيل الجرا
يفد إلى المدينة من األعراب على الشرك إذ ذاك، وهكذا معاملة الصحابة رضي الله عنهم لهم 

ومسمع، وهم في حال جاهليتهم مرتطمون في المحرمات _ صلى الله عليه وسلم_ بمرأى منه
يأخذونه قهرا قسرا وغصبا من أموال بعضهم بعضا، مع مرتكبون لظلم، وغال ما في أيديهم مما 
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كونهم مستمرين على ربا الجاهلية الذي هو الربا المحرم، بال خوف وهكذا كان النبي صلى الله 
علية وسلم واصحابه يعاملون اليهود من أهل المدينة، وممن حولها وهم مستحلون لكثير مما 

ي يده قد يكون مما هو حرام، وقد يكون مما هو فغاية األمر، ما ف: قال....... حرمه شرعنا
 . "حالل، وال يحرم على اإلنسان إال ما هو حرام لنفسه وعينه

وأما الذين حرموا العطايا من السالطين فقد غلطوا لعلة أنه ليس : "(46)يقول المحاسبي
قياس بحرام كله، فكيف يجوز أن يقال حرام وفيه درهم حالل؟ ويلزم الذين حرموا أيضا على 

قولهم أنه لوكان سكين من أموالهم وذكوا بها أن ال يكون ذكيا عندهم بسبب الحرام حتى يكون 
سكينا من حالل ويكون ضامنا لما جنى، وكذلك لو اشترى مصحفا من مال حرام وحفظ فيه القرآن 
لوجب أن ينساه وال يجزئه أن يقرأ في صالته بما حفظ من جوائز السلطان وكذلك ال يعطي 

 ."مؤذنين والمعلمين، وهذه الفرقة من المتصوفة جاهلة بالفقه واالخبار وإن كان معها لدادةال

 :(47)أدلة هذا القول
وأصحابه كانوا يعاملون أهل مكة قبل الهجرة ومن يرد  -صل الله عليه وسلم -إن الرسول  .1

صلى الله  –إليها من طوائف الكفار، لم يسمع على كثرة هذه المعاملة وتطاول مدتها أنه 
هذا كافر ال تحل معاملته ألن ماله يشوبه الحرام بل أن كسبهم حرام وال : قال -عليه وسلم

 .قال أحد من الصحابة كذلك
وأصحابه الكرام عندما هاجروا الى المدينة المنورة  -صل الله عليه وسلم -عامل النبي  .2

الدين اإلسالمي، فلو  اليهود من أهل المدينة ومن حولها، وهم مستحلون لكثير مما حرمه
كان التعامل مع الكفار الذي مالهم يقوم على الكسب المحرم من غصب األموال والتعامل 

 .وأصحابه -صل الله عليه وسلم - بالربا وغيره ممنوعا، لما تعامل معهم النبي 
عن معاملة كفار أهل المدينة الذي مالهم يخلو من  -صل الله عليه وسلم - لم يمتنع الرسول  .3

وأصحابه لغير  -صل الله عليه وسلم -لكسب المحرم، فإذا كانت هذه معاملة الرسول ا
، فكيف ال يجوز معاملة المسلمين الذي اختلط مالهم الحالل بما احرزوه )الكفار(المسلمين 

 . من مال حرام
بعد انتهاء عصر الخلفاء الراشدين كان الصحابة يقبضون العطاء والجوائز والهبات ممن  .4

 .، مع تلبسهم مما ال يبيحه الشرع وعدم توقفهم على ما يسوغه الحقبعدهم

 .جواز معاملة اصحاب المال الحرام بناء على اعتبار الغالب: القول الرابع

ذهب أصحاب هذا القول إلى جواز تعامل المسلم مع اصحاب المال الحالل الذي اختلط 
ز التعامل مع اصحاب هذا المال وأما إذا غلب بالمال الحرام بناء الغالب، فان غلب المال الحالل جا
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المال الحرام يحرم التعامل مع اصحاب هذا المال وهذا قول الحنفية وابن القاسم من المالكية 
 .والحنابلة في قول وابن تيمية

إذا كان غالب المال المهدى حاال، فال بأس بقبول هديته، وأكل ماله مالم : "قال ابن نجيم
أنه حالل ورثه أو : م، وإن كان غالب ماله حرام ال يقبلها وال يأكل إال إذا قاليتبين أنه من حرا

وكان اإلمام ابو القاسم الحاكم يأخذ جوائز السلطان، والحيلة فيه أن : قال الحلواني. استقراضه
يشتري شيئا بمال مطلق ثم ينقذه من أي مال شاء كذا رواه الثاني عن اإلمام أن المبتلى بطعام 

 :ان، والظلمة يتحرى فإن وقع في قلبه حله قبل وأكل، وإال ال، لقوله عليه الصالة والسالمالسلط
 .(48)"استفت قلبك

فإذا كان بيده من الحرام شيئا يسيرا في : فيمن بيده مال حرام وحالل" :(49)قال اإلمام مالك
 ."كثرة حالل فال بأس بمعاملته، وأما إن كان الحرام كثيرا فال ينبغي معاملته

اعلم أن من أكثر ماله حالل وأقله حرام المعتمد جواز ( (50)وذكر الدسوقي في حاشيته
معاملته ومداينته واألكل من ماله كما قال ابن القاسم خالفا ألصبغ القائل بحرمة ذلك، وأما من 

هو أكثر ماله حرام والقليل منه حالل فمذهب ابن القاسم كراهة معاملته ومداينته واألكل من ماله و
المعتمد خالفا ألصبغ المحرم لذلك، وأما من كان كل ماله حرام وهو المراد بمستغرق الذمة فهذا 

 .)تمنع معاملته ومداينته ويمنع من التصرف المالي وغيره

ولو أن رجال أهدى إليه انسان يكتسب من ربا أو رجل " :(51)قال السمرقندي من الحنفية
ن كان غالب ماله من حرام، فال ينبغي له أن يقبل وال يأكل ظالم يأخذ أموال الناس أو أضافة، فإ

من طعامه مالم يخبره أن ذلك المال أصله حالل ورثه أو استغرقه أو نحو ذلك فإن كان غالب ماله 
 ."نه مالم يتبين عنده أنه من حرامحالال، فال بأس في أن يقبل هديته ويأكل م

حرام لكسبة كالمأخوذ غصبا أو بعقد فاسد فهذا بأن ال" :(52)أما شيخ اإلسالم ابن تيمية قال
إذا اختلط بالحالل لم يحرمه فلو غصب الرجل دراهم أو دنانير أو دقيقا أو حنطة أو خبزا وخلط 
ذلك بماله لم يحرم الجميع ال على هذا وال على هذا؛ بل إن كانا متماثلين أمكن أن يقسموه 

وصل إلى كل منهما عين مال اآلخر؛ الذي أخذ ويأخذ هذا قدر حقه وهذا قدر حقه وإن كان قد 
. وهل يكون الخلط كاإلتالف؟ فيه وجهان في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. اآلخر نظيره

فللمالك أن يطلب . أنه كاإلتالف فيعطيه مثل حقه من أين أحب، والثاني أن حقه باق فيه: أحدهما
يتوهم أن الدراهم المحرمة إذا اختلطت  حقه من المختلط فهذا أصل نافع؛ فإن كثيرا من الناس

بالدراهم الحالل حرم الجميع فهذا خطأ؛ وإنما تورع بعض العلماء فيما إذا كانت قليلة وأما مع 
 ".الكثرة فما أعلم فيه نزاعا
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إذا اختلط مال حرام بحالل وكان الحرام " (53)وذكر ابن رجب من الحنابلة في كتابه القواعد
ل منه أم ال؟ على وجهين ألن األصل في األعيان اإلباحة والغالب ههنا الحرام أغلب فهل يجوز التناو

كما قال أحمد في رواية حرب إذا كان أكثر ماله النهب والربا ونحو ذلك فكأنه ينبغي له أن يتنزه 
 ".عنه إال أن يكون شيئا يسيرا أو شيئا ال يعرف

م مختلط، فإنه من كان أكثر ماله أنه من كان في ماله حالل وحرا" (54)وذكر اإلمام أحمد
الحرام ينبغي عليه أن يجتنبه إال أن يكون شيئا يسيرا، أو شيئا ال يعرف، أما من كان أكثر ماله 

 ."الحالل جازت معاملته واألكل من ماله

 :أدلة هذا القول

 لم يستند اصحاب هذا الفريق على دليل لما ذهبوا إليه، ولكن يتضح أنهم استدلوا بالقاعدة
أو االعتبار لألكثرية، فإن كان مال المسلم الذي يكتسبه الغالب فيه هو " االعتبار للغالب"الفقهية 

الحالل جازت معاملته لغلبة الحالل على ماله، أما إذا كان المال الذي يكسبه المسلم الغالب فيه 
 .حرام حرمت معاملته لغلبة الحرام على ماله

  :تحريم معاملة أصحاب من كان جل ماله حرامًا :القول الخامس

ذهب أصحاب هذا القول إلى حرمة التعامل مع المسلم الحائز على ماله أو كسب ماله بالحرام 
المطلق، وذلك ألنه يتعامل بالحرام أخذا وعطاء فال يجوز مبايعته وال تقبل هبته وال يؤكل طعامه، 

 .ن رشد من المالكيةوذهب إلى ذلك ابن تيمية من الحنابلة، واب

ما في الوجود من األموال المغصوبة " (55)ذكر شيخ االسالم ابن تيميه في كتابه المجموع
فمن علمت أنه سرق ماال أو خانه في . والمقبوضة بعقود ال تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه

بطريق الهبة وال  أمانته أو غصبه فأخذه من المغصوب قهرا بغير حق لم يجز لي أن آخذه منه؛ ال
بطريق المعاوضة وال وفاء عن أجرة وال ثمن مبيع وال وفاء عن قرض فإن هذا عين مال ذلك 

 ".المظلوم

وسواء كان له مال سواه أو لم يكن ال يحل أن يشتريه " (56)ويقول ابن الرشد من المالكية
طعامًا، وال يقبل شيئًا من منه إن كان عرضًا، وال يبايعه فيه إن كان عينًا، وال يأكل منه إن كان 

ذلك هبة، وال يأخذ منه في حق له عليه، ومن فعل شيئًا من ذلك وهو عالم كان سبيله سبيل 
 ".الغاصب في جميع أحواله

يتضح مما سبق أن ابن الرشد تشدد في معاملة الحائز على المال بطرق غير مشروعه أي 
الغاصب في جميع أحواله، أي أن حكمه  بطريق الحرام، فهو يرى أن من يعامله فسبيله كسبيل

 .حكم من يكسب ماله بالطرق الحرمة شرعا
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 :أدلة أصحاب هذا القول
صلى الله عليه  -خرجنا مع النبي : أن رجال من األنصار أخبره قال«عن عاصم بن كليب  .1

فلما رجع استقبله داعي امرأة، فجاء وجيء بالطعام فوضع يده، ثم وضع القوم  -وسلم 
أجد : يلوك لقمة في فمه ثم قال - صلى الله عليه وسلم  -آباؤنا رسول الله  فنظر فأكلوا،

يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع يشتري : لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها، فقالت المرأة
لي شاة فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل بها إلي بثمنها فلم يوجد، 

أطعميه : -صلى الله عليه وسلم  -فأرسلت إلي بها، فقال رسول الله  فأرسلت إلى امرأته،
فقد أمرهم بالتصدق بها، ولو لم يملكوها لما أمرهم بالتصدق بها؛ ألن . (57)»األسارى

التصدق بملك الغير إذا كان مالكه معلوما ال يجوز، ولكن يحفظ عليه عين ملكه، فإن تعذر 
ى فيه أن الغصب الموجب للضمان مختص بمحل هو مال ذلك يباع، ويحفظ عليه ثمنه، والمعن

 .(58)متقوم فيثبت الملك به إذا أمكن كالبيع والصلح
كان ألبي بكر غالم يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل : (عن عائشة رضي الله عنها، قالت .2

بو أتدري ما هذا؟ فقال أ: من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغالم
كنت تكهنت إلنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة، إال أني خدعته، : وما هو؟ قال: بكر

فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه، فأدخل أبو بكر يده، فقاء كل شيء في 
يستدل من فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على تحريم التعامل مع أصحاب . (59))بطنه

وقع الحرام في عينه، وتحريم األكل من طعامهم وقبول هديتهم، ألن المال الحرام، الذي 
 .مالهم يتم اكتسابه عن طريق تملك مال الغير بطرق غير مشرعه

أن رسول الله صلى الله عليه « (60)عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود األنصاري .3
 .»كاهنوسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان ال

هو ما تأخذه الزانية على الزنا : المقصود بمهر البغي: يث لمحمد فؤاد عبد الباقيشرح الحد
هو ما : وسماه مهرا لكونه على صورته، وهو حرام بإجماع المسلمين، ويقصد بحلوان الكاهن

يعطاه على كهانته يقال منه حلوته حلوانا إذا أعطيته، قال الهروي وغيره أصله من الحالوة شبه 
و، من حيث إنه يأخذه سهال بال كلفة وال مقابلة مشقة، يقال حلوته إذا أطعمته الحلو بالشيء الحل

 .كما يقال عسلته إذا أطعمته العسل

يستدل من الحديث أن الحصول على المال بطرق محرمة غير مشروعة سواء كان ثمن كلب 
ا يحرم أخذه يحرم أو القيام بفعل محرم كالزنا، يحرم أخذه ألنه تم كسبه عن طريق الحرام، وم

عطاؤه ويحرم التعامل معه، وعليه فالمال الحرام بعينه كما يحرم على صاحبه فهو محرم على من 
 .يتعامل من كان كسبه حرام
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 :مناقشة األدلة

مناقشة أدلة القائلين بالجواز المطلق التعامل مع أصحاب المال الحرام المختلط بالمال : أوال

 .الحالل

ي أوردها أصحاب هذا القول انها تقوم على بيان تعامل المسلم الذي يتضح من األدلة الت
يدخله كسب مباح، و اختلط ماله بالحالل والحرام مع غير المسلم، الذي يكون أصل ماله حرام

ولكن موضوع الدراسة يقوم على بيان حكم تعامل المسلم مع المسلم، الذي اختلط ماله الحالل 
د كل البعد عما ذكره الشوكاني من األدلة، التي قامت على قياس بما يكسبه من حرام، وهذا بعي

المال الذي كسبه المسلم على المال الذي عند غير المسلم، وهذا ال ينطبق على تعامل 
المسلمين بين بعضهم؛ ألن معاملة المسلم للمسلم تقوم على أساس شرعيه مثبتة بالنصوص 

س وغيرها من القواعد والضوابط الفقهية الشرعية، الشرعية من القرآن والسنة واإلجماع والقيا
حيث جاء في . ويضاف إلى أن تعامل المسلمين مع الكفار يختلف عن تعامل المسلمين فيما بينهم

 .(61))َأَفَنجعُل اْلمسِلمين َكاْلمجرِمين: (الكتاب الحكيم قوله تعالى

عليه وسلم تعامل مع غير المسلمين،  أما ما ذهب إليه هذا الفريق من أن الرسول صلى الله
الذين أصل مالهم وكسبهم حرام هذا كالم ال يجزم به؛ ألنه ال يمكن القول بأن جميع أموال 
المشركين وطرق كسبها حرام، وذلك ألنه من المحتمل أن يكون كسبهم حراما، ومن الممكن أن 

وبناء عليه فإنه ليس بمجرد إطالق يكون حالال، أي أن مالهم قد يكون خليطا من الحالل والحرام، 
مصطلح الكفر على غير المسلمين، يعني أن المال الذي بحوزتهم حرام أو اكتسبوه حرام، إذن ال 
يوجد مصدر يقيني يثبت بأن كسب غير المسلمين كله حرام، وال يوجد دليل يثبت أن الرسول 

وبالرغم من ذلك إال أن الرسول  صلى الله عليه وسلم كان متيقنا بأن جميع أموال الكفار حرام،
هذه مقارنة مغلوطة بسبب أن اليهود أو المشركين غير . صلى الله عليه وسلم تعامل معهم

مخاطبين باألحكام الشرعية، فال يطبق عليهم هذا الحكم، والمسلم مخاطب باألحكام فيسأل عن 
بة كانوا يأخذوا الهبات ماله أمن حرام أو حالل؟ لذلك ال يصح القياس، أما قولهم بأن الصحا

 .والجوائز وغيرها من غير المسلمين

يرد على ذلك بأنه توجد فروض ماليه للدولة اإلسالمية تفرض على الكفار يجب أن تؤخذ من 
أموالهم كالجزية والعشور وغيرها، فإن أجزمنا بأن اموال الكفار جميعها حرام لما جاز للمسلمين 

ليهم وعلى أموالهم، ويضاف إلى ذلك الغنائم التي هي من أخذ الحقوق المالية التي فرضت ع
الثروات المالية التي أجازها وأحلها الله للمسلمين، التي يحصلوا عليها بعد القتال مع المشركين، 

ي اْلُقربى واعَلموا َأنَّما َغِنمُتم ِمن شيٍء َفَأن ِللَِّه ُخمسه وِللرسول وِلِذ: (ودليل ذلك قوله تعالى
ْلُفرَقان يوم اْلَتَقى واْليَتامى واْلمساِكين وابن السبيل إن ُكْنُتم آمْنُتم باللَِّه وما َأْنزْلَنا عَلى عبِدَنا يوم ا
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ٍء َقِديريَلى ُكلِّ شع اللَّهو انعميمكن أن يقاس على فال يعقل تركها والقول بأنها حرام، و. (62))اْلج
ذلك بأن طرق كسب الكافرين هي حرام، وعليه فإن مالهم حرام وذلك بحسب ما ينظر إليه 
المسلمين، أما الكافر فأنه ينظر إلى ما يكسبه ويحصل عليه هو حالل، وهذا عكس المسلم الذي 

ال المسروق اختلط ماله الحالل بما احرزه من مال حرام، فهذا المال غير شرعي بطرق محرمة كالم
أن : (أو المال المغصوب، فليس له حق أن يقع في ملكيته، لذلك قال شيخ االسالم ابن تيميه

المسلم إذا عامل معاملة يعتقد هو جوازها وقبض المال جاز لغيره من المسلمين أن يعامله في 
ضي الله عنه وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة؛ فإنه قد ثبت أن عمر بن الخطاب ر. مثل ذلك المال

رفع إليه أن بعض عماله يأخذ خمرا من أهل الذمة عن الجزية فقال قاتل الله فالنا أما علم أن 
قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها {: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

ن يأخذوا من أهل فأمر عمر أ. ولوهم بيعها وخذوا منهم أثمانها: ثم قال عمر .}وأكلوا أثمانها
إن : ولهذا قال العلماء. الذمة الدراهم التي باعوا بها الخمر؛ ألنهم يعتقدون جواز ذلك في دينهم

الكفار إذا تعاملوا بينهم بمعامالت يعتقدون جوازها وتقابضوا األموال ثم أسلموا كانت تلك 
). موا قبل اإلسالم أو بعدهاألموال لهم حالال وإن تحاكموا إلينا أقررناها في أيديهم سواء تحاك

 .(63))يا َأيها الَِّذين آمُنوا اتَُّقوا اللَّه وَذروا ما بِقي ِمن الربا إن ُكْنُتم مؤِمِنين ):لذلك قال تعالى

يا أيها الذين صدقوا : معناه" (64)وجاء في تفسير هذه اآلية في الهداية إلى بلوغ والنهاية
ونزلت هذه اآلية في قوم أسلموا، . بقي لكم من الربا زيادة على رؤوس أموالكمذروا ما : محمدًا

ولهم على قوم أموال من ربا كانوا أربوا عليهم فقبضوا بعضًا، وبقي بعض، فعفا لهم عما كانوا 
 ".قبضوا وحرم عليهم ما بقي

فار وبناء على ما سبق، يتضح بأن أموال المسلمين وطرق كسبهم تختلف عن أموال الك
وطرق كسبهم؛ ألن أموال المسلمين وطرق استخدامها واكتسابها، تخضع لألحكام الشرعة 

يحصل عليه المسلم و وضوابطها، ويضاف إلى ذلك أنه ال يمكن القياس ما بين المال الذي يحرزه،
 .والمال الذي يحرزه ويحصل عليه الكافر

 عقويةو و جزية فهذا ثابت بالنص،وما يأخذه المسلمون من أموال الكفار والمشركين غنيمة أ
لهؤالء لمحاربتهم دين الله واعتدائهم على المسلمين، فال يقاس عليها مال المسلم الذي اكتسبه 

 .بالحرام

أما من حيث المعاملة فإنه يجوز التعامل مع الكفار من حيث قبول هديتهم، إذا تيقن المسلم 
عليه بطرق غير مشروعة، ويجوز األكل من  أنها ليس من مال مغصوب أو مسروق، أو تم الحصول

 .طعامهم إذا تيقن المسلم أنه لم يذكر اسم اآللهة عند الذبح
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مناقشة أدلة القائلين بالتحريم مطلقا التعامل مع المسلم الذي اختلط ماله الحالل : ثانيا

 .بالحرام

تندوا على لم يستند أصحاب هذا القول على نصوص شرعية ثابتة بالكتاب والسنة، لكن اس
، حيث إن المال الحالل إذا اختلط بالمال الحرام، فإن الحرام أصبح شائعا في )قاعدة الشيوع(

المال كله، وبناء على ذلك فإنه يصعب معرفة الجزء الحالل من المال من الجزء الحرام، فمن باب 
يه وهو الحالل أي أنهم قاموا بحصر المال الذي يجوز التعامل ف. أولى القول بالتحريم المطلق

وأكد ذلك . فقط، ونالحظ أن هذا القول فيه غلو وتشديد واضح في حكم التعامل بالمال المختلط
قال أبو الوليد والقياس قول ابن القاسم وقول ابن وهب استحسان وقول أصبغ "فقهاء المالكية 

 .(65)"تشدد فإن قاعدة الشرع اعتبار الغالب

وهذا غلو في الدين، فإن كل ما لم يتميز فالمقصود " :(66)وأيضا أكد ذلك ابن العربي بقوله
منه ماليته ال عينه، ولو تلف لقام المثل مقامه واالختالط إتالف لتمييزه، كما أن اإلهالك إتالف 

 ".لعينه، والمثل قائم مقام الذاهب، وهذا بين حسا بين معنى

حرام كلها، وهي الحرام لذاته وهذا القول ال يؤخذ به ألنه قام بإطالق التحريم على اقسام ال
الذي حرم ألصله ووصفه، والحرام لكسبه كالمال المسروق والربا والمال المغصوب وغيرها، لكن 
الحرام لكسبه حرم بسبب كسب المال بالطرق غير مشروعة، فالحرام يكون هنا في ذمة المسلم 

 .الحائز على المال وليس في عين المال ذاته

أن يكون محرما لكسبه ألنه حرام في عينه كالدرهم المغصوب مثال " (67):وذكر ابن القيم ذلك
فهذا القسم الثاني ال يوجب اجتناب الحالل وال تحريمه البتة بل إذا خالط ماله درهم حرام أو أكثر 
منه أخرج مقدار الحرام وحل له الباقي بال كراهة سواء كان المخرج عين الحرام أو نظيره ألن 

ق بذات الدرهم وجوهره وإنما تعلق بجهة الكسب فيه فإذا خرج نظيره من كل التحريم لم يتعل
وجه لم يبق لتحريم ما عداه معنى هذا هو الصحيح في هذا النوع وال تقوم مصالح الخلق إال 

 ".به

وأخيرا ال يسلم األخذ بهذا القول؛ ألنه يؤدي الى الحرج والمشقة بين الناس، ألنه لو أخذنا 
طبيقه على المعامالت المالية والعقود من بيع وشراء المتعامل بها على ارض به فإنه يصعب ت

 .الواقع، ونالحظ أنها ال تخلو من المال المختلط ولو كان المختلط جزء بسيط ال يذكر

 .مناقشة أدلة القائلين بالكراهية: ثالثا

المختلط ذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول بكراهية التعامل مع أصحاب المال الحالل 
بالحرام، سواء كان الحرام يسيرا أم كثيرا، ويالحظ من النصوص التي أوردوها أن حكم مسألة 
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 .المال المختلط تقوم على التعيين فهم يرون بحرمة التعامل بالمال المختلط إذا كان المال متعين
مبايعة من وال يجوز " (68):ويؤكد ذلك ما ذكر في كتاب المجموع قال المصنف رحمه الله تعالى

نهى عن  )لما روى أبو مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم ،يعلم أن جميع ماله حرام
وأما إذا كان المال غير متعين قالوا بكراهية التعامل به سواء كان )". حلوان الكاهن ومهر البغي

وهذا ما تم تأكيده . الحرام كثيرا ام قليل وسواء غلب الحرام في المال المختلط على المال الحالل
معاملة من أكثر ماله حرام إذا لم يعرف " (69):في النصوص التي أوردوها فقد ذكر اإلمام السيوطي

عينه ال يحرم في األصح، لكن يكره وكذا األخذ من عطايا السلطان إذا غلب الحرام في يده كما 
ا سبق أن المسألة محصورة يتبين مم" قال في شرح المهذب إن المشهور فيه الكراهة، ال التحريم

هو حرمة التعامل بالمال اذا كان جميعه حرام بشرط التعين، والجانب : الجانب األول: في جانبين
هو الكراهية بشرط عدم التعيين سواء كان الحرام قليًال أم كثيرًا، يتضح انهم قالوا بكراهة : الثاني

وع الحرام المختلط بالمال الحالل ولم التعامل بالمال المختلط بناء على قاعدة الشيوع أي شي
يحددوا حدا لهذه النسبة أو الغلبة لبيان درجة الكراهية في التعامل بهذا المال، ولماذا لم يذهب 
هذا الفريق بالقول بأن يقوم صاحب المال المختلط بالتوبة إلى الله والتصدق بالمال الحرام الذي 

لك لو فرضنا أن انسانًا مسلمًا يملك ماال مختلطا ما بين تم احرازه أو رده إلى اصحابه؟، ودليل ذ
فهل يعقل القول بكراهية التعامل بهذا %) 90(الحالل والحرام وكانت نسبة الحرام في هذا المال 

المال؟ ولو قمنا بتطبيق هذه القول على الواقع الحالي فيصبح حجة لمن غلب مالهم الحرام على 
 .يس محرمًاالحالل ويقولون بأنه مكروه ول

 .مناقشة أدلة القائلين بالجواز بناء على الغالب: رابعا

لم يستدل هذا الرأي بحجج قطعيه ثابتة بنصوص شرعية إنما استدلوا بقاعدة الغالب، أي 
أنه إذا كان الغالب في المال المختلط هو الحالل يجوز التعامل مع أصحابه، أما إن كان الحرام هو 

ذهبوا إليه فإن هناك تساؤل ما هو المعيار الذي  فإذا أخذنا بما. ع أصحابهالغالب فيحرم التعامل م
يمكن من خالله معرفة نسبة الحالل والحرام في المال المختلط؟ وما هو حد الغلبة في المال 

 المختلط لبيان حكمه؟

الواضح من ما أوردوه من نصوص أنهم لم يقوموا بضبط هذه النسبة أو المعيار، ولم يذكروا 
إلى ذلك إذا قمنا بتطبيق هذه قاعدة اعتبار الغالب في  حد الغلبة إال أنها تركت مجهولة، وباإلضافة

فكيف يمكننا معرفة حد الغالب . زمننا الحالي، نالحظ أن أموال الناس وتعاملهم ال تخلو من الحرام
فهي تقوم على في مالهم؟ يجاب على ذلك أنه توجد طرق تمكننا من تحديد هذه النسبة أو الحد، 

استخدام أدوات التحليل المالي التي تقوم بتحليل األموال، من حيث مصادرها واستخداماتها وبيان 
لكن . نسبة الحرام والحالل في المال، ويمكن أيضا استخدام أدوات التدقيق المالي المحاسبي
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يتبين مما . هسنواجه مشكلة في إظهار صاحب المال مجمل ماله، وأنه لم يقم بإخفاء بعض مال
 . (70)سبق عدم األخذ بما ذهب إليه هذا الفريق وهو اعتبار الغالب

الراجح والله أعلم ما ذهب إليه القائلين بحرمة التعامل مع أصحاب المال الحرام : خامسا

 .الذي لم يخالطه مال حالل

سموا وأقوال والصحابة، وح حيث أن هذا الفريق استدل على أدلة ثابتة من السنه النبوية
قولهم بالتحريم المطلق في التعامل مع من كان عين ماله حراما ولم يخالطه، وباإلضافة إلى ذلك 
أنهم اشترطوا كما اشترط القائلون بالكراهية شرط التيقين، في أن يكون عين المال وطرق احرازه 

به قريب من  ومن المالحظ أن هذا القول بما استدلوا. حرام فيحرم التعامل مع أصحاب هذا المال
 .القول بالكراهة

 :أسباب الترجيح
تقوم على أساس التعامالت الربوية، وهذا يعني أنها ) الربوية( إن طبيعة عمل البنوك التقليدية .1

تستثمر أموالها باستخدام طرق غير مشروعه، أي الكسب غير المشروع ويندرج ذلك تحت 
 .يرهالقسم الثاني للحرام وهو الحرام لكسبة أو الحرام لغ

إن تملك البنوك الربوية للشركات التابعة لها، التي تتعامل بصيغ التمويل اإلسالمية عن طريق  .2
إنشائها والسيطرة عليها واستحواذها بالكامل، أو باستحواذ نسبة كبيرة من أسهمها يمكننا 
معرفة مالها المتعين عن طريق اإلفصاحات والنشرات الموجودة في التقارير السنوية لهذه 

 .البنوك
إن الخالفات الفقهية بين الفقهاء كانت تقوم على مسألة الغالب، وعدم القدرة على تحديد حد  .3

الغلبة أو النسبة للحكم على التعامل بهذا المال، فبنى البعض هذه المسألة على مبدأ الشيوع، 
ا المال، لكن كانت أكثر آراء الفقهاء تشترط أن يكون المال متعينًا ومتيقنًا للحكم على هذ

بعدم جواز التعامل به، حتى أن الفريق الذي ذهب إلى كراهية التعامل بهذا المال اشترطوا 
فالشركات التابعة كما تبين أن غالب مالها هو الحرام . أن يكون المال متعينًا لتحريمه

تي ، ال)الربوية( المتعين؛ ألن من يسيطر عليها ويملكها ويستحوذ عليها هي البنوك التقليدية
 .غالب مالها الحرام المتعين وأن طرق الكسب محرمة ألنها تقوم على أساس الربا

بناء على ما سبق، يتبين للباحث عدم جواز التعامل مع الشركات التابعة التي تتعامل بصيغ 
التمويل اإلسالمية، التي تملكتها البنوك الربوية، سواء أكان التملك عن طريق قيام البنوك الربوية 

يسها أو شراء غالب أسهمها من مؤسسها األول؛ ألن أصل مال هذه البنوك هو المال الحرام بتأس
وال َتْأُكُلوا َأمواَلُكم بيَنُكم ( :(71)لقوله تعالى. المتعين والمتيقن وتقوم على أكل أموال الناس بالباطل
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ِلَتْأُكُلوا َفر كَّامَلى اْلحا إهُلوا بُتدو اِطلاْلببونَلمَتع َأْنُتمو اإلْثمب النَّاس الوَأم قال أبو ). يًقا ِمن
فجعل تعالى ذكره بذلك . وال يأكل بعضكم مال بعض بالباطل: يعني تعالى ذكره بذلك: (72)جعفر

وعدم جواز التعامل مع هذه الشركات ألن اصل . آكل مال أخيه بالباطل، كاآلكل مال نفسه بالباطل
و الحرام المتعين الذي اكتسب بطرق غير شرعيه، وعليه فإن من يقوم بالتعامل مع مالها ايضا ه

هذه الشركات فهو آثم وعليه التوبة إلى الله، ألن حكمه حكم أكل اموال الغير بالباطل وحكم المال 
 .المسروق والمغصوب

تعامل بصيغ التكييف الفقهي لتملك البنوك الربوية للشركات التابعة التي ت: المطلب الثالث

 .التمويل االسالمية
عدم جواز التعامل مع الشركات التي تتعامل بصيغ التمويل االسالمية التي تملكها البنوك  .1

الربوية، ألن هذه البنوك مالها هو الحرام، بل أن مالها الحرام يمكن حصره ومعرفة الغالب منه 
أن الفقهاء اختلفوا فيما بينهم فقد تبين معنا  .ألن نشاطها الرئيسي يقوم على الربا المحرم

أن المال  في حكم التعامل مع اصحاب المال الحرام الذي يخالطه الحالل، وذهب الغالبية إلى
ال يجوز التعامل به، بل أن أصبح من المالكية تشدد في حكم التعامل  إذا تعين فهو حرام

مع الفرد الذي يملك  بالمال المختلط، وقال بحرمته فالمالحظ أن الفقهاء حرموا التعامل
المال المختلط، فكيف إن كان من يملك هذا المال هي المؤسسات المالية الربوية والتي 
رأسمالها كبير جدا، وقدره بماليين الدنانير يجاب على ذلك الواقع، أن تكون حرمتها أشد 

م، من حرمة التعامل مع الشخص الواحد؛ ألن الفرد قد يملك ماال مختلطا بالمال الحرا
ويضاف إلى ذلك أن تعامالتنا المالية والعقود، ال تخلو من الحرام غير مقصود بناء على 

أما المؤسسات المالية الربوية فإن التقارير السنوية التي تصدرها في نهاية . المال المختلط
كل سنة، يظهر فيها القوائم المالية لها وافصاحتها ونشراتها، تبين بأن مال هذه المؤسسات 

وعليه فإن تملك البنوك الربوية لهذه . وم على الحرام، وهو التعامالت الربوية المحرمةيق
 .الشركات ال يجوز ألن هذه الشركات تم االستحواذ عليها وتملكها عن طريق المال الحرام

عدم جواز التعامل مع الشركات التابعة التي تملكها البنوك الربوية، ألن هذه الشركات بحسب  .2
لتجارية المسجلة في الدائرة العامة لمراقبة الشركات، التي تظهر تملك وسيطرة السجالت ا

البنوك الربوية للشركات التابعة، وبحسب طبيعة القوائم المالية فهي تخص حقوق المالكين 
للبنوك الربوية، وبالتالي هي ممولة بالكامل من االحتياطيات المخصصة من حقوق المالكين، 

حتياطيات فهي تمثل فوائد سنوات سابقة تم احتجازها من النشاط وبالنظر إلى هذه اال
 ).الفوائد المتولدة من القروض الربوية(الرئيس الذي تمارسه البنوك التقليدية 
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تبينا معنا في المبحث األول أن البنوك الربوية استحوذت على الشركات التابعة، إما عن طريق  .3
، أي مالكها األول فالبنوك الربوية، فإن تعامالتها تتم إنشائها أو عن طريق شرائها من البائعين

 .بطرق غير شرعية أما الشركات التابعة تتعامل بصيغ شرعية

فمن خالل ما سبق فإن الشركات التابعة تأخذ حكم التابع والبنوك الربوية تأخذ حكم 
ها الحرام المتعين، البنوك التقليدية محرمة؛ ألن مالو "التابع تابع"المتبوع، وقياسا على قاعدة 

 .وعليه فإن التعامل مع التابع وهي الشركات التابعة محرم ألنه ال فرق بين التابع والمتبوع
إن من ينادي بجواز االستحواذ على الشركات التابعة من قبل البنوك الربوية، يرد عليه بناء  .4

إنه إن كان عقد على قاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، ال لأللفاظ والمباني ف
االستحواذ الظاهر من حيث األلفاظ صحيحا، إال أن مقصده باطال ألن أرباح هذه الشركات 
ستؤول إلى البنوك الربوية، وتعمل على دعم وتقوية المركز المالي للبنوك باإلضافة توفير 

 .مع البنوك بناء على سعر الفائدة) المودعون(معدالت فائدة للمتعاقدين 
الشركات من قبل البنوك الربوية فيه مفسده أكثر من المصلحة، ألن من مصلحة  إن تملك هذه .5

هذه البنوك تملك هذه الشركات من أجل زيادة أرباحها ومركزها المالي، وزيادة حصتها 
السوقية، وذلك بجذب ودائع ربوية أكثر لحصولها على معدل فوائد أعلى، إال أنه من باب 

 .د وهو عدم زيادة األموال الربوية لصالح البنوك التقليديةأولى أن نعمل على درء المفاس

 :الخاتمة والنتائج وأهم التوصيات
الشركة التابعة هي شركة تتمتع باستقالل قانوني وشخصية اعتبارية، وتكون الشركة التابعة  .1

تحت سيطرة الشركة القابضة، إما من خالل تأسيسها أو تملك أسهم في شركة تابعة قائمة، 
 .تحقيق الربح من خاللها، والذي ينعكس على القوائم المالية للشركة القابضةبهدف 

عدم جواز التعامل مع الشركات التي تتعامل بصيغ التمويل اإلسالمية التي تملكها البنوك  .2
 .الربوية، ألن هذه البنوك مالها هو الحرام

ربوية تأخذ حكم التابع، وإن الشركات التي تتعامل بالصيغ التمويل اإلسالمية التابعة للبنوك ال .3
البنوك الربوية تأخذ حكم المتبوع، هذا يعني أن الحكم الشرعي للتعامل مع هذه الشركات 

 .يأخذ نفس الحكم الشرعي للتعامل مع البنوك الربوية

تملك البنوك الربوية للشركات التمويل التابعة التي تتعامل بصيغ التمويل اإلسالمية، فإن  .4
درئها، تقوم على تعظيم األموال الربوية للبنوك الربوية، وتقوية مركزها  هنالك مفسدة يجب

 .المالي
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حرمة رأسمال الشركات التابعة للبنوك التقليدية، التي تتعامل بالصيغ التمويل اإلسالمية؛ ألن  .5
 .رأسمالها هو المال الحرام المتعين

 :التوصيات
تعمل على تطهير رأسمالها وأرباحها،  يوصي الباحث الشركات التابعة للبنوك التقليدية أن .1

 .وأن تتمتع باالستقالل التام عن البنوك التقليدية

يوصي الباحث أن تقوم البنوك المركزية بدراسة الجوانب الشرعية لتملك البنوك التقليدية  .2
 .للشركات التابعة التي تتعامل بالصيغ اإلسالمية

 نينها، وتشريعاتها على الشركات التابعةيوصي الباحث أن تقوم البنوك المركزية تطبيق قوا .3
 .للبنوك التقليدية، التي تتعامل بالصيغ التمويل اإلسالمية

 
  الهوامش

 
المحققين، دار الهداية، ، مجموعة من تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، محمد بن محمد،  1

 223، ص27ج

 .448م، ص2010، 3،دار صادر، بيروت، لبنان، ط10، جلسان العربأنظر ابن منظور، محمد بن مكرم،  2

ولمزيد من التعريفات . 3، ص5م، ج1968مكتبة القاهرة، المغني، ابن قدامة، موفق الدين ابو محمد،  3
لى الشرح الصغير للصاوي، كفاية األخيار في حل الشرح الصغير للدريني، حاشية الصاوي ع(أنظر 

 )غاية االختصار ألبي بكر الشافعي

، المعهد العربي للدراسات المالية الشركات في الشريعة االسالمية والقانون الوضعيالخياط، عبد العزيز،  4
 .26- 25،ص1م، ج1988والمصرفية، عمان، االردن،

 .م1976، )582(، رقموتطبيقاته لقانون المدني األردنيا 5

دراسة مقارنة بين القانونيين : مدى استقاللية الشركة التابعة عن الشركة القابضةالغوشة، معتصم حسن،  6
 .50،ص2007، جامعة عمان العربية،،عمان، األردن، األردني واإلنجليزي

 )أ، ب/204(، ماده 1997، 22، رقمقانون الشركات األردني  7

 .2000،)28(، رقم )2(، المادةي االردنقانون البنوك وتعديالته ف 8

الشركة القابضة وعالقتها بشركاتها التابعة في مشروع الشركات األردني والقانون اسماعيل، محمد،  9
 .20-19، جامعة مؤته، صالمقارن

 ،26م ص2019، التقرير السنويبنك القاهرة عمان،  10

 ، شركة تمكين للتأجير التمويليكاتدائرة مراقبة الشروزارة الصناعة والتجارة االردنية،  11



 ...التقييم الفقهي لرأسمال شركات التمويل التابعة للبنوك التقليدية    حوث والدراساتمجلة جرش للب

 783

 
 ،55م ص2019، التقرير السنويبنك االسكان للتجارة والتمويل،  12

. 947، ص1968، 10، مطبعة طبرين، دمشق، ط2، جزءالمدخل الفقهي العامالزرقاء، مصطفى،  13
الفقهي الركوي، محمد، نظرية التقعييد (لمزيد من التعريفات أنظر إلى المصادر والمراجع التالية 

وأثرها في اختالف الفقهاء، الجرجاني، علي محمد، التعريفات، شبير، محمد، القواعد الكلية 
 .والضوابط الفقهية في الشريعة االسالمية

 .389،ص 1900، المطبعة البهية بيدان االزهر، مصر، مقدمة ابن خلدونابن خلدون، عبدالرحمن،  14

، دار النفائس للنشر لفقهية في الشريعة االسالميةالقواعد الكلية والضوابط اشبير، محمد،  15
 .300، ص2015والتوزيع،عمان، 

، اعتني بإخراجها متعب بن مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهيةالقحطاني، ابو محمد،  16
 .90، ص2000، 1مسعود الجعيد، دار الصميعي للنشر والتوزيع، السعودية، ط

، دار ابن حزم للطباعة والنشر، القواعد الكلية والضوابط في الفقه االسالمي داودي، عبد القادر، 17
أنظر العنز محمد صدقي، (لمعرفة تفاصيل قاعدة التابع يتبع . 218-217، ص2009بيروت، لبنان، 

 الوجيز في ايضاح قواعد الفقه الكلية، شبير، محمد، القواعد الكلية وضوابطا في الشريعة

، دروس صوتية قام بفريغها موقع األصالة القواعد الفقهية بين األصالة والتوحيدد، عبد الغفار، محم 18
لمعرفة تفاصيل قاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمباني ال لأللفاظ . 3، ص3االسالمية،الجزء
ابا الحسين، عبد الوهاب، المفضل في قواعد الفقه، التهتاوي، محمد، كشاف (والمعاني أنظر 

 .الفنون والعلوماصطالحات 

 123، مرجع سابق، صالقواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشرعة االسالميةشبير، محمد،  19

، تحقيق محمد )صحيح البخاري(الجامع المستند الصحيح المختصرالبخاري، محمد بن اسماعيل،  20
 .6ه، ص1422، 1، دار طوق النجاة، ط1زهير بن ناصر الجزء

، المرجع السابق، )صحيح البخاري(الجامع المستند الصحيح المختصرماعيل، البخاري، محمد بن اس 21
 .6، ص1الجزء

ن، تحقيق محمد عبد السالم ابراهيم، اعالم الموقعين عن رب العالميابن القيم الجوزية، محمد،  22
 .130، ص1991، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط3الجزء

، 1999، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، الجزءراالشباه والنظائابن نجيم، زين الدين،  23
، 1990، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طاالشباه والنظائرالسيوطي، عبد الرحمن، . 87، ص1الجزء

 87ص

لمعرفة تفاصيل درء المفاسد . 985، ص2، مرجع سابق، جالمدخل الفقهي العامالزرقاء، مصطفى،  24
عبد السالم عز الدين، قواعد االحكام في مصالح االنام، السيوطي، ( أولى من جلب المصالح أنظر

 )االشباه والنظائر



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  بني سلمان والسعد

  784

 
 985، ص2الزقا، مصطفى، المدخل الفقهي العام، المرجع السابق، الجزء 25

، بحث احكام المال المحرم وحكم اخراج زكاته، ابحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرةاالشقر، محمد،  26
ولمزيد من التعريفات أنظر الى المصادر والمراجع التالية . 79، ص1998ردن،جار النفائس، اال

الغزالي، محمد، احياء علوم الدين، ياسين، محمد، ابحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، الباز، (
 )في الفقه االسالمي عباس، احكام المال الحرام وضوابط االنتفاع والتصرف به

، بيروت لبنان، بدون 3، عالم الكتب، الجزء)انوار البروق في انواء الفروق(الفروقالقرافي، ابو العباس،  27
 .96طبعه وبدون تاريخ،،ص

، 2، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط5، الجزءالدرر المختار وحاشية ابن عابدينابن عابدين، محمد امين،  28
 .50، ص1992

 )3(، ايةسورة المائدة  29

 )90(اية سورة المائدة، 30

، 28، تحقيق محمد عبدالرحمن بن قاسم، الجزءالفتاوي الكبرى البن تيميةبن تيمية، تقي الدين، ا 31
 .593،، ص1995مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، السعودية، 

ر ، دا3، تحقيق احمد البردوني وابراهيم اطفيش، الجزءلجامع ألحكام القرآنالقرطبي، ابو عبدالله، ا 32
 .336،، ص1964، 2الكتب المصريه، القاهرة، ط

، دار احياء التراث العربي، 8، الجزءاالنصاف في معرفة الراجح من الخالفالمرداوي، عالء الدين،  33
 .322، بدون تاريخ،، ص2ط

، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجةالقرطبي، ابو الوليد،  34
 .195-194، ص1988، 2مد صبيحي وآخرون، دار الغرب االسالمي، بيروت، ط،تحقيق مح18الجزء

، دار الغرب االسالمي، بيروت، لبنان، 18، تحقيق محمد ابو خبزة، الجزءالذخيرةالقرافي، ابو العباس،  35
 .194، مرجع سابق، صالبيان والتحصيلالقرطبي، ابو الوليد، . 317، ص13الجزء

 .336، ص1964، 2، ط3، مرجع سابق، الجزءجامع ال حكام القرانالالقرطبي، ابو عبدالله،  36

 .323، ص8، المرجع السابق، الجزءاالنصاف في معرفة الراجح من الخالفالمرداوي، عالء الدين،  37

 .107، دار الكتب العلمية، ص1، الجزء االشباه والنظائرالسيوطي،  38

، المرجع السابق، )صحيح البخاري(المختصرالجامع المسند الصحيح البخاري، محمد بن اسماعيل،  39
 .84، ص)2237(، الحديث رقم3الجزء

، تحقيق محمد نجيب المطيعي، مكتبة االرشاد، جدة، المجموع شرح المهذبالنووي، يحيى بن شرف،  40
 .417، ص4الجزء



 ...التقييم الفقهي لرأسمال شركات التمويل التابعة للبنوك التقليدية    حوث والدراساتمجلة جرش للب

 785

 
، فصل ممن اشترى في ماله حرام وحالل، 4، مرجع سابق، الجزء المغنيابن قدامة، ابو محمد،  41

 .201ص

المسند الصحيح المختصر بنسخ العدل عن العدل عن رسول الله صلى النيسابوري، مسلم بن حجاج،  42
، 3، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار احياء التراث العربي، بيروت لبنان، الجزء الله عليه وسلم

 .1219، ص)1599(باب اخذ الحالل وترك الشبهات، حديث رقم

 .323، ص8، المرجع السابق، الجزءاالنصاف في معرفة الراجح من الخالفين، المرداوي، عالء الد 43

المجموع شرح النووي، يحيى بن شرف،  ().349، ص9ابن قدامه، المغني، مرجع سابق، الجزء 44
 .419ص425، ص9، الجزءالمهذب

طباعة والنشر، ، دار ابن الحزم للالسيل الجرار المتدفق على حدائق االزهارالشوكاني، محمد بن علي،  45
 0م2004، 1بيروت، لبنان، ط

المكاسب والورع والشبهة وبيان مباحثها ومحظوراتها واختالف الناس في المحاسبي، الحارث بن اسد،  46
، تحقيق عبد القادر احمد عطا، مؤسسة الكتب والثقافة، بيروت، لبنان، طلبها والرد على الغالطين فيه

 .99، ص1987، 1ط

 .483-482، مرجع سابق، صالسيل الجوار المتدفق على حدائق االزهاربن علي، الشوكاني، محمد  47

 .69، ص1999، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طاالشباه والنظائرابن نجيم، زين الدين،  48

، تحقيق محمد ابو االجفان كتاب الجامع في السنن واآلداب والمغازي والتاريخالقيرواني، ابن محمد،  49
 .190،ص1980ان بطيخ، مؤسسة الرسالة، بيروت، المكتبة العتيقة، تونس، وعثم

، 3، دار الفكر، بدون تاريخ،وبدون طبعة، الجزءحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي، محمد،  50
 .277ص

 ، تحقيق صالح الدين الناهي، مطبعة اسعد، بغداد،خزانة الفقه وعيون المسائلالسمرقندي، ابو الليث،  51
 .478، ص2، الجزء1967

 .321-320، ص29، الجزء1995، م، مرجع سابق، مجموع الفتاويابن تيمية، تقي الدي،  52

 .346، دار المعرفة، بيروت، صالقواعد البن رجبابن رجب، ابو الفرج عبد الرحمن،  53

ماهر  ، تحقيقجامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلمابن رجب، زين الدين،  54
 .179، ص2008، 1ياسين، دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، بيروت، ط

 .232، ص29، مرجع سابق، الجزءمجموع الفتاويابن تيميه، تقي الدين،  55

، 1987، 1، دار الغرب االسالمي، بيروت، لبنان، طفتاوي ابن الرشدابن الرشد، محمد بن احمد،  56
 .645، ص1الجزء



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  بني سلمان والسعد

  786

 
، 1993، تحقيق عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر، نيل االوطاري، محمد بن علي، الشوكان 57

 .384،ص)2434(، حديث رقم5المجلد

 .م1993، 68، ص11، دار المعرفة، بيروت، مجلدالسرسخيالمبسوط، محمد،  58

قيق ،تح)تحفة الباري(منحة الباري بشرح صحيح بخارياالنصاري، زكريا، المصري، زين الدين،  59
، 7، الجزء2005، 1سليمان بن دريع العازمي، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض السعوديه،ط

 .132، ص)3842(حديث رقم

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى النيسابوري، مسلم بن حجاج،  60
ء التراث العربي، بيروت، حديث ، دار احيا3، تحقيق محمد فؤاد الباقي، الجزءالله عليه وسلم

 .1198، ص)1567(رقم

 ).35(، ايةسورة القلم  61

 )41(، ايهسورة االنفال  62

 )278(، ايةسورة البقرة  63

، مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا جامعة الهداية إلى بلوغ النهايةالقرطبي، ابومحمد،  64
، 1الشريعة والدراسات االسالمية، جامعة الشارقة، طالشارقة، مجموعة بحوث الكتاب والسنة، كلية 

 .908، ص1، المجلد2008

 .317، ص13، مرجع سابق، مجلد الذخيرةالقرافي،  65

 .366، مرجع سابق، صالجامع إلحكام القرانالقرطبي، ابو عبدالله،  66

 .257، ص3لد ، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان، المجبدائع الفوائدابن القيم الجوزيه، محمد،  67

 .417، ص4، مرجع سابق، الجزءالمجموع شرح المهذبالنووي، يحيى بن شرف،  68

 107، مرجع سابق، صاالشباه والنظائرالسيوطي،  69

 107، مرجع سابق، صاالشباه والنظائرالسيوطي،  70

 ).188(، ايةسورة البقرة 71

  .545، ص1، ط3ق، الجزء، مرجع سابجامع البيان في تأويل القرآنالطبري، محمد بن جرير،  72

 

  

  

  

  



 ...التقييم الفقهي لرأسمال شركات التمويل التابعة للبنوك التقليدية    حوث والدراساتمجلة جرش للب

 787

 
 :قائمة المصادر والمراجع

كة القابضة وعالقتها بشركاتها التابعة في مشروع الشركات األردني الشراسماعيل، محمد، 

 .، جامعة مؤتهوالقانون المقارن

، بحث احكام المال المحرم وحكم ابحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرةاالشقر، محمد، 
 .1998 ر النفائس، االردن،اخراج زكاته، جا

 ،)تحفة الباري( منحة الباري بشرح صحيح بخاري، االنصاري، زكريا، المصري، زين الدين
، 1ط تحقيق سليمان بن دريع العازمي، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض السعوديه،

 .م2005

، تحقيق )اريصحيح البخ( الجامع المستند الصحيح المختصرالبخاري، محمد بن اسماعيل، 
 .ه1422، 1، دار طوق النجاة، ط1محمد زهير بن ناصر الجزء

 .م2019، التقرير السنويبنك االسكان للتجارة والتمويل، 

 .م2019، التقرير السنويبنك القاهرة عمان، 

، تحقيق محمد عبدالرحمن بن قاسم، الفتاوي الكبرى البن تيميةابن تيمية، تقي الدين، 
 .1995ك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، السعودية، ، مجمع المل28الجزء

 .م1985، 1، دار الكتاب العربي، بيروت،طالتعريفاتالجرجاني، علي محمد، 

 .م1900، المطبعة البهية بيدان االزهر، مصر، مقدمة ابن خلدونابن خلدون، عبدالرحمن، 

، المعهد العربي والقانون الوضعي الشركات في الشريعة االسالميةالخياط، عبد العزيز، 
 .م1988، 1للدراسات المالية والمصرفية، عمان، االردن، ج

، دار ابن حزم للطباعة القواعد الكلية والضوابط في الفقه االسالميداودي، عبد القادر، 
 .2009والنشر، بيروت، لبنان، 

وبدون طبعة،  ن تاريخ،، دار الفكر، بدوحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي، محمد، 
 .3الجزء

 .346، دار المعرفة، بيروت، صالقواعد البن رجبابن رجب، ابو الفرج عبد الرحمن، 



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  بني سلمان والسعد

  788

 

، تحقيق جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلمابن رجب، زين الدين، 
 .179ص ،2008، 1ماهر ياسين، دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، بيروت، ط

، 1، دار الغرب االسالمي، بيروت، لبنان، طفتاوي ابن الرشدابن الرشد، محمد بن احمد، 
 .م1987

، منشورات كلية االداب، نظرية التقعييد الفقهي وأثرها في اختالف الفقهاءالركوي، محمد، 
 .1جامعة محمد الخامس، المغرب، ط

، مجموعة من المحققين، دار وستاج العروس من جواهر القامالزبيدي، محمد بن محمد، 
 .27الهداية، ج

 .م1968، 10، مطبعة طبرين، دمشق، ط2، جزءالمدخل الفقهي العامالزرقاء، مصطفى، 

، 1، دار الكتب العلمبة، بيروت، لبنان، مجلداالبهاج في شرح المنهاجالسبكي، تقي الدين، 
 .م1995

 1993، 11، دار المعرفة، بيروت، مجلدالمبسوطالسرخسي، محمد، 

، تحقيق صالح الدين الناهي، مطبعة اسعد، خزانة الفقه وعيون المسائلالسمرقندي، ابو الليث، 
 .2، الجزء1967بغداد، 

 1990، 1، دار الكتب العلمية، ط1، الجزء االشباه والنظائرالسيوطي، 

للنشر ، دار النفائس القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة االسالميةشبير، محمد، 
 .م2015، 4والتوزيع، عمان، االردن، ط

، دار ابن الحزم للطباعة السيل الجرار المتدفق على حدائق االزهارالشوكاني، محمد بن علي، 
 .2004، 1والنشر، بيروت، لبنان، ط

، تحقيق عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر، نيل االوطارالشوكاني، محمد بن علي، 
1993، 

 .2، دار الكتب العلمية، جالمهذب في فقه االمام الشافعي، و اسحاقالشيرازي، اب

 ،3، تحقيق احمد محمد شاكر، الجزءجامع البيان في تأويل القرآنالطبري، محمد بن جرير، 
 .م1،1964مؤسسة الرسالة، ط



 ...التقييم الفقهي لرأسمال شركات التمويل التابعة للبنوك التقليدية    حوث والدراساتمجلة جرش للب

 789

 

، دار الفكر، بيروت، 5، الجزءالدرر المختار وحاشية ابن عابدينابن عابدين، محمد امين، 
 .1992، 2ط لبنان،

، دروس صوتية قام بفريغها موقع القواعد الفقهية بين األصالة والتوحيدعبد الغفار، محمد، 
 .3األصالة االسالمية،الجزء

دراسة مقارنة بين : مدى استقاللية الشركة التابعة عن الشركة القابضةالغوشة، معتصم، 

 .م2007، األردن، ، جامعة عمان العربية،،عمانالقانونيين األردني واإلنجليزي

، تحقيق محمد علي بصائر ذوي التميز في لطائف كتاب العزيزالفيرروزآباى، مجد الدين، 
النجار، المجلس االعلى للشؤون االسالمية، القاهرة، مصر، الباب الثاني والعشرون، 

 .م1992، 4المجلد

 .م2000 ،قانون البنوك وتعديالته في االردن

 .1997، 22، رقمقانون الشركات األردني

 .م1976، )582( ، رقمالقانون المدني األردني وتطبيقاته

، اعتني بإخراجها مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهيةالقحطاني، ابو محمد، 
 .م2000، 1متعب بن مسعود الجعيد، دار الصميعي للنشر والتوزيع، السعودية، ط

 .5م، ج1968، مكتبة القاهرة، المغنيابن قدامة، موفق الدين ابو محمد، 

، دار الغرب االسالمي، بيروت، 18، تحقيق محمد ابو خبزة، الجزءالذخيرةالقرافي، ابو العباس، 
 .13لبنان، الجزء

 .3الجزء ،)انوار البروق في انواء الفروق( الفروقالقرافي، ابو العباس، 

، عليل لمسائل المستخرجةالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتالقرطبي، ابو الوليد، 
 .م1988، 2، تحقيق محمد صبيحي وآخرون، دار الغرب االسالمي، بيروت، ط18الجزء

، 3، تحقيق احمد البردوني وابراهيم اطفيش، الجزءالجامع ألحكام القرآنالقرطبي، ابو عبدالله، 
 .1964، 2دار الكتب المصرية، القاهرة، ط



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  بني سلمان والسعد

  790

 
، مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا النهاية الهداية إلى بلوغالقرطبي، ابو محمد، 

جامعة الشارقة، مجموعة بحوث الكتاب والسنة، كلية الشريعة والدراسات االسالمية، جامعة 
 .م2008، 1الشارقة، ط

، تحقيق محمد ابو كتاب الجامع في السنن واآلداب والمغازي والتاريخالقيرواني، ابن محمد، 
 .م1980خ، مؤسسة الرسالة، بيروت، المكتبة العتيقة، تونس، االجفان وعثمان بطي

، تحقيق محمد عبد السالم ابراهيم، اعالم الموقعين عن رب العالمينابن القيم الجوزية، محمد، 
 .1991، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط3الجزء

 .م1986، 3، المجلد ، دار الكتاب العربي، بيروت لبنانبدائع الفوائدابن القيم الجوزية، محمد، 

المكاسب والورع والشبهة وبيان مباحثها ومحظوراتها واختالف المحاسبي، الحارث بن اسد، 

، تحقيق عبد القادر احمد عطا، مؤسسة الكتب الناس في طلبها والرد على الغالطين فيه
 .م1987، 1والثقافة، بيروت، لبنان، ط

، دار احياء التراث 8، الجزءجح من الخالفاالنصاف في معرفة الراالمرداوي، عالء الدين، 
 .، بدون تاريخ2العربي، ط

 .م2010، 3،دار صادر، بيروت، لبنان، ط10، جلسان العربابن منظور، محمد بن مكرم، 

السيوطي، عبد الرحمن، األشباه . 87، ص1، الجزءاالشباه والنظائرابن نجيم، زين الدين، 
   .1990، 1ط والنظاائر، دار الكتب العلمية، بيروت،

، دار احياء التراث العربي، بيروت، المنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاجالنووي، حيي الدين، 
 ، 231، ص)1567( ، حديث رقم10، الجزء1392، 2لبنان، ط

، تحقيق محمد نجيب المطيعي، مكتبة االرشاد، المجموع شرح المهذبالنووي، يحيى بن شرف، 
 .4جدة، الجزء

 .، بدون تاريخ9، دار الفكر، الجزءالمجموع شرح المهذبف، النووي، يحيى بن شر

المسند الصحيح المختصر بنسخ العدل عن العدل عن رسول النيسابوري، مسلم بن حجاج، 

، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار احياء التراث العربي، وسلم الله صلى الله عليه
 .ت، باب اخذ الحالل وترك الشبها3بيروت لبنان، الجزء 

  .، شركة تمكين للتأجير التمويليدائرة مراقبة الشركاتوزارة الصناعة والتجارة االردنية، 



 836 -791، ص ص 2022، 1العدد  23المجلد   مجلة جرش للبحوث والدراسات

791 

 مسامحات اإلمام املوصلي من كتاب االختيار في تعليل املختار
  

  *عبدالله محمد الزيود

  

  ملخص
لقد تضمن هـذا البحـث الحـديث عـن مسـامحات اإلمـام الموصـلي والتـي اختارهـا بخـالف المعتمـد فـي             

سـألة،  المذهب، بعيدا عن الحديث عن المذاهب األخرى، وبيان المعتمد في المذهب، وأدلة المـذهب فـي الم  
ــم الباحــث فــي التوصــيات علــى توســيع النطــاق بدراســة المــذاهب         وســبب مســامحة اإلمــام الموصــلي، ثــم تكل

  .والوقوف على مسائل كل إمام من أئمة المذهب لالستفادة من كل مسألة يطرحها أي إمام منهم بشكل عام

  .عبد الله بن محمود الموصلي، مسامحات، مخالفات آراء،: الكلمات المفتاحية

 
The pardons of Imam Al-Mousili from the Book of “Alekhtiar fee 

TaleelAlmokhtar"  
 

Abdullah Mohammed Zyoud, Deputy Mufti of Civil Defense, Part-time 
Teacher at Prince Hussein bin Abdullah II Academy, Part-time Teacher at 
the University of Islamic Sciences, Hanafi Jurisprudence. 

 

Abstract 
This research is dealing with the pardons of Imam Al-Mousili that he chose 

although theydisagree with the approved ones in theotherdoctrines, away from talking 
about other doctrines, and the approvedstatement of thesedoctrines, and the evidence of 
the doctrine in this regard, and the reason of Imam Al-Mousilipardon, then the 
researcher talked about recommendations to expand the scope by studying the doctrines 
and each issue raised by other Imams to benefit from them in general. 
Keywords: Opinions, Abdullah bin Mahmoud Al-Mousili, Pardons, Objections. 
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  مقدمةال

طريق  والصالة والسالم على من ال نبي بعده، دلَّ أمته إلى ،الحمد لله وحده ال شريك له
سنته،  وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان، ومن اتبعصلى الله عليه وسلم الهدى والرشاد، 

  .واهتدى بهداه ودعا بدعوته

لذين يلونه ثم الذين يلونهم كما ثم ا فإن من المعلوم أن خير القرون قرن النبي : إما بعد
 خيركم قرني، ثم« :قال النبي : قال عليه السالم فعن عمران بن حصين رضي الله عنهما، قال

والمذاهب الفقهية جاءت في هذه القرون، ثم الذين جاءوا من ، )1(»الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم
هي إلمام من أئمة المذهب؛ ألنه ال بد من تالميذهم بنوا على أصولهم، وما بين أيدينا من دراسة ف

أخذ العلم من المذاهب الفقهية المعتمدة على األصول والقواعد والضوابط الفقهية والتي ال يمكن 
أن يستغنى عنها في فهم نص من نصوص الكتاب أو السنة إال عن طريقها، وما هذا الكتاب إال 

  .أحد كتب المذهب المعتمدة

الضوء على المسائل التي اختارها اإلمام الموصلي خالفا لما هو  أهمية البحث في تسليط
  .معتمد في المذهب، وسبب اختياره، وبيان المعتمد عند جمهور فقهاء الحنفية في المسألة

  :مشكلة البحث

سبب ، وتتركز مشكلة البحث على مسامحات اإلمام الموصلي في مخالفة المعتمد في المذهب
  .اعتمد عليهاواألدلة التي و مسامحته،

  :أهداف البحث

  .بيان مسامحات اإلمام الموصلي من كتابه االختيار في تعليل المختار -1

  .الوقوف على أسباب مسامحات اإلمام الموصلي من كتابه االختيار في تعليل المختار -2

  .األدلة التي اعتمد عليها في مسامحاته -3

  .بيان المعتمد من المذهب في كل مسألة -4

  :سات السابقةالدرا

  .ال يوجد دراسات سابقة في هذا الموضوع

  

  :الجديد في هذا البحث
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  .تناول الموضوع مسامحات اإلمام الموصلي التي اعتمدها وهي على خالف المعتمد -1

  .التنبيه على أن هذه المسائل على خالف المعتمد في المذهب -2

  :منهج البحث

  :اتبعت في هذا البحث ما يلي

رحمهم  قتباس وذلك باقتباس أقوال الفقهاء من أجل إثبات ما نقوله بما قالوا همأسلوب اال -أ
  .الله

  .عزو اآليات القرآنية وتخريج األحاديث الشريفة -ب

  .الرجوع إلى شبكة االنترنت فيما يخص هذا الموضوع - ج

وقد تضمنت خطة البحث مقدمة ومبحثان وثمانية عشر مسألة وخاتمة ولتحقيق هذا المبحث 
  :فقد كان خطة البحث على النحو اآلتي

  :المقدمة

  :مسامحات اإلمام الموصلي في باب العبادات ويتضمن المسامحات التالية: المبحث األول

  .حكم دم السمك: المسامحة األولى

  .حكم غسل النجاسة إذا تجاوزت المخرج: المسامحة الثانية

  .تقدير االستنجاء بعدد: المسامحة الثالثة

  .حكم من عجز عن اإليماء برأسه أكثر من يوم وليلة ثم برئ: الرابعةالمسامحة 

  .المدة التي ُتخرج من مات بعد المعركة عن أحكام الشهيد: المسامحة الخامسة

  .الصالة في السفينة قاعدا مع القدرة على القيام: المسامحة السادسة

  . إمام واحد وصالة التراويح جماعة على عمر بن الخطاب : المسامحة السابعة

  .حكم استالم الحجر ما بين األشواط: المسامحة الثامنة

  .حكم من أفاض من عرفة قبل اإلمام: المسامحة التاسعة

  :مسامحات اإلمام الموصلي في باب المعامالت ويتضمن المسامحات التالية: المبحث الثاني

   .المدة التي تسقط بها الشفعة: المسامحة األولى

  .العلة من منع زوج الظئر من غشيانها في منزل أهل الصبي: ةالمسامحة الثاني

  .إضافة بيع التولية إلى بيع المرابحة في بيع المقسوم من الموزون والمكيل: المسامحة الثالثة

  .من يقسم على الصبي :المسامحة الرابعة
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  .من صفات القاضي أن يكون عالما بالفقه :المسامحة الخامسة

  .بلوغ الجارية سن :المسامحة السادسة

  . وطء الزوجة قبل األستبراء إذا كان المولى يطأها ولم يستبرئها :المسامحة السابعة

  .حكم بيع العبد اآلبق إذا عاد :المسامحة الثامنة

العرض قدر  حكم بيع الجنس بمثله، وأحدهما أقل ومعه عرض إن لم تبلغ قيمة: التاسعة المسامحة
  .النقصان

  .ت اإلمام الموصلي في باب العباداتمسامحا: المبحث األول

  .حكم دم السمك: المسامحة األولى

اتفق الفقهاء على أن الدم نجس حتى الخارج من اإلنسان، واختلفوا في  :تحرير محل النزاع
  :دم السمك على قولين

  .أن دم السمك طاهر وهذا قول اإلمام األعظم ومحمد بن الحسن الشيباني: القول األول

  .أن الدم الكثير الفاحش وما كان من السمك الكبير أنه نجس وهذا قول أبي يوسف: يالقول الثان

  . )2(خفيفة نجاسةدم السمك نجس : قال اإلمام الموصلي رحمه الله تعالى

ما اختلف : أن النجاسة المخففة عندهما: السبب في اختيار اإلمام الموصلي رحمه الله تعالى
، وقد اختلفوا في حكم دم السمك، )3(كالنص يجب العمل بها شرعية في نجاسته، واالجتهاد حجة

نص على نجاسته في المتن، ومن المعلوم بأن ما يذكر في المتون هو المعتمد، ومما ال يخفى  لذا
بعد تتبع أقوال العلماء في هذه المسألة، أن هذا اإلطالق والنص عليه في المتن فيه تسامح منه 

  .الوقوف على هذه المسألة، وفيما يلي بيانها، والله تعالى هو الموفقرحمه الله، لذلك تحتم علينا 

   :تفصيل أقوال الفقهاء في المسألة

  :واستندوا إلى األدلة التالية )4(دم السمك طاهر وهذا قول أبي حنيفة ومحمد: القول األول

  .)5(اإلجماع على إباحة تناول السمك مع دمه وهذا يدل على أنه ليس نجس: أوال

  . )8(، وأنه ليس بشيء)7)(6( أنه ليس بدم حقيقة: نياثا

  .)9(وهو مما يعيش في الماء ،الدموي ال يسكن الماء: ثالثا

قياسا على ما يبقى في العروق من الدم والمختلط مع اللحم بعد الذبح طاهر، وحل تناوله : رابعا
  .)10(مع ما اختلط به
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  .)11(أنه ال يذكى: خامسا

  .)12(طبع الماء بارد، وما كان له دم لم يدم بقائه في الماءطبع الدم حار و: سادسا

  :وهو قول أبي يوسف وله ثالثة روايات: القول الثاني

، وهذا قول الحسن بن )13(السمك الكبير إذا سال منه دم كثير يكون نجسا مغلظا: الرواية األولى
، ويمكن )14(عليهازياد، ورواية عن أبي يوسف، وقال السرخسي عن هذه الرواية ال اعتماد 

ما أتفق على : عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله هذه الرواية بأن النجاسة المغلظة مناقشة
، وبناء عليه فهذا القول يخالف األصل في بيان )15(نجاسته، والمخفف ما أختلف في نجاسته

  .النجاسة المغلظة

  .)16(دم السمك نجس إذا كان فاحش الكثرة: الرواية الثانية

  .)17(أن دم السمك معفو عنه في األكل ال في الثياب للقدرة في االحتراز عنه: ية الثالثةالروا

  .)18(يستدل له بالقياس على باقي الدماء

، قال )19(أن دم السمك طاهر في ظاهر الرواية وهو الصحيح: المعتمد في المذهب
هاء القول بنجاسة دم ، ووصف غالبية الفق)20(ليس بدم على التحقيق فال يكون نجسا: المرغيناني

  . )21(السمك بأنه قول ضعيف

بناء على ما تقدم من التفصيل الموجز ألقوال الفقهاء، يتبن لنا أن اإلمام الموصلي عندما 
  .أن دم السمك نجاسته نجاسة مخففة، فيه مسامحة منه رحمه الله تعالى ذكر في المتن

  .جحكم غسل النجاسة إذا تجاوزت المخر :المسامحة الثانية

اتفق الفقهاء على أن ما جاوز المخرج من النجاسة إذا زاد على الدرهم : تحرير محل النزاع
  .يجب غسله، واختلفوا فيما إذا كان أقل من الدرهم

يجب غسل : قال الموصلي في معرض حديثه عن وجوب غسل النجاسة إذا تجاوزت المخرج

  .)22(األحوطالنجاسة إذا تجاوزت المخرج عند محمد قل أو كثر، وهو 

بنا حكمه على قول محمد قل أو كثر،  يبدو والله أعلم أنه: سبب اختيار اإلمام الموصلي
ومما ال يخفى بعد تتبع أقوال العلماء في  سيزيد على قدر الدرهم، تجاوز المخرج وأنه ما دام

هذه  هذه المسألة، أن هذا اإلطالق فيه تسامح منه رحمه الله، لذلك تحتم علينا الوقوف على
  .المسألة، وفيما يلي بيانها، والله تعالى هو الموفق

  : تفصيل أقوال الفقهاء في المسألة
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ال يضم ما على المخرج مع ما بعده فإذا زاد بضم ال يفرض غسله، وهو قول أبو  :القول األول
  .)23(حنيفة، وأبو يوسف

  :)24(استدلوا بما يلي

تبار له مطلقا وال يضاف إلى ما على جسده من أن ما على المخرج في حكم الباطن فال اع: أوال
  .النجس

  .موضع االستنجاء طاهر حكما: ثانيا

وإذا اختلفتا في الحكم يعطى لكل واحدة  أنهما نجاستان مختلفتان في الحكم، فال يجتمعان،: ثالثا
  .)25(منهما حكم نفسها، وهي في نفسها قليلة فكانت عفوا

ع ما بعده فإذا زاد على قدر الدرهم بضم يفرض غسله، وهو يضم ما على المخرج م: القول الثاني
، وأطلق صاحب التحفة القول بوجوب استعمال الماء إذا جاوز الخارج )26(قول محمد

  .)27(المخرج

  :)28(ويستدل له بما يلي

  .في حالة تجاوزه للمخرج يكون زائد عن الدرهم: أوال

  .التحادهما في الحكم اعتباره؛ أن ما على المخرج في حكم الظاهر فال يسقط: ثانيا

  .العفو عن ما في المخرج ال يلزم أنه في حكم الباطن لوجوب غسله في الجنابة والحيض: ثالثا

فيما عدا موضع االستنجاء  ما زاد على مقدار الدرهمالمقدار المانع : المعتمد في المذهب
ما كان وراء  قدار المانعالم،وقد نص الفقهاء على وهو قول اإلمام أبو حنيفة وأبو يوسف 

والصحيح : ، وقال ابن عابدين)31(، وابن نجيم)30(، ورجحه الكاساني)29(االستنجاء موضع
وصححه في ،)35(، والفتاوى الهندية)34(، والطحطاوي)33(وبقولهما أخذ الزيلعي، )32(قولهما

  .)36(المضمرات

  .اإلمام الموصليغير  باألحوطبعد استقراء عامة كتب السادة الحنفية لم أجد أحد قال 

  

  

  .تقدير االستنجاء بعدد: المسامحة الثالثة

إزالة النجو وهو العذرة وأكثر ما يستعمل في إزالتها بالماء وقد : تعريف االستنجاء لغة
  .)37(يستعمل في إزالتها باألحجار وأصله من النجو وهو القشر واإلزالة
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من النجو وهو ما يخرج من هو طلب طهارة القبل والدبر : تعريف االستنجاء اصطالحا
  . )38(البطن أو ما يعلو ويرتفع من النجوة وهي المكان المرتفع

، واختلفوا )39(اتفق الفقهاء على أن المقصود من االستنجاء هو اإلنقاء: تحرير محل النزاع
  .فيه عدد مسنون؟ هل

لثالث أو ويقدر با.. .:قال اإلمام الموصلي في معرض حديثه عن غسل النجاسة الغير مرئية

  .)40(وكذلك يقدر في االستنجاءبالسبع قطعا للوسوسة، 

أنه مشى على غلبة الظن بأن المحل ال يطهر في أقل من ثالث، ومما : سبب اختيار الموصلي
ال يخفى بعد تتبع أقوال العلماء في هذه المسألة، أن هذا اإلطالق فيه تسامح منه رحمه الله، 

  .المسألة، وفيما يلي بيانها، والله تعالى هو الموفق لذلك تحتم علينا الوقوف على هذه

   :تفصيل أقوال الفقهاء في المسألة

  .)42(، وال يقدر بعدد، إال إذا كان موسوسا)41(ليس في االستنجاء عدد مسنون: القول األول

  : )43(استدلوا بما يلي

أحجار،  آتيه بثالثة أن الغائط فأمرني أتى النبي «: قال ما روي عن عبدالله بن مسعود : أوال
أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى  فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم

، وجه االستدالل أنه لما أنقى بالحجرين ولم يطلب ثالثًا دل )44( »هذا ركس«: وقال» الروثة
الثالثة حديث عبد الله دليل على أن : ، وقال الطحاوي)45(على أن االستنجاء يكتفى بهما

  .)46(ليست بشرط

  .لو كان العدد ثالث واجبا ألمر عبد الله أن يأتيه بالثالث: ثانيا

  .المراد من االستنجاء طهارة المخرج فال حاجة الشتراط العدد: ثالثا

  .إذا لم يحصل النقاء بالمرة أو بالثالث يزاد حتى يتحصل المقصود: رابعا

  .الستحباب، أو على الغالب أن اإلنقاء يحصل بهيمكن حمل ذكر الثالثة أحجار على ا: خامسا

  .لو استنجى بحجر له ثالثة أحرف جاز باإلجماع: سادسا

 أمر النبي باإليتار، وهو يقع من ،)47(»من استجمر فليوتر« -  –حديث رسول الله : سابعا

  .، وال يلزم أن يكون ثالثًا أو غير ذلك)48(الواحد

إذا استجمر أحدكم فليستجمر « ا أمر رسول الله حمل المطلق على المقيد، فيم: ثامنا
؛ )50(حيث نفى الحرج عمن ترك العدد، لذا ال تجب، واألمر للندب ال لإليجاب ،)49(»ثالثا

  .لحديث عبدالله بن مسعود السابق الذكر
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  .)52(واإلمام الموصلي )51(أنها تقدر بثالث، وهو قول السرخسي: القول الثاني

  :بما يلي )53(واستدل لإلمام الموصلي

من  إذا استيقظ أحدكم«: قال رسول الله : قال عن أبي هريرة : حديث المستيقظ: أوال
، )54(»فال يغمس يده في اإلناء حتى يغسلها ثالثا، فإنه ال يدري أين باتت يده منامه،

ففي النجاسة  ،ويستفاد من هذا الحديث أن األمر بالغسل ثالثا في النجاسة الغير متحققة
  .)55(من باب األولى المحققة

  .)56(غلبة الظن تقدر بالثالث، ألنها تحصل عند هذا العدد غالبًا:ثانيا

  .أنه ال يقدر بعدد، إال إذا كان موسوسا على ما مر في القول األول: المعتمد في المذهب

بناء على ما تقدم من التفصيل الموجز ألقوال الفقهاء، يتبين لنا أن اإلمام الموصلي عندما 
  .فيه مسامحة منه رحمه الله تعالى العدد في االستنجاء في المتنذكر 

ما يلزم من القضاء في حق من عجز عن اإليماء برأسه أكثر من يوم وليلة : المسامحة الرابعة

  . إن برئ

الفوائت إذا كانت صالة يوم وليلة أو أقل فعليه جمهور الفقهاء على أن  :تحرير محل النزاع
  .فيما زادت على يوم وليلة وهو يعقل ، واختلفوا)57(القضاء

قال اإلمام الموصلي رحمه الله في معرض حديثه عن الذي يعجز عن اإليماء برأسه واستمر 

  .)58(يلزمه قضاء يوم وليلة ال غيرإن برئ فالصحيح أنه : أكثر من يوم وليلة ثم برئ

اسا على اإلغماء لعدم الحرج في قضاء اليوم والليلة، وقي: سبب اختيار اإلمام الموصلي
ومما ال يخفى بعد تتبع أقوال العلماء في هذه المسألة، أن هذا النص على تصحيح ، )59(والجنون

قضاء يوم والليلة فيه تسامح منه رحمه الله، لذلك تحتم علينا الوقوف على هذه المسألة، وفيما 
  .يلي بيانها، والله تعالى هو الموفق

   :تفصيل أقوال الفقهاء في المسألة

  .)60(إذا زاد عجزه على يوم وليلة ال يلزمه القضاء: القول األول

  :استدلوا بما يلي

  .)61(ألن الفوائت دخلت في حد التكرار: أوال

  .)62(قياس على المغمى عليه: ثانيا

  .)63(مجرد العقل ال يكفي لتوجه الخطاب: ثالثا
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ل الميرغيناني في معرض ،وإن كان القضاء يجب موسعا،حيث قا)64(يلزمه القضاء: القول الثاني
أخرت الصالة عنه، وفيه إشارة إلى أنه ال تسقط عنه : حديثه عن العاجز عن اإليماء برأسه

  .)65(هو الصحيح: الصالة، وقال

  :يستدل له بما يلي

  .)66(أنه يفهم الخطاب: أوال

  .)67(وقياسا على اإلغماء والجنون ،عدم الحرج في قضاء اليوم والليلة :ثانبا

، وقد جزم )68(إذا زاد عجزه على يوم وليلة ال يلزمه القضاء :عتمد في المذهبالقول الم
وهو : قال الكاسانيو ،)69(التجنيس والمزيد أنه ال يلزمه القضاء كتابه صاحب الهداية في

صححه قاضي غنى : )72(، وقال الشرنباللي)71(السرخسي من غير تفصيل ، وبه جزم)70(الصحيح
قال في الظهيرية هو ظاهر الراوية وعليه الفتوى وفي الخالصة هو و قال هو األصح،) قاضيخان(و

" منية المفتي "ونقل العيني عن  ،قال هو الصحيح كما في التتارخانية المختار وصححه في الينابيع
، والميرغناني في التجنيس وافق األكثر وهم القائلون بالسقوط فيرجع )73(أنها سقطت في األصح
  .)74(ة إليه دون ما في الهداي

أنه قال يلزمه القضاء يوم وليلة ال غير وهذا لم يقل به أحد من السادة : مسامحة اإلمام
  .الفقهاء على حسب تتبعي لهذه المسألة

  . الصالة في السفينة قاعدا مع القدرة على القيام: المسامحة الخامسة

جائزة، واختلفوا  اتفق الفقهاء على أن الصالة قاعدا في السفينة لعذر :تحرير محل النزاع
  . فيما لم تكن لعذر

  .)75(أساء فإن صلى قاعدا وهو يستطيع القيام أجزأه وقد: قال األمام الموصلي

  .قاعدا وهو يستطيع القيام لمن صلى في السفينة أساءقوله : مسامحة اإلمام

عن  تبع من قبله من الفقهاء، وإشارة إلى أن القيام أفضل؛ ألنه أبعد: سبب اختيار الموصلي

ومما ال يخفى بعد تتبع أقوال العلماء في هذه المسألة، أن  ،)77(، وأسكن للقلب)76(شبهة الخالف
فيه تسامح منه رحمه الله، لذلك تحتم علينا الوقوف على هذه المسألة،  هذا النص على اإلساءة

  .وفيما يلي بيانها، والله تعالى هو الموفق

   :تفصيل أقوال الفقهاء في المسألة
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أن من صلى قاعدا وهو يقدر على القيام أجزأه عند أبي حنيفة، ولم يقولوا بأنه : األول القول
  .، وهذا قول جمهور الفقهاء عدا من سنذكرهم من أصحاب القول الثاني)78(أساء

  :ويستدل لهم بما يلي

  . )79(أن الغالب في حال راكب السفينة دوران رأسه إذا قام والحكم للغالب: أوال

قعودا، وقال مجاهد  في السفينة - -صلينا مع أنس بن مالك : قال - -ابن سيرين  حديث: ثانيا
  .)81(فدل على الجواز) 80(صلينا مع جنادة بن أبي أمية قعودا في السفينة: - رحمه الله  -

ومشى على  )82(صلى قاعدا وهو يستطيع القيام أجزأه عند أبي حنيفة وقد أساء من :القول الثاني
  .)84(أمين أفنديو ،)83(مقولهم ابن الهما

  : ويستدل لهم

والقيام مقدور عليه فال ، )85( »صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا«: -  -حديث النبي : أوال
  .)87(وهو ركن فال يسقط من غير عذر ،)86(تركه يجوز

  .)88(أبعد عن شبهة الخالف: ثانيا

  .)89(درة على الركوع والسجودقياس على البيت، حيث ال يصلي فيه باإليماء تطوعا مع الق :ثالثا

 صل« : قال إلى الحبشة -  -لما بعث جعفر بن أبي طالب  -  - وبما روي أن النبي : رابعا

وهذا فيه أمر بأن يصلي في السفينة قائما إال أن يخاف ) 90( »فيها قائما إال أن تخاف الغرق 
  .)91(الغرق

قيام أجزأه عند أبي حنيفة، من أن من صلى قاعدا وهو يقدر على ال: المعتمد في المذهب
  .)92(غير إساءة

  . بصالة التراويح جماعة على إمام واحد أمر عمر بن الخطاب : المسامحة السادسة

اتفق الفقهاء على أن أول من جمع الناس في صالة التراويح على رجل : تحرير محل النزاع
  . سيدنا عمر، واختلفوا في التعبير عن فعل واحد هو سيدنا عمر بن الخطاب 

عمر هذا وجمع الناس على أبي بن كعب فصالها جماعة  سنولقد  :قال اإلمام الموصلي

  .)93( والصحابة متوافرون

التراويح سنة إال أنها ليست بسنة : لما روي عن محمد أنه قال: سبب اختيار الموصلي
، )94(سنة الصحابة ؛ لعدم المواظبة عليها، لكن الصحابة واظبوا عليها فكانت-  - رسول الله 

كثير من الحواشي بأنها سنة عمر يعني بالنظر لكونها عشرين ركعة وللمواظبة عليها  وما صرح في
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ومما ال يخفى بعد تتبع أقوال العلماء في هذه المسألة فيه تسامح منه  ،)95(ومبتدئها من عهده
  .ا، والله تعالى هو الموفقرحمه الله؛ لذلك تحتم علينا الوقوف على هذه المسألة، وفيما يلي بيانه

   :تفصيل أقوال الفقهاء في المسألة

أن سيدنا عمر جمع الناس على إمام واحد وهذا قول كافة علماء المذهب ما عدا : القول األول
  .أصحاب القول الثاني

  :واستدلوا بما يلي

قال خرجت  بما روي عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارى أنه: أوال
يصلى  فإذا الناس أوزاع متفرقون ،إلى المسجد ،ليلة في رمضان -  -مع عمر بن الخطاب 

الرجل لنفسه، ويصلى الرجل فيصلى بصالته الرهط فقال عمر إنى أرى لو جمعت هؤالء على 
والناس  ،ثم خرجت معه ليلة أخرى ،ثم عزم فجمعهم على أبى بن كعب ،قارئ واحد لكان أمثل

: أفضل من التي يقومون والتي ينامون عنها ،قال عمر نعم البدعة هذه ،بصالة قارئهميصلون 

  .)97(أصل وعهد من رسول اللهبين يديه ذن إ ،)96(وكان الناس يقومون أوله ،يريد آخر الليل

حيث أقامها في بعض الليالي ثم تركها خشية أن تكتب على  الذي أسنها النبي  :ثانيا
خرج ذات ليلة من جوف الليل، فصلى في المسجد،  ن رسول الله أ: عائشة ،عن)98(أمته

بصالته، فأصبح الناس، فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم، فصلوا معه، فأصبح الناس،  فصلى رجال
، فصلوا بصالته، فلما فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله 

له حتى خرج لصالة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل المسجد عن أه كانت الليلة الرابعة عجز
أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، لكني خشيت أن تفرض «: على الناس، فتشهد، ثم قال

  )99(»عليكم، فتعجزوا عنها

  . )100(»أن عمر بن الخطاب أمر رجال يصلي بهم عشرين ركعة«عن يحيى بن سعيد، :ثالثا

ن قيام رمضان على رجل واحد، وهذا قول اإلمام أن سيدنا عمر هو من س :القول الثاني
 )103(والفتاوى الهندية )102(ومراقي الفالح )101(الموصلي رحمه الله وقد ورد في المحيط

  . وقيل هي سنة عمر : بصيغة التضعيف

  :ويستدل لهم بما يلي

 عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، المهديين الراشدين، تمسكوا بها«: قال ثبت عن النبي  :أوال

، ولقد واظب عليها الخلفاء الراشدون ومبدؤها من زمن )104(»وعضوا عليها بالنواجذ
  .)105(عمر
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 ووافقه على ذلك عامة الصحابة رضي الله وقعت المواظبة عليها في أثناء خالفة عمر : ثانيا

حتى دعا له بالخير بعد موته كما ورد وأمر به في  ورضي به سيدنا علي  ،)106(عنهم
)107(عهده

أن عليا أمر رجال يصلي بهم في رمضان عشرين «:مروي عند البيهقي وهذا، 
  .)108(»ركعة

 ،وإنها سنة الرسول  ،أن سيدنا عمر أمر وجمع الناس على الصالة :المعتمد في المذهب
واألصح أنها سنة : ، وقال السغدي)109(صح كما في الفتاوى الهندية عن الجواهر لالخالطياأل وهو

  .)111(والجماعة سنة فيها أيضا )110(سلمو النبي صلى الله عليه

  .من مات بعد المعركة عن أحكام الشهيد المدة التي ُتخرج: المسامحة السابعة

جمهور الفقهاء على أن من مات في ساحة المعركة أنه شهيد وال يغسل، : تحرير محل النزاع
  .واختلفوا في الوقت الذي يخرجه من أحكام الشهيد فيمن مات بعد المعركة

  .)112(وهو يعقل غسلأكثر من يوم إن عاش : اإلمام الموصلي قال

  .جعل هذا القول في المتن وهذا داللة على أنه هو القول المختار عنده :مسامحة اإلمام

  .والله أعلم ،سبب اختيار اإلمام الموصلي أخذا بقول أبي يوسف

فيه تسامح منه رحمه ومما ال يخفى بعد تتبع أقوال العلماء في هذه المسألة، أن هذا القول 
  .الله، لذلك تحتم علينا الوقوف على هذه المسألة، وفيما يلي بيانها، والله تعالى هو الموفق

   :تفصيل أقوال الفقهاء في المسألة

  :على النحو التالي ،)113(أقوال الفقهاء في مقدار الوقت الذي يكون به الشهيد مرتثا

  .)114(هذه رواية عن أبي يوسفو يعقل،إذا مضى عليه وقت صالة، وهو : القول أألول

  :استدلوا بما يلي

أنه يصير بذلك خلقا في حكم الشهادة إذ الصالة وجبت عليه والوجوب من أحكام الدنيا : أوال
  .)115(فارتفق بالحياة

  .)116(أن شهداء أحد ماتوا عطاشا والكأس يدار عليهم خوفا من نقصان الشهادة: ثانيا

ألن ما دون ذلك وقت قصير  ؛)117(ليلة غسل وهذا مروي عن محمدأن بقي يوما و: القول الثاني
  .ال يمكن ضبطه فال يعتبر

  . )118(إن عاش في مكانه يوما، وهذا روي عن محمد: القول الثالث
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  . )119(ثلثي نهار وهذا مروي عن أبي يوسف يبقىأن : القول الرابع

، وهذه )120(مرتث إذا مضى عليه وقت صالة، وهو يعقل فهو :القول المعتمد في المذهب
وهذا : )123(، قال العيني)122(، وهذا ما ُنص عليه في المتون)121(المسألة تأتي على صورة االتفاق

، وكذلك نص عليه اإلمام الموصلي في كتاب "المجتبى"و" التحفة"و" الذخيرة"في 
  .)124(الشهادات

  .حكم من أفاض من عرفة قبل اإلمام: المسامحة الثامنة

ق الفقهاء على أن من أفاض من عرفات قبل الغروب عليه دم، اتف: تحرير محل النزاع
  . واختلفوا فيمن أفاض قبل اإلمام

قبل الغروب من أفاض من عرفة قبل اإلمام فعليه شاة، وإن عاد إلى عرفة : قال الموصلي

  .)125(بعد إفاضة اإلمام لم يسقط عنه الدم

مام عادة ال يفيض قبل الغروب وقد ربما ألن متابعة اإلمام واجبة واإل :سبب اختيار الموصلي
بدون تفسير لمعنى اإلمام والله أعلم،  )126(تركهما فيجب عليه دم، وربما تبعا لما ذكر في المتون

ومما ال يخفى بعد تتبع أقوال العلماء في هذه المسألة، أن في إيجاب شاة على من أفاض قبل 
قوف على هذه المسألة، وفيما يلي بيانها، فيه تسامح منه رحمه الله، لذلك تحتم علينا الو اإلمام

  .والله تعالى هو الموفق

   :تفصيل أقوال الفقهاء في المسألة

من أفاض قبل الغروب عليه دم ولم يعلق أصحاب هذا القول وجوب الدم باإلفاضة : القول األول
  .قبل اإلمام وهذا عليه كافة الفقهاء ما عدا اإلمام الموصلي رحمه الله

  :ا يلياستدلوا بم

   )127(»لم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليال«حديث جابر : أوال

 صلى الله - ، فلما وقعت الشمس دفع رسول الله -   -كنت ردف النبي «: عن أسامة، قال: ثانيا

  .)129(وفيه إظهار مخالفة المشركين )128(»عليه وسلم

 :بعرفات فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال خطبنا رسول الله : عن المسور بن مخرمة، قال: ثالثا
أما بعد، فإن أهل الشرك واألوثان كانوا يدفعون من هذا الموضع إذا كانت الشمس على «

رءوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوهها، وإنا ندفع بعد أن تغيب، وكانوا يدفعون من 
  .)130(»المشعر الحرام إذا كانت الشمس منبسطة
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زاغت  خرج حين أن رسول الله « :عن جابر بن عبد الله -  -لله فعل رسول ا: رابعا
  .)131(»ثم ركب، فوقف، فلما غربت الشمس دفع إلى المزدلفة.. .فوقف بعرفة الشمس،

وإفاضة  الغروب، ويمكن استدركه بالعود والدفع بعد الغروب، الدم يجب ألجل الدفع قبل: خامسا
  .)132(اإلمام ال تكون إال على الوجه الواجب

من أفاض من عرفة قبل اإلمام فعليه شاة، وإن عاد إلى عرفة قبل الغروب بعد : القول الثاني
  .)134(ورواية في األصل لمحمد )133(إفاضة اإلمام لم يسقط عنه الدم وهذا قول الموصلي

  . )135(وال يمكن إدراكه الدم يجب ألجل الدفع قبل اإلماميستدل له بأن 

، قال )136(باإلفاضة قبل الغروب ال باإلفاضة قبل اإلماميجب الدم  :المعتمد في المذهب
رواية ابن شجاع عن أبي  وكذلك ،يسقط الدم عن من عاد قبل الغروب بعد خروج اإلمام: الكرخي
، وقال )138(ال يجب عليه دم إذا أفاض بعد الغروب ولو قبل اإلمام: ، قال الزيلعي)137(حنيفة 
، وقال مال علي )139(خر لما بعد الغروب؛ لدخول وقت الدفعيجوز الدفع قبل اإلمام إذا تأ: األترازي

إن عاد قبل الغروب : ، وقال منال خسرو)140(إذا دفع بعد الغروب فال شيء عليه اتفاقا: قاري
: ونقل البابرتي للسغناقي تعليق في النهاية على رواية الهداية ،)141(سقط عنه الدم على الصحيح
ن المحظور اإلفاضة أض قبل غروب الشمس فعليه دم؛حيث ومن أفا :كان من حق الرواية أن يقال

أي قبل غروب : وقال شيخي زاده في بيان قول المصنف قبل اإلمام، )142(قبل الغروب
،الناظر إلى أقوال )144(يسقط الدم بالعود ولو بعد اإلمام في األصح: ،وقال الحصكفي)143(الشمس

غروب، ولم يجعلوا المدار في هذه المسألة العلماء قاطبة أنهم علقوا وجوب الدم باإلفاضة قبل ال
   .على إفاضة اإلمام عدا ما ذكرنا

قال  ،)145(وقيد غالبية العلماء سقوط الدم عن من عاد قبل الغروب، ولو بعد ما خرج اإلمام
إن عاد قبل الغروب : ، وقال الحدادي)146(إن عاد قبل الغروب فالقول بسقوط الدم أظهر: ابن نجيم

، وإن عاد قبل الغروب بعدما خرج اإلمام من عرفة روى ابن )147(الصحيح سقط عنه الدم على
، وذكر البابرتي وابن الكمال في نقلهما عن )148(شجاع عن اإلمام أنه يسقط واعتمده القدوري

  .)149(قبل أن تغرب الشمس: األولى أن يقول: النهاية

ألجل دفعه قبل الدم يجب : رواية األصل وفيها :واختالف المشايخ في سبب وجوب الدم
  .)150(يجب ألجل دفعه قبل غروب الشمس: اإلمام، وعلى رواية ابن شجاع

مما سبق يتبين أن تعليل الموصلي بوجوب الدم على من أفاض قبل اإلمام حتى لو عاد قبل 
  .الغروب فيه مسامحة منه رحمه الله
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  .حكم استالم الحجر ما بين الشوط األول واألخير: التاسعة المسامحة

اتفق الفقهاء على أن استالم الحجر األسود سنة، واختلفوا فيما بين : ر محل النزاعتحري
  .الشوط األول واألخير

  .)151(أدباستالم الحجر أول الطواف وآخره سنة، وما بقي بينهما : قال الموصلي

، والسرخسي حيث لم )152(ربما مشى على قول البرهاني والولوالجي :سبب اختار الموصلي
  .)153(ة أو األدبيجزم بالسني

ومما ال يخفى بعد تتبع أقوال العلماء في هذه المسألة، أن هذا اإلطالق فيه تسامح منه 
  .رحمه الله، لذلك تحتم علينا الوقوف على هذه المسألة، وفيما يلي بيانها، والله تعالى هو الموفق

   :تفصيل أقوال الفقهاء في المسألة

  :على النحو التالي

ستالم الحجر سنة في جميع األشواط، وهو قول الجمهور من السادة أن ا: القول األول
  )154(الحنفية

  : استدلوا بما يلي

 ، وكان قد اشتكى، فطاف بالبيت على بعير،جاء النبي «: عن ابن عباس، قال ما روي: أوال

كلما أتى على الركن أشار «: ، وفي رواية البخاري)155(»ومعه محجن، كلما مر عليه استلمه به
  .)156(»ه بشيء في يده وكبرإلي

فيأتي البيت .... .كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية،«: عن نافع قال: ثانيا
، ثم يرمل ثالثة أطواف، يمشي ما بين "بسم الله والله أكبر: "فيستلم الحجر، ويقول

  .)157(»...الركنين، فإذا أتى على الحجر استلمه

  .)158(وهلل وكبر ،وإال فاستقبله ،إن استطعت أن تستلم الركن: يم قالعن مغيرة عن إبراه: ثالثا

  .)159(كل شوط طواف على حدة فكان استالم الحجر فيه مسنونا كالشوط األول: رابعا

قياسا على ركعات الصالة حيث يفتتح كل ركعة بالتكبير كذلك يفتتح كل شوط : خامسا
  .)160(باالستالم

 الطواف وآخره سنة، وما بقي بينهما أدب، وهذا قول الموصلياستالم الحجر أول  :القول الثاني

  .)162(، والسرخسي لم يجزم بسنيته وال باألدب)161(البرهاني والولوالجيو
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أن استالم الحجر سنة في جميع األشواط، وهو قول الجمهور من : المعتمد في المذهب
، وقال المال )164(الشوط األولاستالم الحجر فيه مسنونا ك: ، حيث قال الكاساني)163(السادة الحنفية

وقال  )165(سنن الطواف استالم الحجر مطلقا من غير قيد ألوله وآخره وأثناءه: علي قاري

وفي الطرفين آكد  ،)167(أنه سنة بين كل شوطين: وقال االترازي ،)166(االستالم سنة: الميرغناني
  .)168(مما بينهما

  .مالتمسامحات اإلمام الموصلي في باب المعا: المبحث الثاني

  .المدة التي تسقط بها الشفعة: المسامحة األولى

جمهور الفقهاء على أنه إذا ترك الشفعة بعذر من مرض أو حبس ولم : تحرير محل النزاع
يقدر على التوكيل بالشفعة ال تبطل شفعته وإن طالت المدة، واختلفوا إن ترك الشفعة بغير عذر 

  .على عدة أقوال

  .ولهما دفعا للضرر عن المشتريالفتوى على ق: قال الموصلي

  :ومسامحته في هذه العبارة من وجهين

ربما أنه لم ينبه ألن ذلك معلوم لمن له : لم ينبه على قول محمد، والسبب في عدم التنبيه: أوال
  .اطالع على المذهب الحنفي

على (ه ، والسبب في عدم بيان المقصود بقول)على قولهما(لم يبين من المقصود في قوله : ثانيا
أنه أخذ بظاهر المذهب وهو قول اإلمام أبو حنيفة ورواية عن أبي يوسف، وقد ) قولهما

، ومما ال يخفى بعد تتبع أقوال العلماء في هاتين المسألتين، أن عدم )169(رجحه ابن عابدين
التنبيه فيه تسامح منه رحمه الله، لذلك تحتم علينا الوقوف على هذه المسألة، وفيما يلي 

  .ا، والله تعالى هو الموفقبيانه

   :تفصيل أقوال الفقهاء في المسألة

ال تبطل شفعته، وإن طالت المدة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، ورواية عن أبي : القول األول
  . )170(يوسف

  : )171(واستدلوا بما يلي

  .الحق متى ثبت واستقر ال يسقط إال بإسقاط طالبه: أوال

  .والسفر واحد وال فرق، فيرتفع إشكال الضرر المتوقع حق المشتري في الحضر: ثانيا

  .لو لم يكن في البلد قاض ال تبطل شفعته بالتأخير باالتفاق: ثالثا
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تبطل إذا طالت المدة، واختلف في تقدير المدة التي تبطل بها الشفعة على النحو : القول الثاني
  : التالي

  .)172(عن محمد رحمه الله أنه قدره بثالثة أيام: أوال

إذا لم تسقط بتأخيره للِحق المشتري ضرر من جهته؛ لعدم القدرة على استدل له بما 
ال ضرر، وال ضرار « -  –التصرف فيه مخافة أن يخسر جراء تصرفه فيه، وهو مدفوع لقوله 

  .)174( )173(»اإلسالم في

حمه إن تركها شهرا تبطل وهو قول محمد وزفر، وهو إحدى الروايات عن أبي يوسف ر: ثانيا
  .)175(الله

  :)176(واستدل بما يلي

  .إن فيه ضررا للمشتري لعدم قدرته على التصرف: أوال

  . الشهر آجل وما دونه عاجل: ثانيا

  .)177(وعن أبي يوسف أنه إذا ترك المخاصمة في مجلس من مجالس القاضي تبطل شفعته: ثالثا

فيه اختيارا دل  أنه إذا مضى مجلس من مجالسه ولم يخاصم: واستدل ألبي يوسف بما يلي
  .)178(ذلك على إعراضه وتسليمه

أن له روايتان رواية تبطل الشفعة إذا  :المعتمد في المذهب في التنبيه على قول محمد
وهذا ما نبه عليه الفقهاء  )179(زادة المدة عن شهر وقد ذكرها الموصلي وفي رواية ثالثة أيام

  .رحمهم الله، وهذا ما لم يذكره الموصلي رحمه الله

إذا تركها بعد اإلشهاد  :لمعتمد في المذهب في التنبيه على المدة التي تبطل بها الشفعةا
وقال  ،)181(، وهي إحدى الروايات عن أبي يوسف)180(شهرًا بغير عذر بطلت وهو قول محمد وزفر

وفي الخالصة ومنية المفتي ،وعليه الفتوى اليوم: )183(قال الحلبي ،)182(شيخ اإلسالم الفتوى عليه
: عن الحسن أنه قال: )185(، وقال السمرقندي)184(ات النوازل والفتوى على قول محمدومختار

وهذا قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر وبه نأخذ، وقال في المستصفى، والفتوى على قول 
إن الفتوى على قول  :أن صاحب الهداية في مختارات النوازل قال: )187(، قال الغنيمي)186(محمد

  .في الهدايةمحمد، مخالفا لما 

وقيل يفتى بقول محمد، قائله شيخ : حبث قال في بيان قوله )188(وإليه مال ابن عابدين
، )189(اإلسالم السمرقندي، وقاضي خان في فتاواه، وشرحه على الجامع، ومشى عليه في الوقاية

  .والنقاية، والذخيرة، والمغني، وفي الشرنباللية عن البرهان أنه أصح ما يفتى به
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  .العلة من منع زوج الظئر من غشيانها في منزل أهل الصبي: الثانية المسامحة

جمهور العلماء على أن من حق الرجل يأتي زوجته المستأجرة للرضاعة  :تحرير محل النزاع
في بيته، وعلى المنع من إتيانها في بيت أهل الصبي، واختلفوا في تعليل سبب المنع في بيت أهل 

  .الصبي

  .)190(ولهم منعه من غشيانها في منزلهم مخافة الحبل: قال اإلمام الموصلي

، ومما ال )191(جرى على ما مشى عليه الكثير ممن كان قبله من الفقهاء: سبب اختيار اإلمام
فيه تسامح منه رحمه  يخفى بعد تتبع أقوال العلماء في هذه المسألة، أن التعليل بمخافة الحبل

  .مسألة، وفيما يلي بيانها، والله تعالى هو الموفقالله،لذلك تحتم علينا الوقوف على هذه ال

   :تفصيل أقوال الفقهاء في المسألة

، )192(فقها الحنفية عللوا المنع؛ ألنه ليس له أن يدخل منزلهم إال بإذن منهم جمهور: القول أألول
ويمكن أن يضاف لذلك حرمة المنزل، وأن الناس تأبى أن يفعل ذلك في منازلهم، وهذا من 

   .العرف

، باإلضافة )193(وهو اختيار اإلمام الموصلي رحمه الله بأن المنع بسبب مخافة الحبل: القول الثاني
  .أنه ليس له أن يدخل منزلهم إال بإذن منهم

ويمكن بيان المسامحة منه رحمه الله حتى من كالمه هو حيث قال في المتن وال يمنع زوجها 
وبناء على كالمه هذا انتفى التعليل بمخافة الحمل؛ ، )194(من وطئها، وهذا باتفاق السادة الفقهاء

  .ألن الحمل ال يتوقف على غشيانها في بيت أهل الصبي

المنع ألن ليس له أن يدخل منزلهم إال بإذن منهم وهذا ما ذهب إليه : المعتمد في المذهب
من أنه ليس ألهل الصبي منعه  :وقد نصوا على ،جميع الفقهاء، حتى من علل بمخافة الحمل

  .غشيانها مخافة الحبل مطلقا

إضافة بيع التولية إلى بيع المرابحة في بيع المقسوم من الموزون : المسامحة الثالثة

  .والمكيل

أجمع الفقهاء على أن بيع المرابحة والتولية والحطيطة من بيوع : تحرير محل النزاع
  .التولية على المرابحة، فذكر واحدة منها يغني عن الباقي إال أن البعض عطف )195(األمانات
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لكل واحد أن يأخذ نصيبه : قال اإلمام الموصلي في معرض حديثه عن اإلجبار على القسمة
وشخي  )197(، وتبعه في ذلك مال خسرو)196(بغير رضا صاحبه ومع غيبته، ويبيعه مرابحة وتولية

  .)198(زاده

ال حاجة لهذه  ، مع أنه)199(مسامحة اإلمام الموصلي رحمه الله إضافة التولية للمرابحة
   .اإلضافة؛ ألن ذكر المرابحة يغني عن ذكر باقي بيوع األمانة

  .سبب إضافة اإلمام الموصلي التولية إلى المرابحة هو من باب زيادة في اإليضاح والله أعلم

يغني عن الباقي وهذا ما مشى عليه  ألن ذكرها ؛)200(ذكر المرابحة فقط :المعتمد في المذهب
  .كافة فقهاء المذهب

  . من يقسم على الصبي: المسامحة الرابعة

ولي متصرف في المال والنكاح وهو األب والجد، وولي : الولي من حيث التصرف ينقسم الى
في النكاح فقط وهو سائر العصبات واألم وذوو األرحام، وقد يكون في المال فقط وهو الوصي 

  .)201(األجنبي

ق التصرف، وعليه تكون الوالية أقوى من الوالية تثبت بالشرع والوصاية تثبت ممن له ح
  .الوصاية ثبوتا؛ تبعا لقوة مصدرها

 ،جمهور الفقهاء على أنه يقسم على الصبي وعديمي األهلية الوصي :تحرير محل النزاع
  .واختلفوا في إضافة الولي للوصي في القسم

  .)204( )203(ووليه )202(يقسم على الصبي وصيه: مسامحة اإلمام الموصلي

ربما من باب أن الولي له التصرف في النكاح والمال خاصة األب والجد، : ر اإلمامسبب اختيا
ومما ال يخفى بعد تتبع أقوال العلماء في هذه  ،الذي سبقه الى ذلك والله أعلم )205(وتبعا للبرهاني

علينا الوقوف على  المسألة، أن إضافة الولي للوصي فيها تسامح منه رحمه الله، لذلك تحتم
  .ذه المسألة والله الموفقتفصيل ه

   :تفصيل أقوال الفقهاء في هذه المسألة

  .)206(يقسم على الصبي الوصي ولم يذكروا الولي وهم جمهور الفقهاء :القول األول

وتبعه على ذلك  ،يقسم على الصبي الوصي والولي وهو قول الموصلي والبرهاني :القول الثاني
  . )207(الحلبي وشيخي زاده
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؛ حيث الوصي بنفسه يعبر )208(جمهور الفقهاء لم يذكروا إال الوصي :هبالمعتمد في المذ
   .عنه بالولي بخالف الوصي

  .من صفات القاضي أن يكون عالما بالفقه: المسامحة الخامسة

جمهور الفقهاء قالوا األولى أن يكون القاضي مجتهدا، فإن لم يوجد أن : تحرير محل النزاع
  .)209(يكون عالما بالكتاب والسنة

  .)211(والسنة )210(بالفقهعالما : مسامحة اإلمام الموصلي أنه قال

أن يكون : ربما أن اإلمام قال بذلك تبعا للعلماء الذين قالوا: سبب اختيار اإلمام الموصلي
، علما بأنهم لم يقولوا بأن يكون عالما بالفقه والسنة، والله )212(عالما بالسنة واآلثار ووجوه الفقه

  .اعلم

بعد تتبع أقوال العلماء في هذه المسألة، بأن القاضي يجب أن يكون عالما ومما ال يخفى 
تحتم علينا الوقوف على تفصيل هذه المسألة والله  لذلكبالفقه والسنة فيه تسامح منه رحمه الله، 

  .الموفق

  : تفصيل أقوال الفقهاء في المسألة

  .)213(الفقهاء أن يكون عالما بالكتاب والسنة، وهذا قول جمهور: القول األول

ولم يقل به  ،أن يكون عالما بالفقه والسنة، وهذا قول اإلمام الموصلي رحمه الله: القول الثاني
  .أحد غيره على حسب اطالعي والله تعالى أعلم

أن يكون عالما بالكتاب والسنة وهذا ما عليه أصحاب القول األول  :المعتمد في المذهب
  .وهم جمهور الفقهاء

  .سن بلوغ الجارية: سةالمسامحة الساد

والفقهاء متفقون على أن البلوغ  إما أن يكون بالعالمة أو بالسن البلوغ: تحرير محل النزاع
واختلفوا في أدنى السن التي يتعلق به البلوغ إذا لم توجد  ،وبالحيض يثبت باالحتالم وباإلنزال

  .عالمات البلوغ

  .قول الذي عليه الفتوىمسامحة اإلمام الموصلي رحمه الله لم ينبه إلى ال

  .ربما لم ينبه على الفتوى تاركا ذلك للعرف: سبب اختيار اإلمام الموصلي
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 ومما ال يخفى بعد تتبع أقوال العلماء في هذه المسألة، أن عدم التنبه على ما عليه الفتوى

  .فيه تسامح منه رحمه الله، لذلك تحتم علينا الوقوف على هذه المسألة والله الموفق

  :يل أقوال الفقهاء في هذه المسألةتفص

سن البلوغ خمس عشرة سنة في الجارية والغالم جميعا، وهذا قول أبو يوسف : القول األول
  .)215(، وقول ألبي حنيفة رحمهم الله)214(ومحمد

  :ويستدل ألصحاب هذا القول بما يلي

 بع عشرة سنةأنه عرض على رسول الله غالم وهو ابن أر ما روي عن سيدنا ابن عمر : أوال

حدثنى ابن  .فرده وعرض وهو ابن خمس عشرة فأجازه فقد جعل خمس عشرة حدا للبلوغ
 ،سنة عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة -  -أن رسول الله  - رضى الله عنهما  -عمر 

قال نافع فقدمت على  .ثم عرضنى يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازنى ،فلم يجزنى
إن هذا لحد بين الصغير « :فقال ،فحدثته هذا الحديث ،ز وهو خليفةعمر بن عبد العزي

والمعنى فيه أن العادة ، )216(، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة»والكبير
  .)217(الظاهرة أن البلوغ ال يتأخر عن هذه المدة

  .)218(»دالصبى إذا بلغ خمس عشرة اقيمت عليه الحدو«: وروى قتادة عن انس مرفوعا :ثانيا

  .)219(أن المعتبر في الحقيقة هو العقل وهو الذي تبنى عليه األحكام: ثالثا

  .)220(االحتالم اعتبر في الشرع ألنه عالمة على كمال العقل: رابعا

  . )221(االحتالم عادة ال يتأخر عن خمس عشرة سنة: خامسا

 رة سنة وتسع عشرةثماني عش وله روايتان في سن بلوغ الغالم قول أبي حنيفة : القول الثاني

  .)223(وسبع عشرة في الجارية )222(سنة

  : )224(ويستدل لسيدنا أبو حنيفة بما يلي

  .أن الشرع علق الحكم والخطاب باالحتالم وهو األصل في البلوغ: أوال

  . االحتالم إلى هذه المدة متصور في الجملة: ثانيا

  .ال يجوز إزالة الحكم الثابت مع االحتمال: ثالثا

  .اس على حكم الحيض في حق الكبيرة ال يزول بامتداد الطهر ما لم يوجد اليأسالقي: رابعا

  . القياس على التفريق في حق العنين ال يثبت ما دام طمع الوصول ثابتا بل يؤجل سنة: خامسا
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هو قول الصاحبين والقول اآلخر ألبي حنيفة رحمهم الله جميعا وهو  :المعتمد في المذهب
   .)225(الذي عليه الفتوى

حكم وطء الزوجة قبل األستبراء إذا زوجها المولى قبل أن يستبرئها : المسامحة السابعة

  .وكان يطأها

اتفق الفقهاء على أن المولى إذا استبرء من كان يطأها جاز للزوج يطأها : تحرير محل النزاع

  .ولم يستبرئها واختلفوا في حكم استبراء الزوج لها إذا زوجها المولى، بال استبراء

أنه قال في الجارية الموطوءة من موالها إذا باعها أو زوجها ولم : مسامحة اإلمام الموصلي

  .)226(للزوج أن يستبرئها فاألحسنيستبرئها 

ال أحب له أن : ربما تبع اإلمام محمد بن الحسن الشيباني حيث قال: سبب اختيار اإلمام
  . )227(يطأها حتى يستبرئها

العلماء في هذه المسألة، أن هذا اإلطالق فيه تسامح منه ومما ال يخفى بعد تتبع أقوال 
  .رحمه الله، لذلك تحتم علينا الوقوف على هذه المسألة، وفيما يلي بيانها، والله تعالى هو الموفق

  :تفصيل أقوال الفقهاء في المسألة على النحو التالي

أبي حنيفة وأبي  قول، وهذا )228(الزوج ال استحبابا وال وجوباال يستبرئها : القول األول
  .)231(حيث نفى االستحباب وهذا ما استحسنه ابن نجيم ،)230(، وقول لمحمد)229(يوسف

   :يستدل لهم بما يلي

؛ لذلك يحل له أن )233(، كما أنها ليست بفراش لموالها)232(إذا جاز النكاح وهو جائز: أوال
  .)234(يطأها

يؤمر باالستبراء ال استحبابا  ن كذلك فالالحكم بجواز النكاح عالمة على فراغ الرحم، فإذا كا: ثانيا
  .)235( وال وجوبا

: ، وقال ابن عابدين)236(يستحب أن يستبرئها الزوج قبل أن يطأها وهو قول محمد: القول الثاني
، وابن الهمام حمل قول )237(يستحب للزوج أن يستبرئها إذا علم أن المولى لم يفعل ذلك

، )239(ال يطأها حتى يستبرئها بحيضة" تالمشكال"، وفي )238(محمد ال أحب على الوجوب
وعقب عليه ابن عابدين بتأييد السغناقي في ، )240(أقرب إلى االحتياط: وقال أبو الليث قوله

  .)241(النهاية بأن محمد نفى األستحباب

  :يستدل له بما يلي
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  .)242(عدم االستبراء فيه اجتماع رجلين على امرأة واحدة في طهر واحد وهو حرام: أوال

أال ال توطأ الحبالى حتى « :أنه قال في سبايا أوطاس -  -ما روي عن رسول الله : ثانيا
ورغم أن النص وارد في السبي وكذلك في  ،)243(»وال الحيالى حتى يستبرأن بحيضة يضعن،

  .)244(باقي أسباب الملك داللة

ن بالله من كان يؤم« :- عليه الصالة والسالم  -؛ لذلك قال )245(احتمال أن تكون حامال: ثالثا
  .)246(»واليوم اآلخر فال يسقين ماءه زرع غيره

  .)247(للزوج أن يطأها قبل أن يستبرئها :المعتمد في المذهب

  .حكم بيع العبد اآلبق إذا عاد: المسامحة الثامنة

اتفق الفقهاء على أن بيع العبد اآلبق إذا عاد بعد الفسخ ال يتم العقد، : تحرير محل النزاع
  .اد قبل الفسخواختلفوا فيما إذا ع

  .)248(إذا عاد اآلبق جاز البيع: قال الموصلي

بناء على اإلختالف في وصف العقد باطل أم فاسد؟ فالذي أجاز  :سبب اختيار الموصلي
لما  وربما تبعا البيع رتب حكمه على أن البيع فاسد فإذا ارتفع المفسد في الفاسد يصبح صحيحا،

ومما ال يخفى بعد تتبع أقوال العلماء في هذه  جابي،الكرخي واالسبيو روي عن أبي حنيف ومحمد
المسألة، أن هذا اإلطالق فيه تسامح منه رحمه الله، لذلك تحتم علينا الوقوف على هذه المسألة، 

  .وفيما يلي بيانها، والله تعالى هو الموفق

   :تفصيل أقوال الفقهاء في المسألة

  .)249(صحيحا وبه قال جمهور الفقهاءبيع العبد اآلبق إذا عاد ال يعد : القول األول

  :واستدلوا بما يلي

  .)250(وقع باطال لعدم مصادفة محله: أوال

  .)251(قياسا على البيع قبل التملك مثل الطير في الهواء والسمك في البحر: ثانيا

وقال  )252(البيع يعد صحيحا إذا عاد اآلبق وهو رواية عن أبي حنيفة وعن محمد: القول الثاني
، ورجحه ابن )254(، والقاضي اإلسبيجابي)253(ه أخذ الكرخي وجماعة من مشايخناوب: الزيلعي
  .)255(الهمام

  :واستدلوا بما يلي

  . )256(ألن الملك والمالية ال زالت قائمة لذا جاز البيع: أوال
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  .)257(البيع وقع فاسدا فإذا ارتفع المفسد رجع البيع صحيحا: ثانيا

  .)258(لمرهون إذا خلصه قبل الخصومةقياسا على اإلباق بعد البيع وبيع ا: ثالثا

لو : ، قال الزيلعي)259(أن العقد ال يتم في بيع اآلبق إذا عاد من إباقه :المعتمد في المذهب
وكان به يفتي : ، وقال ابن الهمام)261(، وهو ظاهر الرواية)260(رجع قبل الفسخ لم يعد البيع صحيحا

  .)262(لثلجيمحمد بن شجاع او أبو مطيع البلخي وهو مختار مشايخ بلخ

حكم بيع الجنس بمثله، وأحدهما أقل ومعه عرض إن لم تبلغ قيمة : التاسعة المسامحة

  .العرض قدر النقصان

اتفق الفقهاء على أنه يجوز بيع الجنس بمثله ومعه عرض إذا كان المفروز :تحرير محل النزاع
  .النقصان قدر لم تبلغ قيمة العرض أكثر مما كان مع العرض، واختلفوا فيما إذا كان

إذا باع الجنس بمثله، وأحدهما أقل ومعه عرض إن لم تبلغ قيمة : قال اإلمام الموصلي

  .)263(العرض قدر النقصان جاز مع الكراهة

مخافة أن يكون الذهب أو الفضة التي تعطى أقل مما هو مع : سبب اختيار اإلمام الموصلي
يخرج النقود عن كونها صرفا بما يقابله الجمع بين النقود وغيرها في البيع ال ؛ وألن )264(العرض

ومما ال يخفى بعد تتبع أقوال العلماء في هذه المسألة، أن النص على الكراهة فيه  ،)265(من الثمن
تسامح منه رحمه الله، لذلك تحتم علينا الوقوف على هذه المسألة، وفيما يلي بيانها، والله تعالى 

  .هو الموفق

   :تفصيل أقوال الفقهاء في المسألة

  :على قولين

، ما دام كان المفروز زائدا عن المجموع )266(جاز البيع قلت قيمة العرض أو كثرت: القول األول
  .)267(مع العرض وهذا قول جمهور الفقهاء

بأنه يقدر وزن المفروز بما يقابله من المجموع مع العرض، والعرض بخالف : استدلوا
  .)268(ق الرباجنسه، فال يتحق

وابن , )270(واإلمام الموصلي,)269(وهذا قول محمد بن سيرين ،جاز البيع مع الكراهة: القول الثاني
  . )272(، وتبعه في ذلك شيخي زاده)271(واألولى بيعه بخالف جنسه: نجيم حيث قال

 . )273(بمخافة أن ما يعطى أقل مما هو مجموع مع العرض: استدلوا
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قا حال كون المفروز من الذهب أو الفضة أكثر مما اجتمع الجواز مطل :المعتمد في المذهب
   .)274(مع العرض

وإذا تبايعا فضة بفضة، ووزن أحدهما أكثر ومع األقل منهما شيء آخر من خالف جنسه 
فالبيع جائز فإن كانت قيمة الخالف تبلغ قيمة الزيادة، أو أقل بما يتغابن فيه يجوز من غير كراهة، 

، والجوزة، والبيضة، وإنما أدخاله ليجوز العقد فإن العقد جائز من طريق وإن كانت قليلة كالقلس
كيف نجده في قلبك قال أجده مثل : الحكم ولكنه مكروه وهكذا روي عن محمد أنه كرهه فقيل له

وإن لم يكن للخالف قيمة ككف من تراب ونحوه فإن البيع ال يجوز؛ ألن الزيادة ال يكون . الجبل
  .)275(ربا بإزائها بدل فيكون

 
  الهوامش

 
 .1ط.ن ناصر الناصرمحمد زهير ب: قتحقب ،الجامع الصحيح المختصر ،محمد بن إسماعيل ،البخاري )1(

رقم  باب ال يشهد على شهادة جور،الشهادات، : كتاب. 171، ص3ج. دار طوق النجاة .هـ1422
 .2651: الحديث

عبد اللطيف محمد عبد الرحمن، : الموصلي، عبد الله بن محمود االختيار لتعليل المختار، تحقيق )2(
  .37،ص1،ج3طم،2005 -هـ  1426 -لبنان / بيروت  -دار الكتب العلمية 

، الزيلعي، عثمان بن علي بن محجن،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 35،ص1،جاالختيارالموصلي، )3(
 ،هـ 1313بوالق، القاهرة، - ، المطبعة الكبرى األميرية 1وحاشية الشْلبي، ألحمد بن محمد، ط

  .74،ص1ج

مركز الدراسات الفقهية  :قتحقي ،التجريد للقدوري ،أحمد بن محمد بن أحمد ،القدوري )4(
، القاهرة –دار السالم : الناشر،د علي جمعة محمد. أ... د محمد أحمد سراج. أ،واالقتصادية

الكاساني، عالء الدين، بدائع الصنائع في  ,741، ص2، جم 2006 -هـ  1427الثانية، : الطبعة
  .61،ص1ج، م1982ترتيب الشرائع، دار الكتاب العربي، 

  .61،ص1ئع الصنائع، جالكاساني،بدا )5(

 1406بيروت،  -، عالم الكتب 1اللكنوي،محمد عبد الحي،النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير،ط )6(
  .79،ص1هـ،ج

وهنا يثار سؤاال أن الفقهاء ذكروا دم السمك باسم الدم ثم بعدها ينفون أنه دم ولقد أجاب االترازي  )7(
ة الدم، وهذا لمن قال أنه دم حقيقة، وبالنفي نفي الدم حقيقة، أرادوا باإلثبات صور: عن هذا التساؤل

البناية شرح  ،وهذا لمن قال أنه ليس بدم على التحقيق، العينى، أبو محمد محمود بن أحمد
  .736،ص1ج .م2000 - هـ  1420بيروت، لبنان، - ، دار الكتب العلمية 1الهداية،ط
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، )أبو الوفا األفغاني: تحقيق(صل المعروف بالمبسوط،الشيباني، أبو عبد الله محمد بن الحسن، األ )8(

  .71،ص1ج .كراتشي –إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية 

، السمرقندي، محمد بن أحمد، تحفة الفقهاء، دار الكتب العلمية، 75،ص1تبيين الحقائق،جالزيلعي،  )9(
  .61ص ،1ج ع،بدائع الصنائ الكاساني، .63،ص1ج،م1994 -هـ  1414، 2لبنان،ط –بيروت 

  .61،ص1بدائع، جالكاساني، )10(

  .369،ص5األصل،جالشيباني، )11(

  .75،ص1جتبيين الحقائق،الزيلعي، ، 736ص،1البناية،جالعيني، )12(

  .75،ص1جتبيين الحقائق،الزيلعي،  )13(

 - هـ 1414: بيروت تاريخ النشر –السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، بدون طبعة، دار المعرفة  )14(
  .87،ص1ج ،م1993

  .35،ص1االختيار،جالموصلي، )15(

طالل : تحقيق(المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل، الهداية في شرح بداية المبتدي، )16(
  .38، ص1ج ،لبنان –بيروت  -، دار احياء التراث العربي )يوسف

  .61،ص1،ج2بدائع الصنائع،طالكاساني، )17(

 .61،ص1الكاساني، بدائع الصنائع،ج )18(

زين الدين بن إبراهيم بن محمد، البحر الرائق شرح  ابن نجيم، ،75،ص1تبيين الحقائق،جالزيلعي،  )19(
: وبالحاشية،تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي: وفي آخره،كنز الدقائق

اوي،أحمد ،الطحط247،ص1بدون تاريخ،ج - ،2،طدار الكتاب اإلسالمي ،منحة الخالق البن عابدين
محمد عبد العزيز : تحقيق(بن محمد،حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح،

ابن عابدين،  ،156، ص1م، ج1997 - هـ 418لبنان،  –، دار الكتب العلمية بيروت 1، ط)الخالدي
 ،م1992 - هـ 1412بيروت، -،دار الفكر2محمد أمين بن عمر، رد المحتار على الدر المختار،ط

اعتنى به  الشرنباللي، حسن بن عمار بن علي، مراقي الفالح شرح متن نور اإليضاح،. 322،ص1ج
إبراهيم بن  الحلبي، ،65،ص1م، ج 2005 - هـ  1425، المكتبة العصرية، 1نعيم زرزور،ط: وراجعه

 -ة دار الكتب العلمي ،1خرح آياته وأحاديثه خليل عمران المنصور،ط محمد بن إبراهيم،ملتقى األبحر،
  .95ص،م1998 -هـ 1419بيروت،/ لبنان

  .38،ص1، الهداية، جالمرغيناني )20(

،العينى، أبو محمد محمود بن 247،ص1البحر الرائق، جابن نجيم،  ،57،ص1المبسوط،جالسرخسي، )21(
، وزارة 1،ط)أحمد عبد الرزاق الكبيسي. د: المحقق(أحمد، منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، 

حاشية الشلبي على  ،47،ص1م،ج2007 - هـ 1428قطر،  -اإلسالمية  األوقاف والشؤون
  . 24،ص1التبيين،ج
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  .39،ص1االختيار،جالموصلي، )22(

  .19،ص1بدائع،جالكاساني، )23(

سراج الدين عمر بن  ،بن نجيما، 78ص،1تبيين الحقائق، جالزيلعي، ، 19،ص1بدائع،جالكاساني، )24(
هـ 1422 ،1، طدار الكتب العلمية ،أحمد عزو عناية: قتحقي ،النهر الفائق شرح كنز الدقائق ،إبراهيم

  .336،ص1رد المحتار،جابن عابدين،  ،758،ص1البناية،ج، العينى ،153،ص1م،ج2002 -

  .19،ص1بدائع،جالكاساني، )25(

  .19،ص1بدائع،جالكاساني، )26(

نذير أحمد، دار عبد الله . د: الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، تحفة الملوك،تحقيق )27(
  .45،ص1ج،،هـ1417:، تاريخ النشر1بيروت،ط –البشائر اإلسالمية 

  .339ـ  336ص،1،جرد المحتارابن عابدين،  )28(

. د. أ: ، النسفي، عبد الله بن أحمد بن محمود كنز الدقائق،المحقق39،ص1،ج، الهدايةالمرغيناني )29(
الحلبي،  ،153،ص1م،ج2011 -هـ 1432 ،1سائد بكداش، دار البشائر اإلسالمية، دار السراج،ط

عبد الغني بن طالب بن حمادة، اللباب في شرح الكتاب، حققه، محمد ، الغنيمي،100،صملتقى األبحر
 .لبنان –،المكتبة العلمية، بيروت 54،ص1ج محيي الدين عبد الحميد،

 .19،ص1، جالصنائع بدائعالكاساني، )30(

 .254،ص1،جالبحر الرائقابن نجيم،  )31(

  .336،ص1،جرد المحتارابن عابدين،  )32(

 .78،ص1جتبيين الحقائق،الزيلعي،  )33(

 .44،ص1حاشية الطحطاوي،ج )34(

 .هـ 1310، 49،ص1، ج2نظام الدين البلخي مع لجنة من العلماء، الفتاوى الهندية، دار الفكر، ط )35(

  .44،ص1حاشية الطحطاوي،ج )36(

اليحصبي، مشارق األنوار على صحاح اآلثار، المكتبة  السبتي، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون )37(
القونوي، قاسم بن عبد الله بن أمير علي، أنيس الفقهاء في تعريفات ، 5،ص2العتيقة ودار التراث،ج

-م2004: يحيى حسن مراد، دار الكتب العلمية، تاريخ النشر: األلفاظ المتداولة بين الفقهاء، تحقيق
  .13،ص1هـ،ج1424

  .18،ص1، جالصنائع بدائعي،الكاسان )38(

كامل محمد محمد عويضة، دار : القدوري، أحمد بن محمد بن أحمد، مختصر القدوري، تحقيق )39(
، ، المرغيناني11، المرغيناني،البداية،ص21،ص1جم 1997 -هـ 1418، 1الكتب العلمية،ط

ن أحمد بن عبد بن مازَة، محمود با، 19،ص1،جالصنائع بدائعالكاساني،، 39،ص38،ص1،جالهداية
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عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، : العزيز، المحيط البرهاني في الفقه النعماني المحقق

الزيلعي، ، 45،ص1تحفة الملوك،جالرازي،، 43،ص1م، ج2004 -هـ  1424، 1لبنان،ط –بيروت 
  .88،ص1منحة السلوك،جالعيني،، 77،ص1جتبيين الحقائق،

  .39،ص1جاالختيار،الموصلي، )40(

أبو : العينى، محمود بن أحمد، نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار، تحقيق )41(
. م 2008 - هـ  1،1429قطر، ط –تميم ياسر بن إبراهيم، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

 .502،ص2ج

 بدائعالكاساني،، 39،ص1،جداية، الهالمرغيناني ،11، البداية،صالمرغيناني ،21مختصر القدوري،ص )42(
تحفة الرازي، ،153كنز الدقائق، ص ،43،ص1المحيط، ج ابن مازة،، 19،ص1،جالصنائع

  .78،ص1جتبيين الحقائق،الزيلعي، ، 45،ص1الملوك،ج

: ، الطحاوي، أحمد بن محمد بن سالمة، شرح معاني اآلثار، تحقيق39،ص1،ج، الهدايةالمرغيناني )43(
د يوسف عبد : ،راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه)محمد سيد جاد الحق - محمد زهري النجار (

 1994هـ،  1414، 1الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية، عالم الكتب،ط -الرحمن المرعشلي 
البابرتي، محمد بن محمد بن محمود، العناية شرح الهداية، بدون طبعة،دار ، 122، ص1ج ،م

، 43ص ،1المحيط، ج ابن مازة،، 19،ص1،جالصنائع بدائعالكاساني،، 215،ص1،جالفكر،بدون تاريخ
  .77،ص1جتبيين الحقائق،الزيلعي، 

  .ال يستنجى بروث: الوضوء، باب: ، كتاب156: ،حديث رقم42، ص1ج صحيح البخاري،البخاري،  )44(

  .504،ص2نخب األفكار،ج )45(

  .122،ص1شرح معاني اآلثار،جالطحاوي،  )46(

  .االستجمار وترا: الوضوء، باب: ، كتاب162:،حديث رقم44،ص1،جحيح البخاري، صالبخاري )47(

 .39،ص1،ج، الهدايةالمرغيناني )48(

عادل مرشد،  -شعيب األرنؤوط : ابن حنبل، أحمد بن محمد، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق )49(
، م1999 -هـ  1420، 1وآخرون،د عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط

  .، مسند جابر بن عبدالله15296: ،حديث رقم431،ص23ج

، أبي يحيى زكريا بن مسعود األنصاري الخزرجي المنبجي، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب )50(
/ لبنان  -دمشق / سوريا  -الدار الشامية  -دار القلم  ،محمد فضل عبد العزيز المراد. د: قيحقت

 .95،ص1ج .م1994 - هـ 1414، 2ط،بيروت

 .93،ص1المبسوط،جالسرخس، )51(

  .39،ص1االختيار،جالموصلي، )52(

  .39،ص1االختيار،جالموصلي، )53(
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  .، مسند أبي هريرة7438: ،حديث رقم408،ص12مسند أحمد،جابن حنبل، )54(

 .93،ص1المبسوط،جالسرخسي،  )55(

  .331ص،1،جرد المحتارابن عابدين،  )56(

  .167،ص1مراقي الفالح،جالشرنباللي، ، 108ص،1،جالصنائع بدائعالكاساني، )57(

 .82،ص1االختيار،جالموصلي، )58(

 .83ــ  82،ص1االختيار،جالموصلي،  )59(

 ابن مازة،، 216،ص1المبسوط،جالسرخسي، ،108،ص1،جالصنائع بدائعالكاساني، )60(
مراقي  ،، الشرنباللي192،ص1تحفة الفقهاء،جالسمرقندي،، 143،ص2المحيط،ج
محمد بن  ،خسرو مال، 643،ص2البناية،ج، العينى، 137،ص1فتاوى الهندية،ج،ال167الفالح،ص

بدون طبعة وبدون  ،دار إحياء الكتب العربية ،درر الحكام شرح غرر األحكام فرامرز بن علي،
  .139،ص1،جتاريخ

  .108،ص1،جالصنائع بدائعالكاساني، )61(

  167مراقي الفالح،ص ،الشرنباللي )62(

  167الفالح،ص مراقي ،الشرنباللي )63(

 بدائعالكاساني،، 143،ص2المحيط،ج ابن مازة، ،77،ص1،ج، الهدايةالمرغيناني )64(
مراقي  ،، الشرنباللي125ص ،2البحر الرائق،جابن نجيم، ، 318،ص2،العناية،ج108،ص1،جالصنائع

  .167الفالح،ص

  .77،ص1،ج، الهدايةالمرغيناني )65(

  .108،ص1،جالصنائع بدائعالكاساني،، 77،ص1،ج، الهدايةالمرغيناني )66(

 .83ــ  82،ص1االختيار،جالموصلي،  )67(

تحفة السمرقندي،، 143،ص2المحيط،ج ابن مازة، ،108،ص1،جالصنائع بدائعالكاساني، )68(
  .137،ص1،الفتاوى الهندية،ج167مراقي الفالح،ص ،، الشرنباللي192،ص1الفقهاء،ج

  167مراقي الفالح،ص ،الشرنباللي )69(

  .108،ص1،جالصنائع دائعبالكاساني، )70(

  .216،ص1المبسوط،جالسرخسي، )71(

  .643،ص2البناية،ج، العينى، 167مراقي الفالح،ص ،الشرنباللي )72(

  .190،ص1منحة السلوك،جالعيني،،643،ص2البناية،ج، العينى )73(

  .139،ص1درر الحكام،جمال خسرو، )74(
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  .84،ص1االختيار،جالموصلي، )75(

 .101،ص2ج،رد المحتارابن عابدين،  )76(

بدون طبعة وبدون  ،،دار الفكر ،فتح القدير ،كمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن الهمام، )77(
  .109،ص3ج،تاريخ

مكتبة  ،علي بن أبي بكر بن عبد الجليل، متن بداية المبتدي في فقه اإلمام أبي حنيفة ،المرغيناني )78(
، 77،78،ص1،جهداية، الالمرغيناني ،24،ص،القاهرة –ومطبعة محمد علي صبح 

 .203،ص1جتبيين الحقائق،الزيلعي، ، 59،ص2المحيط،ج ابن مازة،، 2،ص2المبسوط،جالسرخسي،

 .2،ص2المبسوط،جالسرخسي،، 77،78،ص1،ج، الهدايةالمرغيناني )79(

: عبد المعطي أمين قلعجي، الناشرون: البيهقي، أحمد بن الحسين، معرفة السنن واآلثار، تحقيق )80(
 -حلب (، دار الوعي )بيروت- دمشق (، دار قتيبة )باكستان -كراتشي (سات اإلسالمية جامعة الدرا

 -هـ 1412، 1667،1668:، رقم281،ص4،ج1،ط)القاهرة -المنصورة (، دار الوفاء )دمشق
 . م1991

 .2،ص2المبسوط،ج السرخسي، )81(

الدر  حصكفي،ال،109،ص1،جالصنائع بدائعالكاساني،، 156،ص1تحفة الفقهاء،جالسمرقندي، )82(
 .101،ص2المختار،ج

  .109،ص3فتح القدير،جابن الهمام، )83(

 .93،ص2درر الحكام، جمال خسرو، )84(

  .باب إذا لم يطق قاعدا: تقصير الصالة،باب:، كتاب1117:،رقم48،ص2صحيح البخاري،جالبخاري، )85(

  .126،ص2البحر الرائق،جابن نجيم،  )86(

  .156،ص1تحفة الفقهاء،جالسمرقندي، )87(

  .126،ص2البحر الرائق،جابن نجيم،  )88(

  .2،ص2المبسوط،جالسرخسي، )89(

  .1490:،رقم143،ص4سنن البيهقي،جالبيهقي، )90(

  .109،110،ص1،جالصنائع بدائعالكاساني، )91(

ابن ، 2،ص2المبسوط،جالسرخسي،، 77،78،ص1،ج، الهدايةالمرغيناني ،24،صالمرغيناني، البداية )92(
 .203،ص1جتبيين الحقائق،يلعي، الز، 59،ص2المحيط،ج مازة،

 .75،ص1االختيار،جالموصلي، )93(

  .288،ص1،جالصنائع بدائعالكاساني، )94(

  .412ص،1جالطحطاوي،حاشية  )95(
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فضل قيام رمضان، : صالة التراويح، باب: ، كتاب2010:، رقم45،ص3صحيح البخاري،جالبخاري، )96(

  .فيه من الفضلقيام شهر رمضان وما : ، باب241:، رقم355،ص1الموطأ،ج

  .157مراقي الفالح،ص ،، الشرنباللي75،ص1،جاالختيارالموصلي، )97(

  .71،ص2،جالبحر الرائقابن نجيم،  )98(

من قال في الخطبة بعد : الجمعة، باب:، كتاب924:،حديث رقم11،ص2صحيح البخاري،جالبخاري، )99(
  .أما بعد: الثناء

 .7682: رقم، 163،ص2مصنف ابن أبي شيبة،ج ،أبي شيبةابن  )100(

  .14،ص1ابن مازة،المحيط،ج )101(

  .412،ص1جالطحطاوي،حاشية  )102(

 .116،ص1الفتاوى الهندية،ج )103(

محمد كاِمل  -شعيب األرنؤوط : أبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق، سنن أبي داود، تحقيق )104(
الرسالة العالمية،  في لزوم السنة، دار: السنة، باب: ، كتاب4607:، رقم17،ص7، ج1قره بللي،ط

، حديث العرباض بن 17142:، رقم367،ص28مسند أحمد بن حنبل، ج م،2009 -هـ  1430
محمد  -عادل مرشد  -شعيب األرنؤوط : سارية،ابن ماجة محمد بن يزيد، سنن ابن ماجه،تحقيق

 ،م2009 -هـ  1430دار الرسالة العالمية،  ،1عبد الّلطيف حرز الله،ط - كامل قره بللي 
 .باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ،42:الحديث ،رقم28،ص1ج

  .467،ص1فتح القدير،جابن الهمام،، 106،ص1فتاوى السغدي،ج )105(

  .71،ص2،جالبحر الرائقابن نجيم،  ،145،ص2المبسوط،جالسرخسي، )106(

  .145،ص2المبسوط،جالسرخسي، )107(

، 699،ص2سنن البيهقي،جالبيهقي، ، 7681:م،رق163،ص2مصنف ابن أبي شيبة،ج ،ابن أبي شيبة )108(
 .4291:رقم

 .116،ص1الفتاوى الهندية،ج )109(

  .467،ص1فتح القدير،جابن الهمام،، 106،ص1فتاوى السغدي،جالسغدي، )110(

  .157مراقي الفالح،ص ،الشرنباللي )111(

  .104،ص1االختيار،جالموصلي، )112(

تثا؛ ألنه قد صار خلقا في حكم الشهادة وقيل ارتث من الرث، وهو الشيء البالي وسمي به مر: لغة )113(
مأخوذ من الترثيث، وهو الجريح وفي مجمل اللغة ارتث فالن أي حمل من المعركة رثيثا أي جريحا، 

المَطرِزى، ناصر بن عبد السيد أبى المكارم المغرب، دار الكتاب العربي، بدون طبعة وبدون .49
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ر خلقا في حكم الشهادة لنيل مرافق الحياة، وهو من صا :واصطالحا,184،ص1، ج.تاريخ

  .93،ص1،ج، الهدايةالمرغيناني

، 321،ص1،جالصنائع بدائعالكاساني،، 93،ص1،ج، الهداية، المرغيناني31ص،المرغيناني، البداية )114(
 .165،ص1جالمحيط، ابن مازة،

  .280ص،ملتقى األبحرالحلبي،  )115(

ار عليهم خوفا من نقصان الشهادة لم أجده، قوله وشهداء أحد ماتوا عطاشا والكأس يد )116(
السيد عبد الله : العسقالني، أحمد بن علي بن محمد، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، تحقيق

وفي الباب حديث أبي جهم بن حذيفة ، بيروت –، دار المعرفة 244، ص1هاشم اليماني المدني، ج
: يمان، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثهأخرجه البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، شعب اإل

مختار أحمد الندوي، : الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد،أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه
الهند، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار  –صاحب الدار السلفية ببومباي 

وروى فيه عن حبيب بن  ،2308:،رقم142،ص5م، ج2003 -هـ  1423، 1السلفية ببومباي بالهند،ط
أبي ثابت نحو هذه القصة وأخرجه الطبراني من هذه الوجه، الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب، 

القاهرة،  –حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية : المعجم الكبير، تحقيق
محمد، نصب الراية ألحاديث  ،و الزيلعي، عبد الله بن يوسف بن3342:، حديث رقم259،ص3،ج2ط

محمد عوامة، مؤسسة الريان للطباعة : الهداية مع حاشيته بغية األلمعي في تخريج الزيلعي، تحقيق
، ،م1997/هـ1418، 1السعودية، ط –جدة  - دار القبلة للثقافة اإلسالمية/ لبنان-بيروت  -والنشر 

 .318،ص2ج

  .436،ص1ج ،هـ1322، 1لنيرة، المطبعة الخيرية، طأبو بكر بن علي بن محمد،الجوهرة االحدادي، )117(

 .277،ص3البناية،ج، العينى )118(

 .112،ص1ج ،الجوهر النيرةالحدادي، )119(

  .31،صالمرغيناني، البداية )120(

  .280،ص1، جالحلبي، ملتقى األبحر )121(

 سفي،الن ،93،ص1،ج، الهدايةالمرغيناني ،49،ص1مختصر القدوري،ج، 31ص،المرغيناني، البداية )122(
تحفة السمرقندي،، 251،ص2الدر المختار،ج الحصكفي،،201،ص1كنز الدقائق،ج

، 170،ص1ج،درر االحكاممال خسرو،، 321،ص1،جالصنائع بدائعالكاساني،، 259،ص1،جالفقهاء
  .231،صمراقي الفالح ،الشرنباللي

  .277،ص3البناية،ج، العينى )123(

  .149،ص2االختيار،جالموصلي، )124(

  .174،ص1تيار،جاالخالموصلي، )125(
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، 170،ص1ج تحفة الملوكالرازي، ،51ص،المرغيناني، البداية ،163،ص1، ج، الهدايةالمرغيناني )126(

 .239،ص1كنز الدقائق،جالنسفي،

مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول  )127(
،حديث 886،ص2ج،بيروت –إحياء التراث العربي  محمد فؤاد عبد الباقي، دار: ، تحقيقالله 
  .حجة النبي : الحج، باب: ،كتاب147:رقم

 .1924:،حديث رقم303،ص3ابي داود،سنن ابي داود،ج )128(

  .27،ص2جتبيين الحقائق،الزيلعي،  )129(

دار  ،مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق ،المستدرك على الصحيحين ،محمد بن عبد الله ،الحاكم )130(
 .6229:، حديث رقم601،ص3،ج1990 – 1411، 1،طبيروت –العلمية  الكتب

 .8826: ، حديث رقم345،ص8،جاألوسطالمعجم الطبراني،  )131(

فتح ابن الهمام، ،478،ص2العناية،ج ،البابرتي،127،ص2،جالصنائع بدائعالكاساني، )132(
  .457،ص5القدير،ج

  .174،ص1االختيار،جالموصلي، )133(

 .127،ص2،جائعالصن بدائعالكاساني، )134(

  .478،ص2البابرتي، العناية، ج ،127،ص2،جالصنائع بدائعالكاساني، )135(

 .552،ص2، الحصكفي،الدر المختار،ج478،ص2،البابرتي،العناية،ج99،ص4،جالمبسوطالسرخسي، )136(

  .127،ص2،جالصنائع بدائعالكاساني، )137(

  .61،ص2جتبيين الحقائق،الزيلعي،  )138(

  .362،ص4البناية،ج، العينى )139(

مال علي قاري، المسلك المتقسط في المنسك المتوسط على لباب المناسك للشيخ رحمة الله  )140(
السندي الحنفي، بهامشه كتاب أدعية الحج والعمرة وما يتعلق بهما، جمع قطب الدين الحنفي، مطبعة 

 .104ص ،ه1328:الترقي بمكة، ت

  .242،ص1،جدرر الحكاممال خسرو، )141(

 .59،ص3جناية، البابرتي، الع )142(

دار إحياء  ،مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر ،شيخي زاده، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان )143(
  .294،ص1ج،بدون طبعة وبدون تاريخ، التراث العربي

 .552،ص2الحصكفي،الدر المختار،ج )144(

 رالبح ابن نجيم، ،56،ص4السرخسي، المبسوط،ج،127،ص2،جالصنائع بدائعالكاساني، )145(
  .157،ص1الجوهرة،جالحدادي،، 227،ص7،جالرائق
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 .227،ص7،جالرائق البحرابن نجيم، )146(

  .172،ص1الجوهرة،جالحدادي، )147(

  .562،ص2،جرد المحتارابن عابدين، ، 68،ص1مختصر القدوري،جالقدوري،  )148(

  .59،ص3،جفتح القديرابن الهمام،، 59،ص3البابرتي العناية،ج )149(

 .127،ص2،جائعالصن بدائعالكاساني، )150(

  .158،ص1،جاالختيارالموصلي، )151(

  .355،ص2البحر الرائق،جابن نجيم،  )152(

 .46،ص4السرخسي، المبسوط،ج )153(

، 147،ص2،جالصنائع بدائعالكاساني،، 352،ص2، االصل،ج137،ص1،ج، الهدايةالمرغيناني )154(
  .401،ص1،جتحفة الفقهاءالسمرقندي،، 44ص،المرغيناني، البداية

 2772:، حديث رقم493،ص4مسند أحمد،جل، ابن حنب )155(

 .المريض يطوف راكبا:الجمعة،باب: ،كتاب1632:،حديث رقم155،ص2،صحيح البخاري،جالبخاري )156(

 .4628:، حديث رقم247،ص8مسند أحمد، ج )157(

 .8889 :، برقم32،ص5مصنف عبدالرزاق، جعبد الرزاق،  )158(

  .147،ص2،جالصنائع بدائعالكاساني، )159(

تبيين الزيلعي، ، 77،ص2،ابن نجيم، النهر الفائق،ج46،ص4ي، المبسوط،جالسرخس )160(
  .92،ص2، الحدادي، الجوهرة النيرة،ج18،ص2الحقائق،ج

  .355،ص2البحر الرائق،جابن نجيم،  )161(

 .46،ص4السرخسي، المبسوط،ج )162(

 ،2ج ،لصنائعا بدائع الكاساني،، 352ص ،2ج ،األصل الشيباني،، 137ص ،1ج ،، الهدايةالمرغيناني )163(
  .401،ص1،جتحفة الفقهاء السمرقندي،، 44ص ،المرغيناني، البداية، 147ص

  .147،ص2،جالصنائع بدائعالكاساني، )164(

 .73المسلك المتقسط،صمال علي،  )165(

  .137،ص1المرغناني،الهداية،ج )166(

  .580،ص2،جرد المحتارابن عابدين،  )167(

  .498ص،2،جرد المحتارابن عابدين،  )168(

  .226،ص6،جعابدين، رد المحتار ابن )169(

 .311،ص4،ج، الهدايةالمرغيناني )170(
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 .385،ص9جالعناية،البابرتي، )171(

  .271،ص7المحيط، ج ابن مازة، )172(

, طارق بن عوض الله بن محمد : الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب، المعجم األوسط، تحقيق )173(
  .5193: ، حديث رقم238،ص5ج، لقاهرةا –عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين 

 .244،ص5تبيين الحقائق،جالزيلعي،  )174(

  .173،ص5،الفتاوى الهندية،ج19،ص5، جالصنائع بدائعالكاساني، )175(

  .271،ص7المحيط، ج ابن مازة، )176(

  .271،ص7المحيط، ج ابن مازة، )177(

  .311،ص4،ج، الهدايةالمرغيناني )178(

  .271،ص7المحيط،ج ابن مازة، )179(

تحفة السمرقندي،، 19،ص5،جالصنائع بدائعالكاساني،، 311،ص4،ج، الهدايةالمرغيناني )180(
  ،210،ص2درر الحكام،جمال خسرو،، 475،ص2جمع االنهر،جشيخي زاده، م ،55،ص3الفقهاء،ج

  .244،ص5جتبيين الحقائق،الزيلعي، ، 271،ص7،المحيط،ج19،ص5،جالصنائع بدائعالكاساني، )181(

 .244،ص5ج لحقائق،تبيين االزيلعي،  )182(

 .106ص،الحلبي، ملتقى األبحر )183(

  .475،ص2جمع االنهر،جشيخي زاده، م )184(

  .55،ص3تحفة الفقهاء،جالسمرقندي، )185(

 .277،ص1الجوهرة النيرة،جالحدادي، )186(

  .109،ص2اللباب في شرح الكتاب،جعبد الغني،  )187(

 .226،ص6،جرد المحتارابن عابدين،  )188(

ه بن مسعود،شرح الوقاية ومعه منتهى النقاية على شرح الوقاية، للدكتور صالح المحبوبي،عبيدالل )189(
   .56،ص5، ج2006أبو الحاج،عمان ــ مؤسسة الوراق،

  .62،ص2،جاالختيارالموصلي، )190(

 ابن مازة، ،122،ص15،جالمبسوطالسرخسي، ،458،ص3األصل، جالشيباني،  )191(
  .53،ص6رد المحتار،جابن عابدين، ، 270ص،1الجوهرة النيرة،جالحدادي، ، 447،ص7جالمحيط،

، 62،ص2االختيار،جالموصلي،، 447جالمحيط، ابن مازة،، 122،ص15،جالمبسوطالسرخسي، )192(
 .239،ص3،ج، الهدايةالمرغيناني

 .62،ص2االختيار، جالموصلي، )193(
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 ،241،ص 3،ج، الهداية، المرغيناني189ص،المرغيناني، البداية، 62،ص2االختيار، جالموصلي، )194(

  .447جالمحيط، ابن مازة،، 122،ص15،جالمبسوطالسرخسي،، 104،ص1ج مختصر القدوري،

السْغدي علي بن الحسين ، 78،ص13المبسوط،جالسرخسي،، 223،ص5،جالصنائع بدائعالكاساني، )195(
مؤسسة / المحامي الدكتور صالح الدين الناهي،دار الفرقان : بن محمد، النتف في الفتاوى، المحقق

 .440،ص1ج ،م1984 – 2،1404بيروت لبنان،ط/ عمان األردن  - لة الرسا

  .78،ص2االختيار،جالموصلي، )196(

  .73،ص2،جدرر الحكاممال خسرو، )197(

 .125صالحلبي، )198(

  .78،ص2الختيار،جالموصلي، ا )199(

 ،14ج ،الصنائع بدائعالكاساني، ،325،ص4،ج، الهداية، المرغيناني2،ص15،جالمبسوطالسرخسي، )200(
. 125الحلبي، ملتقى األبحر، ص ،426،ص9العناية،ج ،265،ص5جتبيين الحقائق،الزيلعي،  ،466ص

  .457،ص8، الجصاص،شرح مختصر الطحاوي،ج168،ص8،جالبحر الرائقابن نجيم، 

الشيخ : نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، اْلَأشباه والنََّظاِئر،وضع حواشيه وخرج أحاديثه ابن )201(
الحموي، ،133،ص1م، ج1999 -هـ  1419لبنان، –دار الكتب العلمية، بيروت ، 1رات،طزكريا عمي

، دار الكتب العلمية، 1أحمد بن محمد مكي، غمز عيون البصائر في شرح األشباه والنظائر،ط
  .455،ص1ج ،م1985 -هـ 1405

وأوصى . ر والفتحهي مصدر وصى، واالسم الوصاية والوصاية، بالكس: وتعريفها في اللغة: الوصاية )202(
مختار الصحاح، الرازي، . الرجل ووصاه عهد إليه وتواصي القوم أي أوصى بعضهم بعضا

، ،هـ 3،1414طبيروت، –، لسان العرب، دار صادر ي، ابن منظور، محمد بن مكرم بن عل740،ص1ج
 ائعبدالكاساني،. هي اسم لما أوجبه الموصي في ماله بعد موته: الوصاية اصطالحًا .394،ص15ج

  . 333،ص7،جالصنائع

ولي اليتيم الذي يلي : الوالية بفتح الواو وكسرها، فمن فتح جعلها من النصرة والنسب، والولي )203(
. الذي يلي عقد النكاح عليها وال يدعها تستبد بعقد النكاح دونه: وولي المرأة. أمره ويقوم بكفايته

،المكتبة )يوسف الشيخ محمد: تحقيق(،الرازي، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح
، 345،ص1م، ج1999/ هـ 1420الخامسة، : صيدا،الطبعة –الدار النموذجية، بيروت  -العصرية 

تنفيذ القول على : قال الكاساني: الوالية اصطالحًا: ثانيًا .407،ص15ج لسان العرب،ابن منظور، 
 بدائعالكاساني،. شاء أم أبى: الكاسانيالغير، وأضاف التفتازاني وغيره من العلماء على تعريف 

، التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر، شرح التلويح على التوضيح، مكتبة 268ص،6،جالصنائع
 .21،ص2بدون طبعة وبدون تاريخ،ج: صبيح بمصر، الطبعة

  .78،ص2االختيار،جالموصلي، )204(
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 .361،ص7المحيط،ج ابن مازة، )205(

، 618ص ،2ج النتف،السغدي،  ،327ص ،4ج ، الهداية،المرغيناني ،212ص ،المرغيناني، البداية )206(
 ،الصنائع بدائعالكاساني، ،281،ص3،جتحفة الفقهاءالسمرقندي،، 12،ص15،جالمبسوط السرخسي،

،ابن عابدين، رد 422،ص2،جدرر الحكاممال خسرو، ،361،ص7المحيط،جابن مازه،  ،22،ص7ج
  ،268،ص5ئق،جتبيين الحقاالزيلعي،  ،259،ص6المحتار،ج

  .489،ص2،ججمع االنهرشيخي زاده، م )207(

، 618،ص2النتف،ج،اسغدي، 327،ص4، الهداية،جالمرغيناني ،212ص،المرغيناني، البداية )208(
 بدائعالكاساني، ،281،ص3،جتحفة الفقهاءالسمرقندي،، 12،ص15،جالمبسوطالسرخسي،

، ابن عابدين،رد 422،ص2،جدرر الحكاممال خسرو، ،361،ص7المحيط،ج ،22،ص7،جالصنائع
  ،268،ص5تبيين الحقائق،جالزيلعي،  ،259،ص6المحتار،ج

أحمد بن محمد بن  ،، ابن الشحَنة5،ص9البناية،ج، العينى، 62،ص16المبسوط،جالسرخسي، )209(
، 218،ص1،ج1973 -  1393، 2،طالقاهرة –البابي الحلبي ، محمد، لسان الحكام في معرفة األحكام

  .5،ص8المحيط،جابن مازه، 

الفقه أربعة ما في القرآن وما أشبهه وما جاءت به السنة وما أشبهها وما جاء عن :قال محمد )210(
 ،محمد بن أحمد بن أبي سهل ،السرخسي. الصحابة وما أشبهه وما رآه المسلمون حسنا وما أشبهه

 ،يأحمد بن علي أبو بكر الراز ،الجصاص ،318ص ،1ج بيروت، -دار المعرفة ، أصول السرخسي
، ونقل ابن نجيم 271،ص3ج ،م1994 -هـ 2،1414،طوزارة األوقاف الكويتية ،الفصول في األصول

أن الفقه عند عامة العلماء اسم لعلم خاص في الدين ال لكل علم، وهو العلم : عن مال مسكين
بحر الابن نجيم، بالمعاني التي تعلقت بها األحكام من كتاب وسنة وإجماع ومقتضياتها وإشاراتها، 

  .288،ص6،جالرائق

  .88،ص2،جاالختيارالموصلي، )211(

تبيين الزيلعي،  ،109،ص16المبسوط،جالسرخسي،، 285االصل للشيباني،المقدمة ص )212(
، 287،ص6،جالبحر الرائقابن نجيم،  ،214ملتقى األبحر،صالحلبي،، 176،ص4جالحقائق،

النهر ابن نجيم،  ،459 ،ص1كنز الدقائق،جالنسفي،، 364،ص5الدر المختار،جالحصكفي،
. د: الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي، شرح مختصر الطحاوي، تحقيق، 600،ص3الفائق،ج

ودار  -وآخرون، دار البشائر اإلسالمية  –سائد بكداش . د. أ - عصمت الله عنايت الله محمد 
  .60،ص8ج ،م2010 -هـ  1431 ،1السراج، ط

ابن مازة، ، 218،ص1، لسان الحكام،ج5،ص9البناية،ج، العينى، 62،ص16المبسوط،جالسرخسي، )213(
  .176،ص4تبيين الحقائق،جالزيلعي، ، 370،ص3،جتحفة الفقهاءالسمرقندي، ،5،ص8ج المحيط،

 ،7ج درر الحكام،مال خسرو،، 184،ص9المبسوط،جالسرخسي،، 96،ص1مختصر القدوري،ج )214(
 .71،ص2شرح الكتاب،ج اللباب فيالغنيمي،، 444،ص2جمع االنهر،جشيخي زاده، م، 282ص
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 تبيين الحقائق،الزيلعي، ،، 153،ص6،جابن عابدين،رد المحتار، 281،ص3،ج، الهدايةالمرغيناني )215(

جمع شيخي زاده، م، 275،ص2درر الحكام،جمال خسرو،، 108،ص2، حاشية الطحاوي،ج203،ص5ج
  .61ملتقى األبحر،ص ،، الحَلبي444،ص2االنهر،ج

بلوغ الصبيان : الشهادات،باب: ، كتاب2664:،حديث رقم177،ص3،صحيح البخاري،جالبخاري )216(
  .وشهادت هم

  .54،ص6،جالمبسوطالسرخسي، )217(

، كتاب الحجر،باب البلوغ بالسن، وقال عنه إسناده 57،ص6السنن الكبرى للبيهقي، جالبيهقي،  )218(
  .ضعيف ال يصح في الخالفيات

  .172،ص7،جالصنائع بدائعالكاساني، )219(

  .172،ص7،جالصنائع بدائع،الكاساني )220(

  .172،ص7،جالصنائع بدائعالكاساني، )221(

  .247ص،1البحر الرائق شرح كنز الدقائق،جابن نجيم، ، 54،ص6،جالمبسوطالسرخسي، )222(

 328،ص9المبسوط،جالسرخسي،، 202،صالمرغيناني، البداية، 281،ص3،ج، الهدايةالمرغيناني )223(
جمع شيخي زاده، م، 282،ص7درر الحكام،جسرو،مال خ، 203،ص5جتبيين الحقائق،الزيلعي، 
  .60ملتقى األبحر،صالحلبي،، 72،ص2اللباب في شرح الكتاب،جالغنيمي، ، 444،ص2االنهر،ج

  .172،ص7،جالصنائع بدائعالكاساني، )224(

 ،6ج الدر المختار،،الحصكفي،573،ص1النسفي، كنز الدقائق، ج،54،ص6،جالمبسوطالسرخسي، )225(
حاشية الطحاوي، ، 96،ص8،جالرائق البحرابن نجيم، ، 61،ص5ية،ج، الفتاوى الهند153ص

، 282،ص7درر الحكام،جمال خسرو،، 48صمراقي الفالح  الشرنباللي،، 108،ص2الطحاوي،ج
ملتقى الحلبي،، 444،ص2جمع االنهر،جشيخي زاده، م، 72،ص2اللباب في شرح الكتاب،جالغنيمي، 

  .61ص،األبحر

  .9،ص2الموصلي،االختيار،ج )226(

  .179،ص1اللكنوي، الجامع الصغير شرح النافع الكبير،ج )227(

،حاشية الشلبي على 43،ص3،جرد المحتارابن عابدين،  ،190،ص1، الهداية،جالمرغيناني )228(
  .114،ص2التبيين،ج

، 280،ص13، جالمبسوطالسرخسي، ،190،ص1،ج، الهدايةالمرغيناني، 59ص،المرغيناني، البداية )229(
  .33،ص7جالمحيط، ابن مازة،، 253،ص5،جئعالصنا بدائعالكاساني،

  .179،ص1اللكنوي،الجامع الصغير شرح النافع الكبير،ج )230(

 .199،ص2ابن نجيم،النهر الفائق،ج )231(
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، )مهدي حسن الكيالني القادري: تحقيق(الشيباني، محمد بن الحسن، الحجة على أهل المدينة، )232(

 . 275،ص3جهـ،1403عالم الكتب، بيروت، 

 .190،ص1،ج، الهدايةغينانيالمر )233(

 .114،ص2تبيين الحقائق،جالزيلعي،  )234(

، ابن عابدين، رد 245،ص3، البابرتي، العناية،ج114،ص2تبيين الحقائق،جالزيلعي،  )235(
  .374،ص6المحتار،ج

، 152،ص13، جالمبسوطالسرخسي، ،195،ص1لهداية،ج، 272،ص5المبسوط،جالشيباني، )236(
الفتاوى  ،60،ص5البناية،ج، العينى ،59ص،المرغيناني، البداية، 253،ص5،جالصنائع بدائعالكاساني،
  .256،ص5، الشيباني، األصل، ج50 49،ص3،جرد المحتارابن عابدين،  ،280،ص1الهندية،ج

 .50،ص3،جرد المحتارابن عابدين،  )237(

 . 245،ص3،جفتح القديرابن الهمام، )238(

عبد الحكيم بن محمد شاكر : تحقيق ودراسة ،الهداية التنبيه على مشكالت، علي بن علي ،أبي العز )239(
المملكة العربية  -مكتبة الرشد ناشرون  ،)5، 4جـ (أنور صالح أبو زيد  -) 3، 2، 1جـ (

  .295، ص1، السغدي، النتف،ج790،ص5، جم 2003 -هـ  1424 ،1،طالسعودية

 .49،ص3،جرد المحتار، ابن عابدين ،280،ص1، الفتاوى الهندية،ج61،ص5البناية،ج، العينى )240(

 .49،ص3،جرد المحتارابن عابدين،  )241(

  .152،ص13، جالمبسوطالسرخسي، )242(

  .2790:،حديث رقم218،ص2،جالمستدرك ،الحاكم) 243(

  .253،ص5، جالصنائع بدائعالكاساني، )244(

  .114،ص2تبيين الحقائق،جالزيلعي،  )245(

 .17460:، حديث رقم28،ص4أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة،ج )246(

 ،الصنائع بدائعالكاساني،، 152،ص13، جالمبسوطالسرخسي، ،190،ص1،ج، الهدايةالمرغيناني )247(
  .33،ص7جالمحيط، ابن مازة،، 253ص ،5ج

  .24،ص2،جاالختيارالموصلي، )248(

 ،6ج البحر الرائق،ابن نجيم،  ،10،ص13،جالمبسوطالسرخسي، ،46،ص3،ج، الهدايةالمرغيناني )249(
 ،درر الحكاممال خسرو، ،58،ص2،ججمع االنهرشيخي زاده، م ،84األبحر،صالحلبي، ملتقى  ،86ص
 .422،ص6،العناية،ج50،ص4، تبيين الحقائق،ج171ص ،2ج

  10،ص13،جالمبسوطالسرخسي، ،46،ص3،ج، الهدايةالمرغيناني )250(

  10،ص13،جالمبسوطالسرخسي، ،46،ص3،ج، الهدايةالمرغيناني )251(
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، شيخي 164ص،8،جالبناية، ، العينى422،ص6العناية،جالبابرتي، ، 46،ص3،ج، الهدايةالمرغيناني )252(

  .58،ص2زاده،ج

 ،4ج تبيين الحقائق،الزيلعي، ، 71،ص5الدر المختار،جالحصكفي،، 344،ص6جالمحيط، ابن مازة، )253(
  .50ص

 .71،ص5الدر المختار،ج الحصكفي، ،344،ص6جالمحيط، ابن مازة، )254(

  .422،ص6،جفتح القديرابن الهمام، )255(

 ،4ج تبيين الحقائق،، الزيلعي، 10،ص13،جالمبسوطالسرخسي، ،46،ص3،ج، الهدايةالمرغيناني )256(
  .50ص

، 344،ص6جالمحيط، ابن مازة، ،18،ص13،جالمبسوطالسرخسي، ،46،ص3،ج، الهدايةالمرغيناني )257(
  .422،ص6،جفتح القديرابن الهمام، ،50،ص4تبيين الحقائق،جالزيلعي، 

  .422،ص6العناية،ج البابرتي، ،10،ص13،جالمبسوطالسرخسي، ،46،ص3،جاية، الهدالمرغيناني )258(

 .10،ص13المبسوط،جالسرخسي،، 46ٍ،ص3، الهداية، جالمرغيناني )259(

  .50،ص4تبيين الحقائق،جالزيلعي،  )260(

، 514،ص4، ابن عابدين،ج426،ص3،ابن نجيم، النهر الفائق،ج86،ص6،جالبحر الرائقابن نجيم،  )261(
  .58،ص2،ججمع االنهرشيخي زاده، م

 تبيين الحقائق،الزيلعي، ، 86،ص6البحر الرائق،جابن نجيم،  ،422،ص6،جفتح القديرابن الهمام، )262(
  .422،ص6ج العناية،، البابرتي،71،ص5،جابن عابدين، رد المحتار، 50ص ،4ج

  .42،ص2االختيار،جالموصلي، )263(

 .5،ص14،جالمبسوطالسرخسي، )264(

  .260،ص5تار،جرد المحابن عابدين،  )265(

  .137،ص4جتبيين الحقائق،الزيلعي،  )266(

 ،5ج رد المحتار،ابن عابدين، ، 5،ص14،جالمبسوطالسرخسي، ،82،ص3،ج، الهدايةالمرغيناني )267(
الجوهرة الحدادي، ، 143،ص7العناية،جالبابرتي،، 533،ص3جالنهر الفائق،ابن نجيم،  ،260ص

البحر ابن نجيم، ، 163ملتقى األبحر،صالحلبي،، 402،ص8،جالبناية، ، العينى222،ص1ج النيرة،
  .49،ص2اللباب،جالغنيمي، ،213،ص6ج الرائق،

رد المحتار، ابن عابدين، ، 196،ص7جالمحيط، ابن مازة،، 195،ص5،جالصنائع بدائعالكاساني، )268(
 .5،ص14،جالمبسوطالسرخسي،، 260ص ،5ج

  .7،ص14المبسوط،جالسرخسي، )269(

  .42،ص2االختيار،جالموصلي، )270(
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  .213،ص6،جالبحر الرائقابن نجيم،  )271(

 .118،ص2،ججمع االنهرشيخي زاده، م )272(

  .7،ص14المبسوط،جالسرخسي، )273(

 ،5ج رد المحتار،ابن عابدين، ، 5،ص14،جالمبسوطالسرخسي، ،82،ص3،ج، الهدايةالمرغيناني )274(
، 222،ص1الجوهرة النيرة،جالحدادي، ، 143،ص7، العناية،ج533،ص3ج،النهر الفائق،260ص

 ،213ص ،6ج البحر الرائق،ابن نجيم، ، 163ملتقى األبحر،صالحلبي،، 402،ص8،جالبناية، العينى
  .49،ص2اللباب،ج الغنيمي،

  .221،ص1الجوهرة النيرة،جالحدادي، )275(
  

  :قائمة المصادر والمراجع

 دار ،208ص ،1ج ، بدون طبعة،العناية شرح الهدايةالبابرتي، محمد بن محمد بن محمود، 
 .بدون تاريخ الفكر،

محمد زهير بن ناصر  :، تحقبقالجامع الصحيح المختصرالبخاري، محمد بن إسماعيل، 
 .دار طوق النجاة .هـ1422. 1ط .الناصر

: عبد المعطي أمين قلعجي، الناشرون: ، تحقيقمعرفة السنن واآلثارالبيهقي، أحمد بن الحسين، 
، دار الوعي )بيروت- دمشق (، دار قتيبة )انباكست -كراتشي (جامعة الدراسات اإلسالمية 

 .م1991 -هـ 1412، 1ط ،)القاهرة -المنصورة (، دار الوفاء )دمشق -حلب (

الدكتور : ، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثهشعب اإليمانالبيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، 
أحمد الندوي، مختار : أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه عبد العلي عبد الحميد حامد،
الهند، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع  –صاحب الدار السلفية ببومباي 
 .م2003 - هـ  1423، 1الدار السلفية ببومباي بالهند،ط

مكتبة صبيح بمصر، بدون  ،شرح التلويح على التوضيحالتفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر، 
  .طبعة وبدون تاريخ

عصمت الله . د: ، تحقيقشرح مختصر الطحاويحمد بن علي أبو بكر الرازي، الجصاص، أ
ودار السراج،  -وآخرون، دار البشائر اإلسالمية  –سائد بكداش . د. أ -عنايت الله محمد 

 .م2010 -هـ  1431، 1ط
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، 2ط ، وزارة األوقاف الكويتية،الفصول في األصولالجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي، 
 .م1994 -ـ ه1414

 مصطفى عبد القادر عطا،: ، تحقيقالمستدرك على الصحيحينالحاكم، محمد بن عبد الله، 
  .1990 – 1411، 1ط بيروت، –دار الكتب العلمية : الناشر

 .هـ1322، 1، المطبعة الخيرية، طالجوهرة النيرة أبو بكر بن علي بن محمد، الحدادي،

، دار الكتب 1ط ،بصائر في شرح األشباه والنظائرغمز عيون الالحموي، أحمد بن محمد مكي، 
 .م1985 - هـ 1405العلمية، 

عادل  -شعيب األرنؤوط : ، تحقيقمسند اإلمام أحمد بن حنبلابن حنبل، أحمد بن محمد، 
 -هـ  1420، 1مرشد، وآخرون،د عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط

 .م1999

محمد  - شعيب األرنؤوط : ، تحقيقسنن أبي داودبن إسحاق،  أبو داود، سليمان بن األشعث
 .م2009 - هـ  1430، دار الرسالة العالمية، 1كاِمل قره بللي،ط

عبد الله نذير أحمد، دار . د: تحقيق ،تحفة الملوكالرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، 
 .هـ1417:تاريخ النشر ،1ط بيروت، –البشائر اإلسالمية 

،المكتبة )يوسف الشيخ محمد: تحقيق( ،مختار الصحاحزي، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر، الرا
  .م1999/ هـ 1420الخامسة، : صيدا،الطبعة –الدار النموذجية، بيروت  -العصرية 

، ألحمد تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشْلبي الزيلعي، عثمان بن علي بن محجن،
 .هـ 1313 بوالق، القاهرة، -لمطبعة الكبرى األميرية ا ،1بن محمد، ط

نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األلمعي عبد الله بن يوسف بن محمد،  ،الزيلعي

/ لبنان-بيروت  -محمد عوامة، مؤسسة الريان للطباعة والنشر : ، تحقيقفي تخريج الزيلعي
 .م1997/هـ1418، 1ودية، طالسع –جدة  - دار القبلة للثقافة اإلسالمية

 ،مشارق األنوار على صحاح اآلثار ،السبتي، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي
  .المكتبة العتيقة ودار التراث

 . بيروت –، دار المعرفة أصول السرخسيالسرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، 



 مسامحات اإلمام الموصلي من كتاب االختيار في تعليل المختار   لبحوث والدراساتمجلة جرش ل

 833

 

: بيروت تاريخ النشر –، بدون طبعة، دار المعرفة المبسوطالسرخسي، محمد بن أحمد، 
 .م1993 -هـ 1414

المحامي الدكتور صالح الدين : ، المحققالنتف في الفتاوى ،السْغدي علي بن الحسين بن محمد
 – 1404، 2ط بيروت لبنان،/ عمان األردن  -مؤسسة الرسالة / الناهي،دار الفرقان 

 .م1984

 -هـ  2،1414لبنان،ط –علمية، بيروت السمرقندي، محمد بن أحمد، تحفة الفقهاء، دار الكتب ال
 .م1994

: اعتنى به وراجعه ،مراقي الفالح شرح متن نور اإليضاحالشرنباللي، حسن بن عمار بن علي، 
 .م 2005 -هـ  1425المكتبة العصرية،  ،1ط نعيم زرزور،

أبو الوفا : تحقيق( ،األصل المعروف بالمبسوطالشيباني، أبو عبد الله محمد بن الحسن، 
 .كراتشي –، إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية )ألفغانيا

 ،)مهدي حسن الكيالني القادري: تحقيق( ،الحجة على أهل المدينةالشيباني، محمد بن الحسن، 
 .هـ1403عالم الكتب، بيروت، 

خرح آياته : تحقيق ،مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر ،شيخي زاده، عبد الرحمن بن محمد
 -هـ 1419بيروت،/ لبنان - دار الكتب العلمية  ،1ط عمران المنصور، وأحاديثه خليل

 .م1998

حمدي بن عبد المجيد السلفي، : ، تحقيقالمعجم الكبيرالطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب، 
 .2القاهرة، ط –مكتبة ابن تيمية 

 ،بن محمدطارق بن عوض الله : ، تحقيقالمعجم األوسطالطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب، 
 .القاهرة –عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين 

محمد  -محمد زهري النجار ( :، تحقيقشرح معاني اآلثارالطحاوي، أحمد بن محمد بن سالمة، 
 -د يوسف عبد الرحمن المرعشلي : راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه ،)سيد جاد الحق

 .م 1994هـ،  1414، 1ط النبوية، عالم الكتب،الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة 
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 ،حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح أحمد بن محمد، الطحطاوي،
 - هـ 418لبنان،  –دار الكتب العلمية بيروت  ،1، ط)الخالدي محمد عبد العزيز: تحقيق(

 .م1997

بيروت، -، دار الفكر2ط ،اررد المحتار على الدر المخت ،ابن عابدين، محمد أمين بن عمر
 .م1992 -هـ 1412

 ،بن علي عبد الحكيم بن محمد : تحقيق ودراسة ،التنبيه على مشكالت الهدايةأبي العز، علي
المملكة  -مكتبة الرشد ناشرون  ،)5، 4جـ (أنور صالح أبو زيد  - ) 3، 2، 1جـ (شاكر 

  .م 2003 - هـ  1424، 1ط العربية السعودية،

السيد عبد  :، تحقيقالدراية في تخريج أحاديث الهدايةحمد بن علي بن محمد، العسقالني، أ
  .بيروت –الله هاشم اليماني المدني، دار المعرفة 

بيروت،  - دار الكتب العلمية  ،1ط ،البناية شرح الهدايةالعينى، أبو محمد محمود بن أحمد، 
  م2000 -هـ  1420 لبنان،

أحمد . د: المحقق(، منحة السلوك في شرح تحفة الملوكالعينى، أبو محمد محمود بن أحمد، 
  .م2007 -هـ 1428قطر،  -وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  ،1ط ،)عبد الرزاق الكبيسي

: ، تحقيقنخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثارالعينى، محمود بن أحمد، 
 -هـ  1429، 1قطر، ط –الشؤون اإلسالمية أبو تميم ياسر بن إبراهيم، وزارة األوقاف و

2008.  

، حققه، محمد محيي الدين عبد اللباب في شرح الكتابعبد الغني بن طالب بن حمادة،  الغنيمي،
  .لبنان –المكتبة العلمية، بيروت  الحميد،

مركز الدراسات الفقهية : ، تحقيقالتجريد للقدوريالقدوري، أحمد بن محمد بن أحمد، 
 –دار السالم : الناشر د علي جمعة محمد،. أ.. .د محمد أحمد سراج. أ ة،واالقتصادي

 .م 2006 -هـ  1427، 2ط القاهرة،

كامل محمد محمد عويضة، : ، تحقيقمختصر القدوريالقدوري، أحمد بن محمد بن أحمد، 
 .م1997 -هـ 1418، 1ط دار الكتب العلمية،
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الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين أنيس قاسم بن عبد الله بن أمير علي،  ،القونوي

  .هـ1424-م2004: يحيى حسن مراد، دار الكتب العلمية، تاريخ النشر: ، تحقيقالفقهاء

  .م1982، دار الكتاب العربي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، عالء الدين، 

بيروت،  - ، عالم الكتب 1ط ،غيرالنافع الكبير لمن يطالع الجامع الص محمد عبد الحي، اللكنوي،
 .هـ 1406

محمد كامل  - عادل مرشد  - شعيب األرنؤوط : تحقيق ،سنن ابن ماجهابن ماجة محمد بن يزيد، 
 .م2009 - هـ  1430دار الرسالة العالمية،  ،1ط عبد الّلطيف حرز الله، -قره بللي 

عبد : المحقق ،في الفقه النعماني المحيط البرهانيمحمود بن أحمد بن عبد العزيز،  ،ابن مازَة
 .م2004 - هـ  1424، 1ط لبنان، –الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت 

، للدكتور شرح الوقاية ومعه منتهى النقاية على شرح الوقاية عبيدالله بن مسعود، المحبوبي،
 .2006 صالح أبو الحاج، عمان ــ مؤسسة الوراق،

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى أبو الحسن،  مسلم، مسلم بن الحجاج

 .بيروت –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي : تحقيق ،رسول الله 

طالل : تحقيق( ،الهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل، 
 .لبنان – بيروت - ، دار احياء التراث العربي )يوسف

، دار إحياء الكتب العربية، درر الحكام شرح غرر األحكام ،مال خسرو، محمد بن فرامرز بن علي
  .بدون طبعة وبدون تاريخ

المسلك المتقسط في المنسك المتوسط على لباب المناسك للشيخ رحمة الله مال علي قاري، 

هما، جمع قطب الدين ، بهامشه كتاب أدعية الحج والعمرة وما يتعلق بالسندي الحنفي
 .هـ1328:الحنفي، مطبعة الترقي بمكة، ت

ِزىَطربدون طبعة وبدون  ،دار الكتاب العربي، المغرب ،ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ،الم
  .تاريخ
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عبد اللطيف محمد عبد  :، تحقيقاالختيار لتعليل المختار ،الموصلي، عبد الله بن محمود
  .3ط ،م2005 -هـ  1426 -لبنان / بيروت  - ة الرحمن، دار الكتب العلمي

محمد . د: ، تحقيقاللباب في الجمع بين السنة والكتابالمنبجي، أبي يحيى زكريا بن مسعود، 
 بيروت،/ لبنان  -دمشق / سوريا  -الدار الشامية  -فضل عبد العزيز المراد، دار القلم 

  .م1994 - هـ 1414، 2ط

أحمد عزو : ، تحقيقالنهر الفائق شرح كنز الدقائقراهيم، ابن نجيم، سراج الدين عمر بن إب
  .م2002 - هـ 1422، 1عناية، دار الكتب العلمية، ط

: وضع حواشيه وخرج أحاديثه ،اْلَأشباه والنََّظاِئرابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، 
  .م1999 - هـ  1419 لبنان، –، دار الكتب العلمية، بيروت 1ط الشيخ زكريا عميرات،

سائد بكداش، دار البشائر . د. أ: المحقق ،كنز الدقائق ،النسفي، عبد الله بن أحمد بن محمود
 .م2011 -هـ 1432، 1ط اإلسالمية، دار السراج،

 .هـ1310، 2ط ، دار الفكر،الفتاوى الهنديةنظام الدين البلخي مع لجنة من العلماء، 
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 سمات الشخصية اإلنسانية في الرتاث الرتبوي اإلسالمي، وعوامل بنائها
  

  **عماد عبد الله الشريفينو *منى محمد فالح درادكة

  

  28/3/2021 تاريخ القبول   27/1/2021 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مفهوم سـمات الشخصـية مـن منظـور تربـوي إسـالمي، وبيـان أهـم         
وامــل المــؤثرة فــي تشــكيلها، واعتمــدت الباحثــة المــنهج االســتقرائي التحليلــي القــائم علــى تتبــع النصــوص     الع

وأظهـرت النتـائج أن   . المكتوبـة لعـدد مـن علمـاء اإلسـالم المتقـدمين، وتحليلهـا ومقارنتهـا بـأقوال المتـأخرين          
ــة         ــل الجســمية والمعرفي ــن الخصــائص والعوام ــد م ــز عــن اآلخــرين بالعدي ــرد يتمي ــة والخلقيــة   الف واالجتماعي

ــائج أن          ــذلك أظهــرت النت ــراز ســماته الشخصــية، ك ــة، تســهم فــي إب ــة وخارجي ــل داخلي ــأثر بعوام والنفســية، تت
المعايير المعتمدة في تصنيف السـمات عنـد علمـاء المسـلمين قـد تنوعـت حسـب نقطـة االرتكـاز التـي ينظـر            

وفـق االعتقـاد، ومـنهم مـن صـنفها وفـق معيـار         إليها كل باحث، في تعريفه لمفهوم السمات، فمنهم من صـنفها 
األمزجة، ومنهم من صنفها حسب الطبيعة البشرية، ومنهم من صنفها وفق معيار العامل الرئيس في تكوينهـا،  
وأظهرت النتائج أن هناك الكثير من التصنيفات في مجال السمات، فمنهم من صنفها حسب الطبيعـة البشـرية،   

ل المـؤثرة، ومـنهم مـن صـنفها وفـق متغيـر الجـنس، وكـذلك تصـنيفات حسـب           ومنهم من صـنفها حسـب العوامـ   
ــن حيــث الموضــوع         ــة والخصوصــية، وتصــنيفات م ــث العمومي . االعتقــاد، وحســب المــزاج وتصــنيفات مــن حي

ــال نحــو التــراث             ــن التوصــيات والمقترحــات لتصــحيح نظــرة األجي ــة م ــدمت الباحثــة جمل ــائج ق واســتنادا للنت
من هذه التوصيات التأصـيل اإلسـالمي للدراسـات التـي تتعلـق بالشخصـية اإلنسـانية،        اإلسالمي والعناية به، و

ــزات التصــور اإلســالمي للشخصــية اإلنســانية،          وإنشــاءوســماتها،  ــة متخصصــة للكشــف عــن مكتن ــرق بحثي ف
كما أوصت المؤسسات التربوية بتوعية . وإجراء مزيدًا من الدراسة المستفيضة التي تهتم بالتراث اإلسالمي

بنائها بتراثها وتصـحح نظـرتهم للتـراث التـي تقتصـر علـى أنـه كتـب انـدثرت، وتـربطهم بماضـيهم وحاضـرهم             أ
  .لتعدهم لمستقبلهم

  .السمات، الشخصية، التراث التربوي اإلسالمي: الكلمات المفتاحية
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Abstract 
This study aimed to uncover the concept of personality traits from an Islamic 

educational perspective, and to show the most important factors affecting its formation. 
The researcher adopted the inductive analytical approach based on tracking the written 
texts of advanced Islamic scholars, analyzing and comparing them with the sayings of 
later scholars. The results showed that the individual is distinguished from others by 
many physical, cognitive, social, ethical and psychological characteristics and factors, 
influenced by internal and external factors that contribute to highlighting his personal 
characteristics. The results also showed that the criteria adopted in the classification of 
traits among Muslim scholars have varied according to the focal point that each 
researcher looks at. In his definition of the concept of traits Some of them classified 
them according to belief, and some classified them according to the criterion of 
temperaments, some of them classified according to human nature, and some of them 
classified according to the criterion of the main factor in their formation, and the results 
showed that there are many classifications in the field of traits, some of them classified 
according to human nature, and some of them Some of them classified according to the 
influencing factors, and some of them classified according to the gender variable, as well 
as classifications according to belief, according to mood, classifications in terms of 
general and specificity, and classifications in terms of subject. Based on the results, the 
researcher presented a set of recommendations and proposals to correct the generational 
view of Islamic heritage and take care of it Among these recommendations are the 
Islamic rooting of studies that relate to the human personality and its characteristics, the 
establishment of specialized research teams to uncover the hoard of the Islamic 
conception of the human personality, and a more extensive study of Islamic heritage. It 
also recommended educational institutions to educate their children about their heritage 
and correct their view of heritage, which is limited to books that have disappeared, and 
links them to their past and present to prepare them for their future. 
Keywords: Characteristics, Personality, Islamic educational heritage. 
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  : المقدمة

الحمد لله الذي بفضله تتم النعم، الذي أكرم اإلنسان بأن خلقه في أحسن تقويم، وقد هداه 
، )5: العلق(} علَّم اْلإْنسان ما َلم يعَلم{قال تعالى الصراط المستقيم وعلمه ما لم يكن يعلم، 

  : والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدوالصالة 

فإن صالح األمة يكون بصالح أبنائها، وبمدى تمسك أفرادها بالقيم واألخالق المنبثقة عن 
عقيدتهم، وإن ما يرى اليوم من التدهور في حال األمة وضعفها وتفككها هو بسبب تأثر قيمها 

ثرة بالفلسفة الغربية التي ال تنتمي لإلسالم بشيء، وانسالخها عن شخصيتها ونظمها المتأ
اإلسالمية التي ميزتها عن غيرها من األمم؛ مما أدى إلى ضعف شخصية أبنائها وتقليدهم أفكار 

  .)1(غريبة عن اإلسالم من دون وعي أو تمييز

دراسة الماضي والعودة إلى وحتى تستطيع األمة اإلسالمية أن تحقق أهدافها، فال بد لها من 
جذورها لتواكب الحاضر، ولتحقيق ذلك يتطلب دراسة التراث دراسة علمية تحليلية معمقة؛ 
القتباس المناهج وإعداد الطرائق المناسبة إلعادة بناء جيل مسلم قوي بشخصيته عزيز بقيمه؛ 

لى شخصيته؛ وذلك أن يستطيع أن يحقق أهدافه وغايته في الحياة، ولن يكون ذلك إال بالتعرف ع
فهم الشخصية والتعرف إلى عناصرها يمّكن من تشكيلها، وإعادة بنائها، وعالج أمراضها 
ومشكالتها، واعتماد الطريقة األمثل في التربية والتقويم، ومن هنا كانت هناك حاجة ماسة لدراسة 

  . موضوع الشخصية اإلنسانية المسلمة

لعلماء المسلمين الكثير من اإلسهامات في الدراسات إن المتمعن في التراث اإلسالمي يجد 
التربوية والنفسية، ومن أهمها الشخصية اإلنسانية وسماتها ومحدداتها وخصائصها وأنماطها، إال 

؛ إما لفقدان الكثير من )2(أن هذه الدراسات لم تلق الكثير من االهتمام من قبل الباحثين المعاصرين
صها في هذا العلم، وال تكتمل الصورة لدى الباحث، أو قد يجد هذه الدراسات، أو لعدم اختصا

الصعوبة في تكوين الفكرة لديه، ولذا ال بد من المزيد من الدراسات واألبحاث في مجال 
وسنتطرق في هذه الدراسة إلى مفهوم سمات . الشخصية اإلنسانية في التراث التربوي اإلسالمي

  .سائال المولى أن يوفقني إلى ذلك. فاتهاالشخصية والعوامل المؤثرة فيها وتصني

  : مشكلة الدراسة

ظهرت الكثير من النظريات الحديثة التي تفسر السمات والعوامل المؤثرة فيها، ومحاولة 
تحديد سمات مركزية لتسهيل التعامل معها نظرًا لكثرة عدد السمات، إال أن هذه النظريات مع 

ينقل عن أستاذ علم "فس اإلنسانية وتعاملت مع المادة فقط،إيجابيتها أغفلت الجانب الروحي في الن
أن مشكالت علم لنفس المعاصر ترجع في : النفس اإلسالمي الزبير بشير طه عن كيركاين قوله
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، كما )3("المقام األول إلى الفترة التي تم فيها فرض مفهوم اإلنسان على أنه مادي وخال من الروح
 )4(م النتائج على اإلنسان، وتقطع صلة العلوم بعضها عن بعض،أن بعضها تعامل مع الحيوان وعم

على دراسة  كما ركزت الدراسات العربية. )5(مما أدى إلى القصور أو الفشل في تلك الدراسات
الفروق الفردية بين الجنسين، وذلك بإجراء دراسات على فئة معينة في فترة زمنية معينة، وفي ظل 

اييس ال تعبر تعبيرا دقيقا عن البيئة اإلسالمية، مما أدى إلى قصور ظروف معينة، أو باستخدام مق
ولقد كان لعلماء المسلمين جهدًا كبيرًا في  .بعض النتائج، وعدم وضوحها في بعض األحيان

دراسة جوانب الشخصية وأنماطها، ولكن هذه الدراسات لم تكن متخصصة في علم النفس، أو أن 

سمات الشخصية في التراث (ذه الدراسة المعنونة بـ وقد جاءت ه. هناك دراسات فقدت

للكشف عن سمات الشخصية اإلنسانية وتصنيفها ) التربوي اإلسالمي، خصائصها وعوامل بنائها
في ضوء التراث اإلسالمي من منظور إسالمي، وتتبلور مشكلة الدراسة في اإلجابة عن سؤالها 

  : الرئيس

  اث اإلسالمي؟ما سمات الشخصية اإلنسانية في التر* 

  : ويتفرع عنه األسئلة الفرعية التالية

 ما مفهوم السمة وما العوامل المؤثرة في تشكيلها؟ .1

  ما أهم معايير تصنيف السمات في التراث التربوي اإلسالمي؟ .2

  ما أهم تصنيف السمات في التراث التربوي اإلسالمي؟ .3

  : أهداف الدراسة

لتأصيل اإلسالمي الذي يسعى نحو بناء تهدف هذه الدراسة إلى المشاركة في مشروع ا
  : نظرية تربوية إسالمية، وذلك من خالل األمور اآلتية

  .تحديد مفهوم السمات وطبيعتها في التراث التربوي اإلسالمي .1

  .بيان العوامل المؤثر في سمات الشخصية في التراث التربوي اإلسالمي .2

  .إلسالميتحديد معايير تصنيف السمات من خالل التراث التربوي ا .3

  : أهمية الدراسة

تبرز أهمية هذه الدراسة من خالل الموضوع الذي تطرحه والمتمثل بسمات الشخصية حيث 
لم تسبق دراسة مختصة بموضوع السمات في التراث التربوي اإلسالمي في حدود علم الباحثة، 

  : وتتمثل أهمية الدراسة في اآلتي
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 ة اإلسالمية المتعلقة بسمات الشخصية اإلسالمية، تسهم هذه الدراسة في بناء النظرية التربوي
  .ورفد المكتبة العربية اإلسالمية بالمراجع التي تفيد منها طالب العلم في هذا المجال

  تسهم في بناء المناهج التربوية التي تساعد على بناء الشخصية السوية، وذلك من خالل
لتدرج، واختيار األداة واألسلوب تحديد السمات المراد تنميتها في كل مرحلة، ومراعاة ا

  .المناسب لنمط الشخصية والمرحلة العمرية

  تأمل الباحثة أن يستنير الباحثون وطالب العلم بمعايير السمات لبناء مقاييس لسمات
الشخصية من التراث التربوي اإلسالمي، لمعرفة الفروق الفردية والتعرف على السمات التي 

 .اسها والتنبؤ بهاتحدد سلوك األفراد ليمكن قي
 إبراز جهود العلماء المسلمين في الدراسات التربوية والنفسية. 

  منهج الدراسة

اتبعت الباحثة منهج الدراسة االستقرائي التحليلي، والذي يتضمن تتبع النصوص ذات العالقة 
تقراء واستنباط المعاني واألفكار وإعادة تركيبها في مجاالتها المحددة، حيث قامت الباحثة باس

من العلماء المسلمين للوقوف على النصوص ذات العالقة بسمات الشخصية اإلنسانية،  عددجهود 
والتركيز في دالالتها وتصنيفها في مصفوفات معرفية تعالج جوانب محددة في سمات الشخصية 

وقد  ،اإلنسانية، وتقديم نسيج علمي يظهر منظور التراث اإلسالمي لسمات الشخصية اإلنسانية
  : تم تقسيمها على النحو اآلتيجاءت خطة الدراسة في مقدمة وثالث مباحث وخاتمة، 

 األهمية - األهداف -األسئلة -المشكلة(وتضمنت ما سبق : المقدمة.(  

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: المبحث األول. 

o مفهوم السمات وطبيعتها: المطلب األول. 

o ين النمط والسلوكالعالقة بين السمات وب: المطلب الثاني. 
 تضمن أهم معايير تصنيف السمات في التراث التربوي اإلسالمي :نيالمبحث الثا. 

o معيار االتجاه العقائدي - المطلب األول.  

o المعيار االجتماعي أو القومي: المطلب الثاني.  

o معيار التصنيف حسب الطبيعة البشرية: المطلب الثالث.  

 الشخصية اإلنسانية في التراث التربوي اإلسالمي بعض التصنيفات لسمات :ثالثالمبحث ال . 
o التصنيف حسب الطبيعة البشرية - المطلب األول.  

o من حيث مكونات الشخصية - أوال.  
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o التصنيف حسب العوامل المؤثرة - ثانيا.  

o تصنيف السمات وفق متغير الجنس - ثالثا.  

o التصنيف حسب االتجاه العقائدي: المطلب الثاني.  

o يف السمات حسب معيار األمزجةتصن: المطلب الثالث.  

o تصنيف السمات من حيث العمومية والخصوصية: المطلب الرابع.  

o تصنيف السمات إلى رئيسية وفرعية: المطلب الخامس.  

o تصنيف السمات من حيث موضوعها ومجالها : المطلب السادس  

 أهم النتائج، التوصيات والمقترحات ،:الخاتمة. 

  الدراسات السابقةاإلطار النظري و -المبحث األول

يعني هذا الفصل بالحديث عن المقدمات األساسية لنظرية سمات الشخصية، حيث تتناول 
  : الباحثة بيان مفهوم السمة وطبيعتها والعوامل المؤثرة في بنائها من خالل المباحث التالية

  : مفهوم السمات وطبيعتها: المطلب األول

انية والتي يتم التعرف من خاللها الخصائص تعد السمات أحد أهم جوانب الشخصية اإلنس
الذاتية التي تحدد سلوك األفراد وتميزه عن غيره، وتصنيف الناس وفق معايير معينة ومحددة، 
فمن خالل التعرف على سمات الشخصية وتحليل عواملها يتم تصنيف الناس واألفراد، ومن أهم 

تفسر السلوك البشري، حيث يفترض  ما يميز السمات هو تركيز اهتمامها على العوامل التي
أصحاب النظريات أن الناس يختلفون في عدد من الخصال أو الصفات، بحيث يمثل كل منها سمة 
كاالستقرار االنفعالي، االندفاع، العدوان، االستبشار، السيطرة، وغيرها من الصفات والخصائص 

  .)6(التي يتميز بها شخص عن َاخر

فرد هو من التفاعل الناجم عن التداخل بين السمات الشخصية يمكننا القول إن سلوك أي و
  .)7(والبيئة الخارجية، وكالهما يؤثرا في ما نقوله أو نفعله سواء أكان سلبي أم إيجابي

وفي هذا المبحث تبين الباحثة مفهوم السمات والمصطلحات ذات العالقة لغة واصطالحا، ثم 
  . ور تربوي إسالميالتوصل إلى مفهوم السمات الشخصية من منظ

  السمات لغة واصطالحا - أوًال

  مفهوم السمات لغة* 

  .)8("السكينة والوقار، والهيئة"هي : والسمة، )مم س (مشتقة من الكلمة : السمة في اللغة
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مة لغة مصدر وسممة ما وسم به الحيوان من ضروب : والسالعالمة، والجمع سمات، والس
ومنه  )14: آل عمران(} واْلَخيل اْلمسومِة{: قال تعالى. )9(لمةالصور، والخيل المسومة أي المع

روي عن الحسن أنه معلمة : قال الزجاج )33: الذاريات( }للمسرِفين مسومًة ِعند ربك{: تعالى
مسومة بعالمة يعلم بها أنها ليست من حجارة الدنيا، ويعلم بسيماها : ببياض وحمرة، وقال غيره

  .)10(ها مما عذب الله بهأن

ِسيماهم ِفي {: السومة هي السمة والعالمة، ومنه قوله تعالى: وفي القاموس المحيط
موِههج12(والمراد بها السمة التي تحدث في جبهة السجاد من كثرة السجود .)11()29: الفتح(} و(.  

  .)13(تعبير الوجه لشخص ما: والسيماء تعني الهيئة، وسيماء

السين والواو والميم، أصل يدل على طلب الشيء، يقال سمت الشيء أسومه : والسوم
أي : أي ترعون، ومنه سمت غالمي، )10: النحل(} شجر ِفيِه ُتِسيمون  وِمْنه{سومًا، قال تعالى 

  .)14("المرسلة وعليها ركبانها، وأصل ذلك كله واحد: خليته وما يريد، والخيل المسومة

مة أو السمو على الخالف بين البصريين والكوفيين، فالبصريون يرون واالسم مشتق من الس
  .وهي العالمة" السمة"، والكوفيون يرون أنه مشتق من "السمو"أنه مشتق من 

  .)15(وسما يسمو سموا إذا عال، وكأن االسم هو ما عال وظهر، فأصبح علما على المسمى

  السمة في اصطالح علم النفس * 

التعقيد، وإن تحديد السمات التي يتميز بها الفرد عن غيره  غاية في نيةتعد الشخصية اإلنسا
يعد و. لها موحد تعريف على العلماء يتفق لم من األمور التي يصعب تحديدها وتمييزها، حيث

مفهوم السمات من المفاهيم الرئيسية والهامة في دراسة نظريات الشخصية، ويعد هذا المفهوم من 
اهتماما وافرًا وكبيرا لدى العديد من الباحثين وعلماء النفس، فهي من المفاهيم التي القت 

في  وضوحا أكثر يبدو الذي الفردي السلوك مظاهر عن تعبر لما المفاهيم التي تكون بالصدارة وذلك
ولقد تعددت التعريفات للسمات حسب وجهة نظر صاحبها ومنطلقه  .)16(مختلف مواقف حياته

هم من يرى أنها مرادفة للدوافع وهناك من يرادفها بالمزاج، ومن يرى أن الفكري واالعتقادي، فمن
  .السمات بمعنى األخالق

تركيب نفسي عصبي له القدرة على أن تعيد : "السمة بأنها Allport )17(البورتعرف فقد 
المنبهات المتعددة إلى نوع من التساوي الوظيفي، وإلى أن يعيد إصدار توجيه أشكال متكافئة 

  .)18("قة من السلوك التكيفي والتعبيريومتس
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 .مجموعة من األفعال السلوكية التي تتغير معا: "فالسمات لديه هي Eysenck (19(إيزنكأما 
  .)20("وتعد السمات عنده مفاهيم نظرية أكثر منها وحدات حسية

فيرى أن السمات بمعنى األخالق الدالة على حال النفس التي يفعل اإلنسان  ابن عديوأما 
ها أفعاله بال رويه وال اختيار؛ والخلق قد يكون في بعض الناس غريزة وطبعا، وفي بعض الناس ب

  .)21(ال يكون إال بالرياضة واالجتهاد

السمة هي ميزة فردية في الفكر والشعور أو الفعل، قد تكون متوارثة أو حصيلة االكتساب "و
وهو . اعة، ينتج عن عوامل وراثية وبيئيةفالسمة نهج من السلوك يتميز به الفرد أو الجم. والتعلم

  .)22("مفهوم أساسي مستخدم في مدارس علم النفس التحليلي

والفرق بين هذه التعريفات مالحظ، حيث ركز البورت على الجانب النفسي الداخلي للشخصية 
وبذلك ترادف الدوافع، أما آيزنك فأكد على السلوك والعوامل الخارجية، وابن عدي يرادف بين 

كما يلحظ من تعريف ابن عدي أن السمة قد تكون في بعض الناس طبعا، وفي . السمات واألخالق
  .بعضهم ال تكون إال بالرياضة واالجتهاد

 مسيطر فالًنا أن ذلك نقول آلخر، مثال فرد تتباين من أو الناس فالسمة إذن خاصية يختلف فيها
ضعفه،  أو االنفعال المزاجية، مثل شدة سماتكال فطريا استعدادا السمة تكون وآخر مستكين، وقد

كما أنها تختلف ويتم من  .الخداع أو األمانة مثل االجتماعية كالسمات مكتسبة السمة تكون وقد
خاللها الحكم على السلوك أو التنبؤ به من خالل المواقف التي يسلكها الفرد، وتحدد السمة 

إيجابية ويمكن أن تكون كذلك جسمية أو معرفية، وراثية أو مكتسبة، أم عامة وخاصة أم سلبية أو 
  .أو انفعالية، أو متعلقة بمواقف اجتماعية

تميزه وتفرده عن اآلخرين خاصية أو صفة في الفرد : وعليه يمكن تعريف السمة بأنها
تتأثر بعوامل  بالعديد من الخصائص والعوامل جسمية أو معرفية أو اجتماعية أو خلقية أو نفسية

  .ارجية، وتؤثر في سلوك الفرد وتتأثر بهداخلية وخ

  السمات من منظور إسالمي* 

التربية اإلسالمية إلعداد الشخصية المسلمة المتوازنة الواعية لتتالئم ومكانتها تسعى 
ومركزها في الحياة، وهي الشخصية المدركة لمركزها في الوجود والحيز الذي تعيش، المتميزة 

ألمة معها، والتي تهدف إلى تحقيق األهداف العليا، والغاية بمهارات ومعارف حاملة رسالة ا
  .السامية
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ولما كانت السمة تشكل أحد أهم المفاهيم األساسية في تحديد األبعاد الشخصية وبنائها 
لذا يتطلب االعتناء أشد العناية المتمثل على شكل سلوك األفراد وخصائصهم الشخصية؛ 

داده إعدادًا يتناسب مع ما ينتظر منها من انطالقة في بالسمات الشخصية للفرد المسلم، وإع
اعتمادًا على المبادئ والتعاليم والمنهجية الحياة، واندفاع بروية وحكمة في عملية البناء والتعمير، 
  .)23(اإلسالمية المستمدة من مصادر الدين اإلسالمي الحنيف

ت الحديثة وتأصيلها، أسلمة المصطلحا: والمقصود بالمفهوم من المنظور اإلسالمي هو
ومصطلح السمات وإن كان حديثا في علم النفس فإن جذوره موجودة في اللغة واصطالح 

  .التربويين اإلسالميين

  .فقد دل مفهوم السمة في اللغة على العالمة والخاصية والهيئات التي يمكن مالحظتها

: ذلك قوله تعالىوفي االصطالح القرآني دلت السمة على عالمة أو هيئة مالحظة، ومن 
}موِههجِفي و ماهَأثر ) 29: الفتح(} ِسيم يعني عالمتهم في وجوههم الهدى والسمت الحسن ِمن

) 29: الفتح) (ِسيماهم ِفي وجوِههم ِمن َأَثر السجوِد(السجود يعني من أثر الصالة، وعن مجاهد 
، )25( اضع السجود َأشد وجوههم بياضا يوم القيامةمو: وَقال الزهري .)24(الخشوع والتواضع: قال

أي عالماتهم؛ تعرف المالئكة ) 41: سورة الرحمن( }هماْلمجرمون بِسيمٱيعرف {: وقوله تعالى
  .)26(المجرمين بعالماتهم وسيماهم التي يسومهم الله بها من اسوداد الوجوه، وازرقاق العيون

سالمي ال تختلف عنه في المنظور التربوي أو علم النفس من وتعريف السمة من المنظور اإل
حيث االصطالح، غير أن المفهوم اإلسالمي ينبغي أن يشمل جميع جوانب اإلنسان في جميع أحواله 

  .وفي جميع مراحل حياته، منطلقا من مصادر الشريعة اإلسالمية

في الفرد ثابتة نسبيًا هيئة أو صفة : بأنهاوعليه يمكن تعريف السمة من منظور إسالمي 
تميزه عن غيره بالعديد من الخصائص والعوامل جسمية أو معرفية أو اجتماعية أو خلقية أو 

تتأثر بعوامل داخلية وخارجية، وتؤثر في سلوك الفرد وتتأثر به، تعتمد في بنائها وتقويمها  نفسية
  .على ما جاء به الوحي اإللهي

  : وبين النمط والسلوك العالقة بين السمات: المطلب الثاني

  العالقة بين السمة والنمط: أوًال

مجموعة الصفات الفردية اّلتي تم دراستها من قبل علماء النفس، واّلتي تم : يعرف النمط بأنه
على إثرها تقسيم الشخصيات البشرية إلى عدة مجموعات رئيسية، وتعتبر هذه الصفات بمثابة 

  .)27(ّلتي يتصرف بها األشخاص، وتحدد سلوكياتهمالمحدد األساسي للطريقة ا
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: فالسمة هي صفة ثابتة ومستمرة نسبيا تميز الفرد عن غيره من األفراد، أما النمط فهو
مجموعة من األشخاص تجمع بينهم نفس الصفات العامة، مع وجود فارق بينهم تكمن في درجة 

  .ماتتمثلهم للصفة، وقد يكون النمط سمة غالبة أو مجموعة س

ويرى بعض العلماء مثل البورت، أن األنماط موجودة ويمكن مالحظتها، أما السمات 
فموجودة داخل الفرد وال يمكن مالحظتها، أما علما االجتماع فيرون أن النمط والسمات حالها 
كحل كافة الظواهر االجتماعية ممكن مالحظتها على اعتبار أنهما من االستجابات السلوكية 

  .)28(المشاهدة

  : العالقة بين السمة والسلوك: ثانيًا

يعرف السلوك بأنه مجموعة من االستجابات التي تصدر عن الفرد تجاه المثيرات البيئية 
المختلفة، ويعرف كذلك بأنه جميع أشكال االستجابة الكلية التي تظهر عند الكائن الحي تجاه أي 

  .)29(موقف يواجهه

رار ردة فعل الشخص عند تعرضه لموقف معين ، حيث أن تكفالسلوك يدل على السمة
يعكس شخصيته والسمات العامة التي تحددها، ولكن أحيانا ال يدل السلوك على السمة نتيجة 
عوامل خارجية، وبتفاعل السمة مع عناصر البيئة والموقف يتحدد للسلوك، وبممارسة السلوك 

: تابه إحياء علوم الدين، يقولومجاهدة النفس، تتأكد السمة، وهذا ما أكده الغزالي في ك
اكتساب هذه األخالق بالمجاهدة والرياضة، وأعني به حمل النفس على األعمال التي يقتضيها "

واألخالق أقوى وأرسخ، وإنما يتأكد تأثيرها بكثرة المواظبة على : "، ويقول"الخلق المطلوب
  .)30("العبادات

  : ماتالعوامل التي تؤثر في تشكيل الس: المبحث الثاني

يتأثر اإلنسان في حياته بعدة عوامل تسهم في إبراز سماته الشخصية، حيث يؤثر التفاعل 
بين هذه العناصر في جوانب النمو المتعددة عند اإلنسان، وتنقسم هذه العوامل إلى عوامل 

: الوراثة واإليمان الفطري واالستعدادات والقدرات، وعوامل خارجية وتشمل: داخلية، وتشمل
، والبيئة االجتماعية، )الجغرافية(البيئة المادية : وتشمل البيئة ،ة، والخبرات التي يمر بها الفردالبيئ

  .والبيئة الثقافية، والبيئة االقتصادية
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  : العوامل الداخلية: المطلب األول

  : ـ الوراثة1

الوراثة  ما ينقل من الوالدين إلى األبناء من سمات بواسطة المورثات، أما: يقصد بالوراثة
  )31( .االجتماعية فهي غير بيولوجية، وهي انتقال العادات واألفكار عن طريق االحتكاك الحضاري

عن َأبي هريرَة، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة على أهمية الوراثة، 

لَّى اللَّهوَل اللَِّه صسِة َأَتى راِدياْلب لال ِمن َأهجَفَقاَل َأن ر ،لَّمسِه وَليْت : عَلدَأِتي ورام نإ

لَّمسِه وَليع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسَفَقاَل ر ،دوا َأس؟((: ُغالملبإ ِمن ْل َلكَقاَل: ، َقاَل))ه ،مَنع :

َفبما َكان ((: َنعم، َقاَل: ، َقاَل))ق؟َفهْل ِفيها ِمن َأورا((: حمر، َقاَل: ، َقاَل))ما َأْلواُنها؟((

  .)32())َفَلعلَّ ابَنك َنزعه ِعرق((: ُأراه َنزعه ِعرق يا رسوَل اللَِّه، َقاَل: ، َقاَل))َذِلك؟

لما في ذلك من أثر  ؛وحث صلى الله عليه وسلم على حسن اختيار كل من الزوجين لصاحبة

 )33())َتَخيروا ِلُنَطِفُكم، واْنِكحوا اْلَأْكَفاَء، واْنِكحوا إَليِه((: لله عليه وسلمفي األبناء فقال صلى ا
اعلم َأن َأكثر الفضائل والرذائل إنما تنشأ من ثالث قوى في اإلنسان قوة : "وفي ذلك يقول الغزالي

  .)34("طات زيادة تبصرةالتخيل وقوة الشهوة وقوة اْلغضب فهذه الثَّالثة معينات للنَّفس ومثب

وقد أجمع العلماء على أن الوراثة تسهم في تحديد السمات الجسمية من طول ووزن ولون 
البشرة، والتي تنتقل من اآلباء واألجداد عن طريق الجينات الوراثية التي تحملها 

؛ فمنهم واالختالف في أثر الوراثة في تحديد البناء العقلي، والسمات النفسية .)35(الكروموسومات
من يثبت أثر الوراثة كعامل في الذكاء، ومنهم من يرجح عامل البيئة، وأصوبها من يجمع بين البيئة 
والوراثة؛ وذلك من خالل تفاعل العوامل البيئية مع االستعدادات الفطرية، قال صلى الله عليه 

: األشج قال" الحلم واألناة: إن بك خصلتين يحبهما الله ورسوله": وسلم ألشج بن قيس

الحمد لله الذي جبلني : قال. نعم: قال" أي فطرني الله عليها"أجبله جبلني الله عليها 

إنما العلم بالتعلم والحلم ": وقوله صلى الله عليه وسلم. )36()على ما يحب الله ورسوله

، هذه األحاديث وغيرها تدل على الجانب الفطري والمكتسب في بناء النفس )37("بالتحلم
ومنها السمات، وتدل على تمايز األفراد عن بعضهم في االستعدادات الفطرية الكامنة  - ةاإلنساني

  .)38(والتي تؤثر بالتالي على السلوك والنمط الشخصي لألفراد

وال بد هنا من اإلشارة للعالقة إلى التناسب بين أعضاء الجسم والسمات الشخصية، فقد أكد 
، وقد أشار اإلمام ابن )39(السمات بأعضاء الجسمالنفس على ارتباط  لمبعض الباحثين في ع

 :فأول أسباب الكمال .الكمال عزيز الكامل قليل الوجود: "الجوزي إلى وجود هذا الرابط، يقول
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تناسب أعضاء البدن، وحسن صورة الباطن، فصورة البدن تسمى خلًقا، وصورة الباطن تسمي 
حسن  :ودليل صورة الباطن .ل األدبحسن السمت، واستعما :ودليل كمال صورة البدن.خلًقا

  .)40("العفة، والنزاهة، واألنفة من الجهل، ومباعدة الشره  :فالطبائع  :الطبائع واألخالق

  ـ الفطرة2

ِفْطرَت اللَِّه الَِّتي {: وهو ما جبل عليها اإلنسان من القدرات واالستعدادات الفطرية، قال تعالى
  )30: الروم(} َفَطر النَّاس عَليها

ما ِمن موُلوٍد إلَّا يوَلد عَلى الِفْطرِة، ((: وهو المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم

سون ِفيها َفَأبواه يهوداِنِه َأو يَنصراِنِه، َأو يمجساِنِه، َكما ُتْنَتج البهيمُة بهيمًة جمعاَء، هْل ُتِح

  .))ِمن جدعاَء

َأحدهما بجود إلهي وكمال فطري بحيث : وهذا االعتدال يحصل على وجهين: "قول الغزاليي
يخلق اإلنسان ويولد كامل العقل حسن الخلق قد كفي سلطان الشهوة والغضب بل خلقتا 
معتدلتين منقادتين للعقل والشرع فيصير عالمًا بغير تعليم ومؤدبًا بغير تأديب كعيسى بن مريم 

كريا عليهما السالم وكذا سائر األنبياء صلوات الله عليهم أجمعين وال يبعد أن يكون ويحيى بن ز
في الطبع والفطرة ما قد ينال باالكتساب فرب صبي خلق صادق اللهجة سخيًا جريًا وربما يخلق 

 .)41("بخالفه فيحصل ذلك فيه باالعتياد ومخالطة المتخلقين بهذه األخالق وربما يحصل بالتعلم
من هذا أنه ال بد من تفاعل جميع هذه العوامل، ولو كان هذا العامل كافيًا؛ لما كان هناك ويفهم 

  .حاجة إلرسال الرسل، وال أمر بعلم أو تعليم

  العوامل الخارجية: المطلب الثاني

  البيئة: أوًال

ذ أن تمثل البيئة كل العوامل الخارجية التي تؤثر تأثيرًا مباشرًا، أو غير مباشر على الفرد من
  .)42(تم اإلخصاب وتحددت العوامل الوراثية

  : البيئة الطبيعية الجغرافية

هي البيئة التي تفرضها ظروف طبيعية من عوامل الطقس والمناخ، ولقد أثبتت الدراسات أن 
اختالفات الطقس تسبب فروقًا في درجة النمو، وتلعب البيئة الجغرافية دورًا هاما في تحديد 

اني؛ حيث نجد لسكان المناطق الزراعية سمات تختلف عن سمات سكان خصائص النشاط السك
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المدن، وسمات هؤالء وهؤالء تختلف عن سمات سكان الصحاري وسكان الجبال، كما تتغير هذه 

  .)43(السمات باالنتقال من بيئة إلى أخرى

ى وأكد إخوان الصفا على تأثير طبيعة البلدان في األخالط واألمزجة وبالتالي يؤدي إل
ويفيد هذا أن السمات منتمية، أي قابلة  .)44(اختالف أهلها في طبائعهم وألوانهم وعاداتهم وآرائهم
  .)45(للتعديل حسب بيئتها الجغرافية والثقافية واالجتماعية

  : البيئة االجتماعية والثقافية

ه، هي البيئة التي يعيش فيها الطفل منذ أن يرى النور، حيث ينشأ الطفل بين أفراد أسرت
واألسرة هي البيئة األساسية التي ترعى الطفل، وتلعب األسرة دورا هاما في تنشئة الطفل وهناك 
عدة عوامل داخل األسرة تحكم تنشئة الطفل ونموه، من تلك العوامل االتجاهات الوالدية السائدة 

  .)46(في األسرة، والوضع االجتماعي واالقتصادي وترتيب الطفل داخل األسرة وغيرها

كتسب الطفل أنماط سلوكه وسمات شخصيته نتيجة لتفاعله مع أفراد أسرته ومع غيره من وي
الناس من خالل عملية التنشئة والتطبيع االجتماعي، وخالل سنواته األولى تكون األسرة هي أبرز 

لِفْطرِة، ما ِمن موُلوٍد إلَّا يوَلد عَلى ا((عوامل التأثير االجتماعي، قال صلى الله عليه وسلم 

سون ِفيها َفَأبواه يهوداِنِه َأو يَنصراِنِه، َأو يمجساِنِه، َكما ُتْنَتج البهيمُة بهيمًة جمعاَء، هْل ُتِح

  .)47())ِمن جدعاء

وبعد ذلك يأتي دور المدرسة بما فيها من صحبة ورفاق وهي المؤسسة االجتماعية التي 
  .شئة الطفل وتطبيعه ثم يأتي دور المجتمعتقوم بتن

ولذلك أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم باختيار الرفيق الصالح، قال صلى الله عليه 

إنَّما مَثُل اْلجِليس الصاِلح، واْلجِليس السوِء، َكحاِمل اْلمسِك، وَناِفخ اْلِكير، َفحاِمُل ((: وسلم

إما : ا َأن يحِذيك، وإما َأن َتبَتاع ِمْنه، وإما َأن َتجد ِمْنه ِريحا َطيبًة، وَناِفُخ اْلِكيرإم: اْلمسِك

  .)48())َأن يحرق ِثيابك، وإما َأن َتجد ِريحا َخبيَثًة

عة والمرئية دورا وتشغل وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي على مختلف أنواعها المسمو
أساسيا في النمو العقلي المعرفي واالنفعالي واالجتماعي لألطفال والمراهقين وذلك من خالل ما 

 .تنقله لهم من خبرات ومعلومات قد تؤثر سلبا أو إيجابا على نواحي النمو المختلفة

سبة، لينشئوا ولذلك ينبغي على األسرة أن تتابع أبناءها، وأن تهيئ لهم البيئة الصالحة المنا
  .نشأة سليمة تقوم على مبادئ وتعاليم ديننا القويم
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  : العقيدة -ثانيا

هي المفاهيم أو القيم أو المعتقدات، واألفكار والمعارف عن اإلنسان : والمقصود بالعقيدة
والكون والحياة، والتي تشكل بمجملها اإلطار المنظم والموجه لجميع جوانب الحياة وأنشطتها، 

  . هذه العقيدة ديننا سماويا أو فلسفة وضعية، أو مصلحة ذاتية، كالبرجماتيةوقد تكون 

وتعتبر العقيدة العامل األقوى في شخصية اإلنسان، فسلوك اإلنسان هو صورة أو تعبير عن 
األفكار التي يتبناها في الحياة، بغض النظر عن صحتها أو خطئها، والتي تكون عادة مستمدة من 

  .)49(بها العقيدة التي يؤمن

وللعقيدة اإلسالمية أثرها في تكوين سمات األفراد ودور هام وعظيم في تكوين الشخصية 
المسلمة المثالية ذات األخالق السامية الحميدة؛ ألن العقيدة هي المحرك األساسي لسلوك األفراد، 

  .وهي القاعدة التي يقوم عليها بناء النفس البشرية والمجتمع اإلنساني الفاضل

نسان وإن جبل على طبع، فإنه يسعى بما أودع لله تعالى فيه من قدرات، إلى السمو فاإل
 ،ن اْلإْنسان ُخِلق هُلوعا{: واالرتقاء بنفسه، وحملها على الخير امتثاال ألمر الله تعالى، قال تعالى

، وارتباط )22 -19المعارج ( }اْلمصلِّينإلَّا  ،وإَذا مسه اْلَخير مُنوعا ،إَذا مسه الشر جزوعا
اإلنسان بخالقه عز وجل وحده، يجعل الشخصية اإلنسانية تتلقى وتتهذب في ضوء مصدر واحد، 
يربيها ويفي باحتياجاتها وتقدر على نفعها ودفع الضرر عنها، وإذا ربط طاعته وعبادته بمصدر 

فهمها، ويكون أكثر استقرارا حين يكون واحد هو الحق، كان ذلك أدعى إلى استقرار شخصيته و

  .)50(مصدر التلقي واحد والقدوة والمثل واحد

  معايير تصنيف السمات في التراث التربوي اإلسالمي: المبحث الثالث

يتفق عليها ) معيار(حتى يكون العمل صائبًا ويحقق أهدافه، فال بد من إتباع آلية معينة 
وقد يتأثر المعيار بالفلسفة أو العقيدة أو االتجاه الذي  ابتداء، وتقوم على أسس ومبادئ ثابتة،

ينحوه الباحث أو العالم، وأيضا حسب الغرض الذي يريده من التصنيف، أو باختالف المنظور 
الذي ينظر إلى زاويته، وكذلك الحال في تصنيف سمات الشخصية، فقد ينظر إليه من منظور 

عة البشرية، وسوف تقوم الباحثة في هذا الفصل فلسفي، أو من منظور عقائدي، أو حسب الطبي
  بالكشف عن أهم المعايير التي اعتمدت في تصنيف هذه السمات في التراث التربوي اإلسالمي

  : معيار االتجاه العقائدي - المطلب األول

مؤمن وكافر ومنافق، : وهو تصنيف ثالثي قسم الشخصية اإلنسانية إلى ثالث أنماط رئيسية
، وذهب إلى هذا اإلمام )51()إيمان ونفاق(مية قسمًا رابعًا سماه الشخصية المركبة وأضاف ابن تي
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وأعجب من ذلك أنها " ابن القيم عندما تحدث عن سمات النفس المطمئنة واللوامة واألمارة، يقول
تضاهي ما يحبه الله ورسوله من الصفات واألخالق واألفعال بما يبغضه فيها، وتلبس على العبد 

، ولذلك أمثلة كثيرة منها المداراة )52("مرين باآلخر وال يخلص من هذا إال أرباب البصائرأحد األ
ومعنى ذلك أن ظاهر . والمداهنة، فالمداراة من النفس المطمئنة والمداهنة من النفس األمارة

 -السلوك قد ينبئ عن سمة ليست من سماته الشخصية، وهذا يشير إلى أثر العوامل الخارجية
في السمات، ويفيد كذلك أن اإلنسان محاسب أمام الله على ما ينتج عنه من سلوك نتائج البيئة 

الطباع الجبلية، وال مناص من الهرب بحجة أنها طبع وخلق فيه، ألن الله أودع في اإلنسان القدرة 
  . على تدريب النفس وتطبيعها على الخير والتعود عليه حتى تصير طبعا وخلقا ال يفارقه

  : المعيار االجتماعي أو القومي: الثانيالمطلب 

والمراد بذلك التصنيف بحسب الوظيفة التي يؤديها الشخص في المجتمع، أو المكانة 
  : االجتماعية للشخص، فحددوا

 سمات للقائد وسمات للمرؤوس.  

 سمات لألفراد الواجب مشاورتهم.  

 سمات للمعلم، وسمات للمتعلم.  

 سمات للصوفية.  

 سمات للفقهاء .  

  .)53(ا أورد ذلك الغزالي في ثنايا كتبه، وابن تيمية في مجموع الفتاوىكم

  : معيار التصنيف حسب الطبيعة البشرية: المطلب الثالث

الروح والجسد : وقسموا النفس البشرية ثالثة نفوس، وذلك أن النفس مكونه من عناصرها
  )54(:والعقل

الممكنة لإلنسان، واجتناب الرذائل، سماوية علوية فهي منصرفة الكتساب الفضائل والكماالت  .1
  .وهي مشغوفة بما يقربها من المأل األعلى

نفس سبعية غضبية، فهي منصرفة إلى القهر والبغي والعلو في األرض، والتكبر والرئاسة على  .2
  . الناس بالباطل

نفس حيوانية شهوانية، وهي منصرفة إلى األكل والمشرب والمنكح، وربما جمعت األمرين  .3
إن ِفرعون عَلا ِفي اْلَأرض وجعَل َأهَلها {: إلى العلو في األرض والفساد، قال تعالىفذهبت 
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ْفِسِديناْلم ِمن َكان نَّهإ ماَءهي ِنسيَتحسيو مَناَءهَأب حَذبي مَطاِئَفًة ِمْنه ِعفَتضسا يعِشي {
  ).4: القصص(

: وتأثيرها في السمات) الماء والنار والتراب والهواء(اإلنسان  وهناك من ربط بين مكونات
المزاج الدموي، والمزاج الصفراوي، والمزاج البلغمي، والمزاج : واتفقوا على وجود أربعة أمزجة

  .)55(السوداوي، ويرتبط كل مزاج بعدد من األنماط السلوكية

  : ي التراثنماذج من تصنيف سمات الشخصية اإلنسانية ف: المبحث الرابع

اقتضت حكمة الله تعالى أن يتفاوت البشر في القدرات واالستعدادات ليكونوا باالختالف 
) 118: هود( }وَلو شاَء ربك َلجعَل النَّاس ُأمًة واِحدًة وَلا يزاُلون مْخَتِلِفين{: متفقين، قال تعالى

  .لحياةفلو كانوا كذلك لتحاسدوا وتنافروا وما استمرت ا

وتتعدد السمات الشخصية لدرجة ال يمكن حصرها؛ ألنها بعدد البشر، فال يمكن أن يطابق 
فرد آخر في كل سماته، فهي مسألة نسبية، ومن هنا اختلف العلماء في تصنيفها، وذهبوا إلى وضع 

  ).تقريبية للسمات(أمهات 

وجهات نظرهم، كل  وتتنوع تصنيفات السمات الشخصية؛ انطالقا من اختالف أصحابها في
  : وسنورد في هذا المبحث شهرها. حسب معتقده، أو اختصاصه، أو أية مؤثرات خارجية

  : التصنيف حسب الطبيعة البشرية - المطلب األول

صنف أصحاب هذا االتجاه الشخصية اإلنسانية إلى عدة أنماط بحسب سماتها، من حيث 
  .مكونات النفس، والعوامل المؤثرة فيها، ووفق معيار الجنس والمرحلة العمرية

  : من حيث مكونات الشخصية - أوال

وى وهي ثالث قوى في نفس واحدة، وهي العقلية والغضبية والشهوانية، والعالقة بين هذه الق
والسمات؛ أنها أي هذه القوى كانت أظهر غلبت سماتها، فالعلم كمال القوى العقلية، والحلم كمال 

  .القوى الغضبية، والعفة كمال القوى الشهوانية، والعدالة إليها مجموعة

فيرى أن أصول الفضائل أربع، الفقه والشجاعة والعفة والعدالة، كل صفة من  أما أبن سينا
ي إلى قوة من القوى، فالعفة إلى الشهوانية، والشجاعة إلى الغضبية، والحكمة إلى هذه الصفات تنتم

فالسخاء : التمييزية، والعدالة إليها مجموعة، وينبثق عن كل قوة من هذه القوى عدد من الصفات
والقناعة منسوبان إلى القوى الشهوانية، والصبر، والحلم، والكرم، والعفو، والصفح، والتجاوز، 

الباع، وكتمان السر، راجعة إلى القوة الغضبية، والحكمة، والبيان، والفطنة، وإصابة الرأي، ورحب 
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والحزم، والصدق، والوفاء، والود، والرحمة، والحياء، وعظم الهمة، وحسن العهد، والتواضع، 
  .)56(راجع إلى القوة التمييزية

  : التصنيف حسب العوامل المؤثرة -ثانيا

ة؛ نتيجة العوامل البيئية، وتشمل الوظائف العقلية، مثل الذكاء وصنفت إلى سمات مكتسب
والعمليات العقلية العليا، كاإلدراك والحفظ والتذكر، واالنتباه  العام والقدرات العقلية المختلفة

  .والتخيل والتفكير والتحصيل، وتشمل كذلك الكالم والمهارات اللغوية

ال تحتاج إلى تعلم، كالصفات الجسدية مثل لون وسمات وراثية تنتج عن العوامل الوراثية و
البشرة، والطول، والوزن وإمكانات الجسم الخاصة، والعجز الجسمي، والصحة العامة واألداء 
الحركي والمهارات الحركية، وغير ذلك مما يلزم في أوجه النشاط المختلفة في الحياة، ووظائف 

ز العصبي، والجهاز الدوري والتنفسي الحواس المختلفة ووظائف أعضاء الجسم مثل الجها
  والهضمي والغددي والتناسلي

أولى لما خصوا به من كرم المنشأ ) الموروثة(ويرى الماوردي أن الملوك بالسمات الغريزية 
  .)57(وعلو الهمة، والعامة بالفضائل المكتسبة أولى ألنهم إلى التماسها أسرع

الجسم والمؤثرات الخارجية، تظهر على  فالسمة فطرية بالوراثة، وبتفاعل السمات وقوى
  . شكل أفكار أو سلوك أو أقوال

  : تصنيف السمات وفق متغير الجنس - ثالثا

وَأنَّه َخَلق الزوجين الذكر واألنثى ِمن نُّْطَفٍة { أما في أصل الخلقة فهما متساويين قال تعالى
: نهما، ومصداق ذلك قوله تعالى، ويختلفون تبعًا الختصاص كل م)46 – 45: النجم(} إَذا تمنى

يا معشر النِّساِء ((: ، وقوله صلى الله عليه وسلم)36: آل عمران(} وَليس الذََّكر َكاْلُأْنَثى{

ن، ُتْكِثرن اللَّع((: وبم يا رسوَل اللَِّه؟ َقاَل: َفُقْلن)) َتصدْقن َفإنِّي ُأِريُتُكن َأْكَثر َأهل النَّاِر

اُكندحإ ِمن اِزمالح لجالر ِلُلب بَأْذه ِدينو ْقلاِت عَناِقص ُت ِمنَأيا رم ،ِشيرالع نَتْكُفر58())و( ،
وقد أورد ذلك الرازي في كتابه الفراسة، وكذلك الفارابي في كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة فيرى 

والعوارض النفسانية، فما كان منها مائال إلى " فسية، يقولأنهم يختلفون في بعض السمات الن
وما كان من العوارض مائال . القوة، مثل الغضب والقسوة، فإنها في األنثى أضعف وفي الذكر أقوى

على أنه ال يمتنع أن يكون في ذكورة . إلى الضعف، مثل الرأفة والرحمة، فإنه في األنثى أقوى
شبيهة بما في اإلناث، وفي اإلناث من توجد فيه هذه شبيهة بما  اإلنسان من توجد العوارض فيه

وأما في القوة الحاسة وفي المتخيلة . فبهذه تفترق اإلناث والذكور في اإلنسان. هو في الذكور
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فهم يختلفون في درجة الطاعة والهدوء والرحمة والرأفة،  .)59("وفي الناطقة، فليسا يختلفان
  .وغيرها

  : صنيف حسب االتجاه العقائديالت: المطلب الثاني

يصنف هذا االتجاه الشخصية اإلنسانية إلى ثالثة أنماط، مستمدًا سمات تلك الشخصية من 
  )60(:القرآن الكريم والسنة النبوية

مؤمن ومنافق وكافر، ولكل من هذه الشخصيات سمات كبرى وأخرى فرعية؛ فهناك مراتب 
هناك إيمان دون إيمان وكفر دون كفر ونفاق دون في الشخصية المؤمنة والكافرة والمنافقة، و

  .)61(نفاق

فالشخصية المؤمنة تتصف بسمات كثيرة، فصلت في القرآن الكريم السنة النبوية في مواطن 
عديدة، وقد صنف في ذلك مؤلفات عديدة، فمنهم من استفاض في شرح هذه الصفات، ومن تناول 

سمها إلى سمات إيمانية وروحية، وسمات بعضا منها بحسب طبيعة دراسته ومجالها، ومن ق
  .اجتماعية وأخالقية، وسمات فكرية وثقافية

وسمات الشخصية المؤمنة متعددة أكثر من إحصائها، ومن هذه السمات العامة عند ابن 
مهتدية، بصيرة، حية، منورة، كلية، فاعلة، اليقين، الطمأنينة، العلم والعمل، اإلخالص، " )62(:تيمية

  ."محبة، والتوكل، والصبر، والجهاداالستعفاف، الخشوع، الحنيفية، الاالستغناء و

وكذلك المنافق، فقد جاءت صفاته في أكثر من سورة، وجاءت سورة المنافقون تفضح 

إَذا حدَث : آيُة المَناِفق َثَالٌث((: وقد جاء في الحديث الشريف. أسرارهم وتكشف سوء نواياهم

ُتمَذا اؤإو ،َكَذبَأْخَلف دعَذا وإو ،َخان 63())ن(.  

  )64(:ومن سماتهم األخالقية واالجتماعية

السفه، الكذب، إشاعة الفاحشة بين المؤمنين، هجر القرآن الكريم، نقض العهد، التجسس، 
  .السخرية واالستهزاء، قطيعة الرحم

  .)65(ومن سمات الشخصية الكافرة، العمى، ميتة، مظلمة

ة للتغيير والتحول على مدى العمر، وعلى مدى الدرجة اإليمانية وهذه األنماط قابل
والعقائدية للفرد، فالتصنيف العقائدي للشخصية اإلنسانية ينم عن حالة مؤقتة، وليس دائمة 

  .بالضرورة
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وهذا الثبات النسبي لسمات الشخصية، يفيد أمكانية تجاوز السلوك السلبي واالرتقاء 
  .)66(لألفضل

  : تصنيف السمات حسب معيار األمزجة: المطلب الثالث

وقد ربط أصحاب هذا االتجاه السمات بالمزاج، فابن حزم ربط المزاج الدموي بصفات 
الحيوية والنشاط، والمزاج الصفراوي بالحدة وسرعة الغضب، والمزاج البلغمي بالوقار والسكينة، 

  .)67(والمزاج السوداوي بالحزن واالكتئاب

زاج الدموي أنسب األمزجة لدماء الملوك، ألن من يتسمون به أما الجاحظ فيرى أن الم
يتمتعون بالطاقة والنشاط والمرح واالنطالق، وأما السوداوي فيفضي إلى الحزن، والمزاج البلغمي 

  .)68(يفضي إلى الكسل والنوم، والمزاج الصفراوي إلى كثرة الحركة القلق

  : لخصوصيةتصنيف السمات من حيث العمومية وا: المطلب الرابع

وتقسم إلى سمات عامة، يشترك فيها جميع الناس، وسمات فردية تكون أشد ظهورًا في 
بعضهم دون بعض، وهذا ما اختاره ابن تيمية، حيث صنفها إلى سمات كبرى عامة سلبية 

  )69(:وإيجابية، واهم هذه السمات

صدق، والصبر، الشجاعة، والسماحة، والعدل، والجود، والسخاء، وال: اإليجابية الكبرى -
  .والكرم، والعلم

  . الشح والحسد، والجبن، والهوى، والغرور والبخل: السلبية الكبرى -

تخص بعض الشخصيات اإلنسانية بعينها، كوصف الله تعالى أليوب عليه : سمات خاصة -
  .السالم بالصبر، ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرحمة

كثير لذلك، كصفات األعراب، وبنو إسرائيل،  وفي القرآن الكريم أمثلة: سمات مشتركة قومية -
  .وغيرهم من األقوام الذين وصفهم الله تعالى بصفات معينة

  : تصنيف السمات إلى رئيسية وفرعية: المطلب الخامس

وكثير من العلماء المسلمين اتبع هذا التصنيف، وصنفوها إلى رئيسية وفرعية، وأن الفضيلة 
  : وسط بين رذيلتين، ومن هؤالء

الحكمة : إلى أربع أمهات) الفضائل(حيث يرجع اإلمام الغزالي السمات : تصنيف اإلمام الغزالي*
  .)70(والشجاعة والعفة والعدل
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فالحكمة فضيلة القوة العقلية، والشجاعة فضيلة القوة الغضبية، والعفة فضيلة القوة 
بحسب الترتيب الواجب في الشهوانية، والعدالة هو حالة للقوى الثالث في انتظامها على التناسب 

وعبر عن االعتدال أن تكون الفضيلة متوسطة بين رذيلتين، فالشجاعة مثال . االستعالء والنقياد
َأِشداُء عَلى اْلُكفَّاِر رحماُء {: وسط بين التهور والجبن، وقد وصف الله تعالى الصحابة، فقال

مَنهي71(:مة ال بد من أمرينكما يرى أنه حتى ترسخ الس. )29: الفتح(} ب(  

ولن ترسخ األخالق الدينية في النفس ما لم تتعود النفس جميع العادات "أن يستلذ بالفعل، : األول
  ".الحسنة، وما لم تترك جميع األفعال السيئة

  . أن يداوم على فعل الطاعة والتلذذ بها، وال يستثقل من أدائها: الثاني

  )72(:ةوبين ما يندرج تحت كل فضيلة أو رذيل

  .حسن التدبير، وجودة الذهن، وثقابة الرأي: فضيلة الحكمة ويندرج تحتها -

الكرم، والنجدة، وكبر النفس، واالحتمال، والحلم، والثبات، : فضيلة الشجاعة ويندرج تحتها -
  .والنبل والشهامة، والوقار

قدير، الحياء والخجل والمسامحة والصبر والسخاء وحسن الت: فضيلة العفة ويندرج تحتها -
واالنبساط، والدماثة، واالنتظام وحسن الهيئة، والقناعة، والهدوء، والورع، والطالقة، 

  .والمساعدة، والظرف

  : أما ما يندرج تحتها من الرذائل

ويندرج تحتها : ويندرج تحتها الدهاء والجزبرة، ورذيلة البله: فطرفي الحكمة رذيلة الخب
  .الغمارة، والحمق والجنون

البذخ والنذالة والجسارة، : الشجاعة وهما الجبن والتهور، ويندرج تحتهماأما رذيلتا 
والنكول، والتبجح، وصغر النفس، والهلع، واالستشاطة، واالنفراك، والتكبر، والتخاسس، والتعجب، 

  .والمهانة

فهي الشره وكالل الشره، : أما الرذائل المنضوية تحت رذيلتي العفة وهما الشره والجمود
، والتخنث، والتبذير، والتقتير، والرياء، والكزازة، والمجانة، والعبث، والتحاشي، والوقاحة

  .والشكاسة، والملق، والحسد، والشماتة

ويرى الغزالي أن العدالة جامعة لجميع الفضائل، والجور هو المقابل لها فجامع لجميع 
  . الرذائل

  



 سمات الشخصية اإلنسانية في التراث التربوي اإلسالمي، وعوامل بنائها   للبحوث والدراساتمجلة جرش 

 857

  : األمام ابن قيم الجوزية *

الحكمة والعفة والشجاعة والعدل، ويرى أن سمة : خالق هييرى ابن القيم أن أمهات األ
ويقابلها أربعة . العدل تحمل اإلنسان على اعتدال أخالقه وتوسطه فيها بين اإلفراط والتفريط

اإلفراط في : الجهل والشهوة والغضب والظلم، ومالك هذه األربعة أصالن: أخالق ذميمة هي
: أو اإلفراط في القوة، فيتولد عنها. الخسة واللؤم والذلالمهانة والبخل و: الضعف، فيتولد عنها

وقد بين انقسام الناس إلى أربعة أقسام بحسب تفاوتهم من . الظلم والحدة والفحش والطيش
معرفة الحق من الباطل، وإيثاره : معرفة األصلين الذين يقوم عليهما الكمال اإلنساني وهما

  .)73(عليه

  : ابن مسكويه *

. الحكمة وطرفاها السفه والبله )74(:خالق خمسة فضائل تتوسط بين رذيلتينجعل أمهات األ
والسخاء وطرفاه . والشجاعة وطرفاها الجبن والتهور. والعفة وطرفاها الشره وخمود الشهوة

  .والعدالة وطرفاها الظلم واإلظالم. التبذير والتقتير

  : الماوردي *

لنجدة، والعفة، والعدل، ويتفرع عن أضدادها صنف السمات إلى أربع رئيسية، وهي التمييز، وا
الكثير من الرذائل، ويرى أن أول الفضائل الحكمة وآخرها العدل، وأول الرذائل الحمق وآخرها 

  .)75(الجهل

  : والفضائل هي توسط محمود بين رذيلتين مذمومتين من نقصان أو زيادة

هالة، والسخاء وسط بين العقل وسط بين الدهاء والغباء، والحكمة وسط بين الشر والج
التقتير والتبذير، الشجاعة وسط بين الجبن والتهور، والحياء وسط بين القحة والحصر، والوقار 
وسط بين الهزء والسخاف، والسكينة وسط بين السخط وضعف الغضب، والحلم وسط بين إفراط 

ن الحسد وسوء الغضب ومهانة النفس، والعفة وسط بين الشره وضعف الشهوة، والغيرة وسط بي
  .العادة، الظرف وسط بين الخالعة والفدامة، التواضع وسط بين الكبر ودناءة النفس

ويرى أن السلوك ينتج عن أكثر من سمة مركبة، كما في العقل مع السخاء ينتج عنه انجاز 
  .)76(المواعيد واإلسعاد بالجاه، وعن السخاء مع العفة ينتج اإليثار على النفس واإلسعاف بالقوت

الكبر، : وبينوا أن للعالم آفات وعيوبا وأخالقا رديئة تحتاج أن يتجنبها ويحذرها، ومنها
والعجب، واالفتخار، والخوض في المشكالت، والترخيص في الشبهات، وكثرة الرغبة في الدنيا، 

  .)77(وشدة الحرص في طلبها
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ال أن النفس قد تعود وهذا يؤكد الثبات النسبي للسمات، فمع أنهم وصلوا من العلم مبلغا إ
  . لطباعها، ولهذا فهي بحاجة إلى تعهد ورياضة باستمرار

  : وبنظرة فاحصة لهذه التصنيفات، فإننا نالحظ اآلتي

إن هذه التصنيفات متعددة ومتداخلة بتعدد السمات وتداخلها، فاإلمام الغزالي صنفها إلى  -
وسمات إيجابية ) تالمهلكا(سمات رئيسية وفرعية، وفي تصنيف آخر سمات سلبية 

  . وجعلها عشر سمات) المنجيات(

 .هذا التنوع بمجموعه يؤسس لبناء نظرية في السمات -

أنهم مع اختالفهم في عدد السمات فقد اتفقوا على أمهات للفضائل وأن الفضيلة وسط بين  -
  .رذيلتين، فكل سمة لها ضد من زيادة أو نقصان

نب الشخصية اإلنسانية، االعتقادية أن في تعدد هذه التصنيفات مراعاة جميع جوا -
  . واالجتماعية واالنفعالية، والعامة والخاصة، ومراعاة الفروق الفردية

  وتتضمن النتائج والتوصيات: الخاتمة

  : النتائج

ما مفهوم السمة وما العوامل المؤثرة في "نتائج السؤال األول والذي ينص على : أوال

  : كانت على النحو اآلتي تشكيلها؟

تميزه وتفرده عن اآلخرين بالعديد من الخصائص والعوامل جسمية صية أو صفة في الفرد خا -1
تتأثر بعوامل داخلية وخارجية، وتؤثر في سلوك  أو معرفية أو اجتماعية أو خلقية أو نفسية

 .الفرد وتتأثر به
ل يتأثر اإلنسان في حياته بعدة عوامل تسهم في إبراز سماته الشخصية، حيث يؤثر التفاع -2

بين هذه العناصر في جوانب النمو المتعددة عند اإلنسان، وتنقسم هذه العوامل إلى عوامل 
الوراثة واإليمان الفطري واالستعدادات والقدرات، وعوامل خارجية : داخلية، وتشمل

: ، وتشمل البيئة)استجابته مع عامل البيئة(البيئة، والخبرات التي يمر بها الفرد : وتشمل
  .، والبيئة االجتماعية، والبيئة الثقافية، والبيئة االقتصادية)الجغرافية(ية البيئة الماد

ما أهم معايير تصنيف السمات في التراث التربوي : "نتائج السؤال الثاني والذي ينص على: ثانيا
  : كانت على النحو اآلتي" اإلسالمي؟
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كاز التي ينظر إليها كل إن المعايير المعتمدة في تصنيف السمات قد تنوعت حسب نقطة االرت
باحث، في تعريفه لمفهوم السمات، فمنهم من صنفها وفق االعتقاد، ومنهم من صنفها وفق معيار 
األمزجة، ومنهم من صنفها حسب الطبيعة البشرية، ومنهم من صنفها وفق معيار العامل الرئيس في 

  .تكوينها، وغير ذلك من التصنيفات

ما أهم التصنيفات لسمات الشخصية اإلنسانية في : " على نتائج السؤال الثالث والذي ينص
  : كانت على النحو اآلتي" التراث التربوي اإلسالمي؟

من حيث مكونات النفس، والعوامل المؤثرة فيها، ووفق : تصنيفات حسب الطبيعة البشرية -1
  .معيار الجنس والمرحلة العمرية

تشمل الوظائف العقلية، مثل الذكاء العام العوامل البيئية، و: تصنيفات حسب العوامل المؤثرة -2
وعوامل وراثية تنتج عن العوامل الوراثية وال تحتاج إلى تعلم،  والقدرات العقلية المختلفة،

 .كالصفات الجسدية مثل لون البشرة، والطول، والوزن
حيث يختلفون في بعض السمات النفسية، فما كان منها مائال : تصنيفات وفق متغير الجنس -3

وما كان من . القوة، مثل الغضب والقسوة، فإنها في األنثى أضعف وفي الذكر أقوىإلى 
على أنه ال يمتنع أن . العوارض مائال إلى الضعف، مثل الرأفة والرحمة، فإنه في األنثى أقوى
 يكون في ذكورة اإلنسان من توجد العوارض فيه شبيهة بما في اإلناث، 

إلى مؤمن ومنافق : ك من القرآن الكريم والسنة النبويةتصنيفات حسب االعتقاد، مستمدًا ذل -4
 .وكافر

الصفراوي بالحدة وسرعة الغضب، والمزاج البلغمي بالوقار : تصنيفات حسب المزاج -5
 . والسكينة، والمزاج السوداوي بالحزن واالكتئاب

وتقسم إلى سمات عامة، يشترك فيها جميع : تصنيفات من حيث العمومية والخصوصية -6
 وسمات فردية تكون أشد ظهورًا في بعضهم دون بعض، وسمات مشتركة الناس، 

  التوصيات والمقترحات 

ونظرا لقلة الدراسات في هذا  ،أن دراسة موضوع السمات من المواضيع الهامة والجديدة
  المجال؛ لذا توصي الباحثة 

 .التأصيل اإلسالمي للدراسات التي تتعلق بسمات الشخصية اإلنسانية -1
بحثية متخصصة للكشف عن مكتنزات التصور اإلسالمي للشخصية اإلنسانية وما  إنشاء فرق -2

 . يتعلق بها من موضوعات فرعية، ال زالت المكتبة اإلسالمية تحتاجها
 .دراسة وتتبع سمات الشخصية في القرآن الكريم -3
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 على المؤسسات التربوية.إجراء مزيد من الدراسة المستفيضة التي تهتم بالتراث اإلسالمي -4
بدءًا باألسرة أن توعي أبنائها بتراثها وتصحح نظرتهم للتراث التي تقتصر على أنه كتب 

 .تربطهم بماضيهم وحاضرهم لتعدهم لمستقبلهمو اندثرت،
إجراء مزيد من الدراسات العلمية المحكمة التي تبين السمات الشخصية اإلنسانية من منظور  -5

 . إسالمي

  لمينوآخر دعوانا أن الحمد لله رب العا

 
  الهوامش

 
ربوية إسالمية، مجلية كلية التربية، تصور مقترح لكيفية بناء نظرية ت): 1999(المرزوقي، آمال حمزة  - 1

 427 - 425جامعة أسيوط، ص

، 1دار الشروق، ط :الدراسات النفسية عند العلماء المسلمين، القاهرة): 1993(نجاتي، محمد عثمان  -2
  .7ص 

بنية الشخصية ومحدداتها وسماتها عند ابن تيمية، مجلة جامعة الملك ): 2009(الخطاطبة عدنان  - 3
  .540العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية، الرياض، ص ،21سعود، م

 .225مرجع سابق، ص ) 1999(المرزوقي، آمال حمزة  -  4

الشخصية اإلنسانية ومكوناتها دراسة تأصيلية مقارنة، مجلة الجامعة اإلسالمية ) 2015(المطوع  -5
  .20عربية السعودية ص للدراسات التربوية والنفسية، كلية التربية، جامعة شقراء، المملكة ال

، المختصر في الشخصية واإلرشاد النفسي، مؤسسة األهرام، القاهرة، )2004(سفيان، نبيل صالح،  -6
  . 56مصر، ص 

، الكفايات اإلرشادية األدائية لألخصائيين االجتماعيين في )2010(الشعيلي، موسى بن سليمان،  -7
شرفين االجتماعين، رسالة ماجستير غير مدارس السلطنة من وجهة نظر مدراء المدارس والم

 .73منشورة، والية نزوى، كلية التربية والدراسات اإلنسانية، جامعة نزوى، 

  .1140/ 2.قطر، إدارة إحياء التراث اإلسالمي. ، المعجم الوسيط)1406(مجمع اللغة العربية،  -  8

مختار ): 1999) (هـ666(ادر الحنفي الرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد الق - 9
  .211، ص 5صيدا، ط –يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، بيروت : الصحاح، تحقيق

 .314، ص 12لسان العرب ج: ابن منظور، محمد بن مكرم -  10

: القاموس المحيط، تحقيق): 2005) (هـ817(الفيروزآبادى، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب  -11
لبنان،  –يق التراث في مؤسسة الرسالة مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت مكتب تحق

  .1167، ص 8ط 



 سمات الشخصية اإلنسانية في التراث التربوي اإلسالمي، وعوامل بنائها   للبحوث والدراساتمجلة جرش 

 861

 
  .347ص 4الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج: الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو -  12

 .114، ص2معجم اللغة العربية المعاصرة، ج: مختار، أحمد -  13

 .91، ص 3اللغة، دار الفكر، بيروت ج  مقاييس: ابن فارس، أحمد -  14

، 1418، 4الجداول في إعراب القرآن الكريم، دار الرشيدـ دمشق، ط: صافي، محمود عبد الرحيم - 15
  274، ص16ج

، دار المعرة الجامعية، القاهرة، مصر، 2، أصول الصحة النفسية، ط )1993(عبد الخالق، أحمد  -16
 .66ص

ائل علماء النفس الذين اهتموا بدراسة الشخصية، ويشار إليه بأنه أحد هو عالم نفس أمريكي، من أو - 17
  .من وضعوا أساس علم نفس الشخصية

، نظريات الشخصية، بدون طبعة، دار النهضة العربية للطباعة )1990(جابر، عبد الحميد جابر  - 18
  .257والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ص

على . بريطاني قضى معظم حياته المهنية في بريطانيا-ي ألمانيكان عالم نفس  هانز يورغن آيزنك  - 19
الرغم من عمله في كثير من المجاالت، إال أن أكثر ما اشتهر به هو عمله في مجال الذكاء 

  .1997-1916والشخصية، 

  .255انجلر، بربارا، المدخل إلى النظريات الشخصية، ترجمة، دليم، فهد بن عبد الله، ص  -  20

ط، .يحي بن عدي وتهذيب األخالق، منشورات دار المشرق، بيروت ـ لبنان،، د) 1985(اد حاتم، ج - 21
 .47ص 

سيكولوجية الشخصية بين تنمية األبناء وبناء المجتمع، دار نينوى، ): 2011(ـ افرخاس، محمد أحمد  22
 .45سورية ـ دمشق،ص 

، 1ة، الدار الصولتية، الرياض، ط، مقدمة في التربية اإلسالمي)2003(أبو عراد، صالح بن علي،  ـ 23
  .121ص

/ 22، مؤسسة الرسالة، 1جامع البيان في تأويل القرآن، ط): م2000(الطبري، محمد بن جرير  - 24
264. 

  .66/ 5، 1دمشق، ط –فتح القدير، دار ابن كثير ): ه1414(الشوكاني، محمد علي  -  25

  .52/ 22الطبري، مرجع سابق،  -  26

  . 4ط، ص. طرز الشخصية، مكتبة البحرين، المنامة، د المالح، نادر محمد، -27

الشخصية من منظور علم االجتماع، مركز االسكندرية للكتاب، مصر، ): 1997(شتا، السيد علي  -  28
 .57ـ 56، ص 1ط

  .75علم النفس االسالمي، صحيفه الدعوة اإلسالمية،ليبا،ص) 1990(القذافي، رمضان محمد، -  29



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  درادكة والشريفين

  862

 
 . 55/ 3إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بيروت، : حمد بن محمدالغزالي، أبو حامد م -30

نمو اإلنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين، مكتبة االنجلو : أبو حطب، فؤاد؛ صادق، آمال -31
  .52، ص 4المصرية، ط

ر الناصر، محمد زهي: صحيح البخاري، تحقيق، )ه1422(البخاري، ابو عبد الله محمد بن إسماعيل  -32
، صحيح مسلم، )ه1417(، مسلم، مسلم بن الحجاج 53ص 7، ج1الناصر، دار طوق النجاة، ط

  .1137، ص 2، ج1الرياض، ط -عبد الباقي، محمد فؤاد، دار عالم الكتب: تحقيق

ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، السنن، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء  -33
  .633ص  1ج.الكتب العربية

معارج القدس في مدارج معرفة النفس، دار اآلفاق ): 1975(الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد  -34
  .77ص 1، ج2الجديدة، بيروت، ط

سيكولوجية التنشئة االجتماعية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، ): 1985(العيسوي عبد الرحمن  - 35
  .29ص 

عبد الحميد، محي الدين، المكتبة : لسجستاني، السنن، تحقيقأبو داود، سليمان بن االشعث ا - 36
  .357، ص 4ط، ج.العصرية، صيدا، بيروت د

محمد بن طارق بن عوض الله ـ : الطبراني، سلمان بن أحمد بن أيوب، المعجم األوسط، تحقيق -37
ابن قال ). 2663(، رقم 118ص/ 3الحسيني، عبد المحسن، دار الحرمين، القاهرة، د، ط د، ت ج

  . ، رجاله ثقات223ص / 10حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج

مدخل إلى التصور اإلسالمي لإلنسان والحياة، دار الفرقان للنشر ): 1982(الهاشمي، عابد فايق  -  38
 .172، ص1والتوزيع، عمان، ط

ء، رسالة عارف، اسماعيل محمد، سمت الشخصية وعالقتها بصورة الجسم لدى عينة من البدنا -39
  .33غزة، كلية التربية، ص –ماجستير الجامعة اإلسالمية 

: بعناية) 2004) (هـ597ت (ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد  - 40
  .301، ص 1ط ، دمشق –سويدان، حسن المساحي، دار القلم 

  .58ص 3إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بيروت، ج: الغزالي -41

مقدمة في فلسفة التربية اإلسالمية، عالم الكتاب، السعودية، ): ه1408(عبد العال، حسن إبراهيم  -42
  .274ص.1الرياض، ط

سمات المرأة في المثل الشعبي من منظور تربوي ): 2018(الشرايري، سوزان عبد الحميد  - 43
  .36، صغير منشورةدكتوراه إسالمي، جامعة اليرموك، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، رسالة 

 302اخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا، علم النفس في التراث التربوي، دار صادر، بيروت، ص  -  44



 سمات الشخصية اإلنسانية في التراث التربوي اإلسالمي، وعوامل بنائها   للبحوث والدراساتمجلة جرش 

 863

 
  . 36، صالشرايري، سوزان عبد الحميد، مرجع سابق -  45

غنيم، سيد محمد، سيكولوجية الشخصية محدداتها قياسها نظرياتها،كلية اآلداب، جامعة عين  - 46
  .141-140النهضة لعربية، ص شمس،دار 

، 241/ 1، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، 2الموطأ، المكتبة العلمية، ط: مالك، مالك بن أنس - 47
  ).52(برقم 

، دار إحياء )2628(، برقم 2026/ 4عبد الباقي، محمد فؤاد : صحيح مسلم، تحقيق: مسلم - 48
  .التراث العربي، بيروت

 .41-40ة إسالمية في الشخصية، ص النجار، مسعد، نحو نظري -  49

  42المرجع السابق،ص  -  50

، بنية الشخصية اإلنسانية ومحدداتها وسماتها عند ابن تيمية، )2009(خطاطبة، عدنان مصطفى  -51
 .573مرجع سابق، ص 

خصائص شخصية المسلم في كتابات ابن القيم، جامعة الملك ): 1992(الشناوي، محمد محروس  -52
  السعودية للعلوم التربوية وعلم النفس، الرياض، سعود والجمعية 

مجموع الفتاوى، تحقيق عبد الرحمن ): 1995) (هـ728(ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم الحراني  -53
  .بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية

مشتاقين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، روضة المحبين ونزهة ال): 1983(ابن القيم الجوزية  -54
  .262- 261ص  1ج.1ط

، 1الشخصية من منظور إسالمي، دار الكتاب الثقافي، األردن، اربد، ط.): 2006(التل، شادية أحمد  -55
  .99ص

ابن سينا، أبو علي الحسين عبد الله، تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات، الرسالة األولى في علم  - 56
  152ص 1، جاألخالق

، تسهيل النظر وتعجيل )450(الماوردي، أبو الحسين علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي  - 57
الساعاتي، حسن، السرحان، محي هالل، دار النهضة العربية، : الظفر في خالق الملوك، تحقيق

  . 3بيروت، ص

، تحقيق 1ارب، دار طوق، طالصحيح، باب الزكاة على األق): ه1422(البخاري، محمد بن إسماعيل  -58
  .120، ص 2محمد زهير الناصر، ج

  . 24الفارابي، أبو نصر محمد بن محمد، آراء أهل المدينة الفاضلة، ص  -  59

ـ 73،ص 1الشخصية اإلنسانية في التراث اإلسالمي، دار الفرقان، عمان، ط): 1998(العاني، نزار  -60
77.  



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  درادكة والشريفين

  864

 
   .573، ص ، مرجع سابق)2009(خطاطبة، عدنان مصطفى  -61

  .576خطاطبة، المرجع السابق، ص  -  62

  )2749(برقم  5/ 1422.4، 1الجامع الصحيح، دار طوق النجاة، ط: البخاري -63

: علي، عبد الرقيب، إشراف: الفريابي، أبو بكر جعفر بن محمد، صفة النفاق وذم المنافقين، تحقيق - 64
الجرايدة، . 52ـ 24ر، بيروت ـ لبنان، ص الوداعي، مقبل بن هادي، دار ابن زيدون للطباعة والنش

 .جمالت، سمت المنافقين في ضوء القرآن الكريم والسنة لنبوية

  .576خطاطبة، عدنان، المرجع السابق ص -  65

  .577خطاطبة، عدنان، مرجع السابق، ص  -  66

  .78العاني، نزار، الشخصية اإلنسانية في التراث اإلسالمي، مرجع سابق، ص  -  67

 -59، ص 1، التاج في أخالق الملوك، المطبعة األميرية، القاهرة، ط)1914(عمر بن بحر  الجاحظ، -68
60 ،79.  

  .569 - 568خطاطبة عدنان، مرجع سابق، ص  -  69

  .77-60، ص 1ميزان العمل،دار المعارف، مصر، ط) 1964(الغزالي  -70

  .265، 264 /1 .إحياء علوم الدين، مرجع سابق: الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد -71

  .77-60الغزالي، ميزان العمل، مرجع سابق ص  -  72

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ) هـ1429(ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب  -73
  .مجمع الفقه اإلسالمي، جدة/ 1تحقيق محمد أجمل، ط

  .93، ص 1ي، دار الفرقان، عمان، طالشخصية اإلنسانية في التراث اإلسالم): 1998(العاني، نزار،  -74

  6ص. الماوردي، تسهيل النظر، مرجع سابق -  75

 .6ص . الماوردي، المرجع السابق -  76

  .المرجع السابق -  77

  

  
  
  



 سمات الشخصية اإلنسانية في التراث التربوي اإلسالمي، وعوامل بنائها   للبحوث والدراساتمجلة جرش 

 865

 

  قائمة المراجع 

دار صادر، ، علم النفس في التراث التربوي، )هـ1405( رسائل إخوان الصفاإخوان الصفا، 
 .بيروت

، دار سيكولوجية الشخصية بين تنمية األبناء وبناء المجتمع: )2011(افرخاس، محمد أحمد 
 .سورية ـ دمشق نينوى،

  .، ترجمة، دليم، فهد بن عبد اللهالمدخل إلى النظريات الشخصية): 1998(انجلر، بربارا 

، تحقيق محمد زهير 1دار طوق، ط الصحيح، الجامع :1422البخاري، محمد بن إسماعيل، 
  .الناصر

، دار الكتاب الثقافي، األردن، اربد، الشخصية من منظور إسالمي): 2006(حمد التل، شادية أ
  .1ط

، تحقيق عبد مجموع الفتاوى): 1995): (هـ728(ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم الحراني 
  .الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية

، بدون طبعة، دار النهضة العربية للطباعة نظريات الشخصية): 1990(جابر، عبد الحميد جابر 
  .والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر

باشا، أحمد زكي، المطبعة : ، تحقيقالتاج في أخالق الملوك): 1914(الجاحظ، عمر بن بحر 
  .1األميرية، القاهرة، ط

، الكريم والسنة لنبويةسمات المنافقين في ضوء القرآن  ،)2010( ،الجرايدة، جمالت محمود
 .رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة

 صيد الخاطر): 2004. (ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد
  .1دمشق ط  –سويدان، حسن المساحي، دار القلم : ، بعناية)هـ597ت (

، منشورات دار المشرق، بيروت ـ لبنان، يحي بن عدي وتهذيب األخالق): 1985(حاتم، جاد 
 .ط.د



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  درادكة والشريفين

  866

 

، بنية الشخصية اإلنسانية ومحدداتها وسماتها عند ابن تيمية): 2009(خطاطبة، عدنان مصطفى 

، 580ـ 539، العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية، 1، ممجلة جامعة الملك سعود
 .الرياض

وان المبتدأ والخبر في تاريخ دي): 1988(ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد 

، 2، دار الفكر، ط182ـ 181/ 1، العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبر
 .بيروت

مختار ): 1999(الرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 

  .5يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، بيروت، صيدا، ط: ، تحقيقالصحاح

أنماط الشخصية وسماتها وتقويمها في ظالل سورة التوبة دراسة ): 2015(زيارة، فريد فرج 

المجلد الثالث والعشرون، العدد  ،مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية، قرآنية
 .315- 289األول، ص

 ، مؤسسة األهرام،المختصر في الشخصية واإلرشاد النفسي ،)2004(سفيان، نبيل صالح، 
  .القاهرة، مصر

علم النفس أسس السلوك اإلنساني بين النظرية ): 2010(السيسي، شعبان على حسين 

  .بورسعيد، المكتب الجامعي الحديث. والتطبيق

، مركز االسكندرية للكتاب، الشخصية من منظور علم االجتماع، )1997(شتا، السيد علي 
 .1مصر، ط

المرأة في المثل الشعبي من منظور تربوي  سمات): 2018(الشرايري، سوزان عبد الحميد 

 .، جامعة اليرموك، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، رسالة دكتوراه غير منشورةإسالمي

الكفايات اإلرشادية األدائية لألخصائيين االجتماعيين ، )2010(الشعيلي، موسى بن سليمان، 

، رسالة ين االجتماعينفي مدارس السلطنة من وجهة نظر مدراء المدارس والمشرف
 .ماجستير غير منشورة، والية نزوى، كلية التربية والدراسات اإلنسانية، جامعة نزوى

، جامعة خصائص شخصية المسلم في كتابات ابن القيم): 1992(الشناوي، محمد محروس، 
  . الملك سعود والجمعية السعودية للعلوم التربوية وعلم النفس، الرياض



 سمات الشخصية اإلنسانية في التراث التربوي اإلسالمي، وعوامل بنائها   للبحوث والدراساتمجلة جرش 

 867

 

 .1دمشق، ط –، دار ابن كثير فتح القدير): ه1414(لي الشوكاني، محمد ع

، دار الرشيدـ دمشق، الجداول في إعراب القرآن الكريم): ه1418(صافي، محمود عبد الرحيم 
  .4ط

التركي، عبد الله : ، تحقيقجامع البيان في تأويل القرآن): 2000(الطبري، محمد بن جرير، 
 .شر،دار هجر للطباعة والن1بن عبد المحسن، ط

سمات الشخصية وعالقتها بصورة الجسم لدى عينة من ): 2017(عارف، إسماعيل محمد، 

  .، رسالة ماجستير الجامعة اإلسالمية، غزة، كلية التربيةالبدناء

  .1، دار الفرقان، عمان، طالشخصية اإلنسانية في التراث اإلسالمي): 1998(العاني، نزار 

 . ، دار المعرة الجامعية، القاهرة، مصر2النفسية، ط  ، أصول الصحة)1993(عبد الخالق، أحمد 

عالم الكتاب،  مقدمة في فلسفة التربية اإلسالمية،): ه1408(عبد العال، حسن إبراهيم 
  .1السعودية، الرياض، ط

 .1، الدار الصولتية، الرياض، طمقدمة في التربية اإلسالمية، )2003(أبو عراد، صالح بن علي، 

 -، دار الفكر الجامعيسيكولوجية التنشئة االجتماعية، )1985(من العيسوي عبد الرح
 .اإلسكندرية

  .1، دار المعارف، مصر، ط265ـ 264/ 1، ميزان العمل ،)1964( ،الغزالي

 . 1ط ، دار المعرفة، بيروت،إحياء علوم الدين ،)ه1408( ،الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد

، دار معارج القدس في مدارج معرفة النفس ،)1975(الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، 
  .2اآلفاق الجديدة، بيروت، ط

  )ط.د(، المكتبة األزهرية، مصر، آراء أهل المدينة الفاضلةالفارابي، أبو نصر محمد بن محمد، 

 .، دار الفكر، بيروتمقاييس اللغة): 1979(ابن فارس، أحمد 

، القاموس المحيط ،)2005) (هـ817( ،وبالفيروزآبادى، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعق
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، : تحقيق

  ، 8بيروت، لبنان، ط 
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لجواب الكافي لمن سأل عن الدواء ا): ه1429(ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب 

  .قه اإلسالمي، جدة،ـمجمع الف1، تحقيق محمد أجمل، طالشافي

روضة ): 1983(ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبد الله 

  .1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط262ـ 261/ 1المحبين ونزهة المشتاقين

 2طتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، المكتبة العلمية،  ،الموطأ ،)1985(، مالك، مالك بن أنس

تسهيل النظر ، )450( ،الماوردي، أبو الحسين علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي

الساعاتي، حسن، السرحان، محي هالل، دار : ، تحقيقوتعجيل الظفر في خالق الملوك
  .النهضة العربية، بيروت

 .1، عالم الكتب،طمعجم اللغة العربية المعاصرة ،)2008( ،مختار، أحمد

، دار إحياء التراث العربي، صحيح مسلم ،الحجاج القشيري النيسابوريمسلم بن  ،مسلم
  .بيروت، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي

اتزان الشخصية بين الفكر اإلسالمي والفكر التربوي  ،)1997( ،مصطفى، عقل معروف

 .، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة آل البيتالمعاصر دراسة مقارنة

مجلة الجامعة ، صية اإلنسانية ومكوناتها دراسة تأصيلية مقارنةالشخ ،)2015( ،المطوع

، كلية التربية، جامعة شقراء، المملكة العربية اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية
  .السعودية

 .3دار صادر، بيروت، ط لسان العرب،): هـ1414(ابن منظور، محمد بن مكرم 

دار  :، القاهرةفسية عند العلماء المسلمينالدراسات الن ،)1993( ،نجاتي، محمد عثمان
  .1الشروق، ط

، رسالة ماجستير غير نحو نظرية إسالمية في الشخصية ،)1995( ،النجار مسعد أحمد أحمد
  .منشورة، جامعة اليرموك

، دار الفرقان مدخل إلى التصور اإلسالمي لإلنسان والحياة ،)1982( ،الهاشمي، عابد توفيق
 .1ن، طللنشر والتوزيع، عما
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  : القاعدة الفقهية
  " إذا َتولد من فعل مضمون ومهدر سقَط ما يقابل اُملهدر واعترب ما يقابل املضمون"

 املعاصرة وتطبيقاُتهاالفقهية مفهومها وضوابطها 
  

  *ةنبيل محمد كريم المغاير

  

  12/2/2020 تاريخ القبول   5/1/2020 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص

إذا تولد من فعل مضمون ومهدر، سقط ما يقابل المهدر،  :"ة الفقهيةيتناول هذا البحث القاعد

ويهدف هذا البحث إلى بيان معنى القاعدة، ومدى أخذ الفقهاء بهذه ، "ما يقابل المضمون واعتبر
  .القاعدة، والضوابط التي ينبغي توافرها إلعمال القاعدة، وأهم تطبيقاتها الفقهية، ومستثنيات هذه القاعدة

خالل هذه الدراسة تم التعريف بهذه القاعدة، والضوابط العامة التي يجب توافرها إلعمال هذه  ومن
  .القاعدة، وكيفية تطبيقها فقهًا وواقعًا

إلى أن الفقهاء قد اختلفوا في إعمال هذه القاعدة لكن يمكن تطبيقها وفق  وقد توصلت الدراسة
  .لقاعدةالضوابط والشروط التي وضعوها إلعمال هذه ا

ــا أوصــت الدراســة   ــه مــن عبــادات،            كم ــن موضــوعات الفق ــل موضــوع م بدراســة هــذه القاعــدة فــي ك
ــي          ــا، ألن لكــل موضــوع فقه ــا؛ لوضــع الضــوابط الخاصــة له ــات، وغيره ومعــامالت، وأحــوال شخصــية، وعقوب

  .المتعلقة بهذه القاعدةالفقهية ضوابطه التي تخصه في بابه مما يتعلق باألحكام 

  .القاعدة، المضمون، المهدر، الضوابط، التطبيقات الفقهية: مفتاحيةالكلمات ال
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The Rule  
If Guaranteed and Lost Were Generated from an Action, Lost Will 

Be Discarded, Guaranteed Will Be Considered  
 
Nanil M. Magaireh, Prof., Department of Jurisprudence and its Fundamentals, 

University of Jordan, Jordan. 

 

Abstract 
This research investigates the legal rule " If guaranteed and Lost were generated 

from an action, lost will be discarded, guaranteed will be considered" aiming at 
explaining it, to what extent scholars have consulted it, controls for applying it, its legal 
and contemporary applications, and its exceptions.  

In the present study, the rule in question, general controls for applying it, ways of 
applying it in terms of jurisprudence and reality have been identified. 

Amongst the results of the current research we find that although scholars differ in 
applying the rule in question, it is still can be applied in the light of the controls and 
conditions they stipulated for applying it. 

The study recommends the rule to be studied in subjects of jurisprudence of 
worship, transactions, personal status, penalties, etc. This is in order for stipulating 
specific conditions for each one of these subjects. 
Keywords: Rule, Guaranteed, Lost, Controls, Juristic applications. 

  

  مقدمة ال

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله 
بين الطاهرين، ومن سار على نهجهم، واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم عليه وعلى آله وأصحابه الطي

  .الدين، أما بعد

خاللها نستطيع أن نضبط أحكام فإن علم القواعد الفقهية من أهم العلوم الشرعية التي من 
الفقه اإلسالمي ونتعرف على مبادئه وكلياته، وأسسه العامة الشرعية منها والعقلية، ولنتمكن بعد 
ذلك من سبر غور األحكام الفقهية ومعرفة تفاصيلها، ومقاصد الشريعة التي راعاها الشرع في هذه 

  .الشريعة السمحة

وفهمها  ،واعد الفقهية أمر ضروري الستنباط األحكاموبناًء على ما تقدم فإن معرفة الق
  .الوقوف على مقاصد الشرع الحكيمو ،وإدراكها
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وقد حاولنا في هذه الدراسة التعرف على األحكام الشرعية التي وضعها الشرع في حال نظمه 
لموضوعين أو أكثر من الموضوعات الفقهية في سلك واحد مما يعرف عند الفقهاء بالمضمون 

وذلك من خالل دراستنا للقاعدة الفقهية التي يجتمع فيها مضمون وغير مضمون  ،المضمون وغير
  .عل أو من جهة الفعلاالف جهةسواء أكان من 

  :فتتمثل في اإلجابة عن األسئلة اآلتية أما مشكلة الدراسة

  ؟ما معنى هذه القاعدة -1

 وما القواعد المرتبطة بها؟  -2

 وما هي أدلتهم؟ ؟صوليينوهل هي محل اتفاق بين الفقهاء واأل -3

 وما مجال إعمال القاعدة؟  -4
  وما هي الضوابط أو الشروط التي ينبغي توافرها لتطبيق هذه القاعدة؟ -5

بيان في التعرف على قاعدة اجتماع مضمون وغير مضمون في  وتكمن أهمية هذه الدراسة
م هذه القاعدة وأهم موقعها بين القواعد الفقهية واألصولية والمقاصدية، وبيان مفهوحكمها، و

القواعد المرتبطة بها، وأراء الفقهاء في هذه القاعدة، ومن َثم استخراج أهم الضوابط العامة التي 
، وسنة تعالى تضبط تطبيق هذه القاعدة، وذلك من خالل استقراء النصوص الشرعية في كتاب الله

  .بهذه القاعدة رسوله صلى الله عليه وسلم، واستقراء النصوص الفقهية المتعلقة

فقد عني الفقهاء واألصوليون القدامى بالقواعد الفقهية واألصولية : الدراسات السابقة أما
من حيث بيان أنواعها، وتطبيقاتها ومستثنياتها، كما ذكروا قاعدة تولد الشيء من فعل مضمون 

ا إلعمال هذه وغير مضمون وكانوا مختلفين في إعمالها، لكن لم تتضح لنا الضوابط التي وضعوه
والحاالت  ،القاعدة فكان ال بد من دراستها دراسة متعمقة للوقوف على مدى تطبيق هذه القاعدة

  .التي ال يجوز فيها إعمال هذه القاعدة، وكيفية تطبيقها

أما الفقهاء والباحثون المعاصرون فلم تنل هذه القاعدة ما تستحقه من العناية واالهتمام 
د دراسة تناولت هذه القاعدة بمثل المنهجية والعرض الذي تناولته لهذه حيث لم نج. بشكل مباشر

  . القاعدة

وبناًء على ما تقدم فقد جاءت هذه الدراسة لتكمل ما لم يبحثه من سبقنا؛ من خالل محاولة 
التوصل إلى تعريف دقيق لهذه القاعدة، ومن َثم بيان أراء الفقهاء القدامى والمعاصرين ومدى 

ه القاعدة، عالوة على بيان الضوابط العامة التي ينبغي توافرها لتطبيق هذه القاعدة في أخذهم بهذ
   .المسائل الفقهية والوقائع الفقهية المعاصرة
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لدراسة هذه القاعدة، وبيان مفهومها، وأنواعها، وضوابطها العامة، فقد  وأما خطة البحث
 :النحو اآلتي مبحثين علىو اقتضت طبيعة الدراسة تقسيمها إلى تمهيد

  .تعريف القاعدة بالمعنى العام وأنواعها وطبيعة هذه القاعدة بين القواعد: التمهيدي

  .تعريف القاعدة: المطلب األول

  .أنواع القواعد المتعلقة باألحكام الشرعية وطبيعة هذه القاعدة: المطلب الثاني

   اتها،وأنواعهامعنى قاعدة إذا تولد من فعل مضمون ومهدر، ومقوم: المبحث األول

  .وأراء الفقهاء في إعمال القاعدة، وأدلة حجيتها

  .بيان مفردات القاعدة ومعناها: المطلب األول

  ).إذا تولد من فعل مضمون وغير مضمون(مقومات القاعدة : المطلب الثاني
  .صور اجتماع المضمون وغير المضمون ومدى اعتبارها: المطلب الثالث 

  .قهاء في إعمال القاعدة وأدلة حجيتهاأراء الف :المطلب الرابع

  .ضوابط القاعدة وتطبيقاتها الفقهية واستثناءاتها وتطبيقاتها المعاصرة: المبحث الثاني

  )إذا تولد من فعل مضمون وغير مضمون( ضوابط قاعدة :المطلب األول

  .مجال إعمال القاعدة وتطبيقاتها الفقهية واستثناءاتها: المطلب الثاني

  .التطبيقات الفقهية المعاصرة للقاعدة: الثالمطلب الث

  .أما الخاتمة فقد تناولت أهم النتائج والتوصيات التي خرج بها الباحث

هذا، والله أسأل أن يكون عملي هذا متقبًال، وخالصًا لوجهه الكريم، وأن يكون في ميزان حسناتنا 
  .سليم يوم الدين، يوم ال ينفع مال وال بنون إالَّ من أتى الله بقلٍب

  .وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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  .تعريف القاعدة بالمعنى العام، وأنواعها، وطبيعة هذه القاعدة بين القواعد: تمهيد

  .تعريف القاعدة: المطلب األول

  القاعدة لغة: أوال

  ُّ :عالىالقاعدة جمعها قواعد، ومادة َقعد في اللُّغة تفيد معنى االستقرار والثبات، ومنه قوله ت
جمع قعيدة، سمين بذلك  ،]60: النور[  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي

أو أزواجهن ،أو أوليائهن ،في بيوت أبائهن واستقرارهن ،1( لثبوتهن(.  

 ىل مل خل  ُّ :ومنه قوله تعالى ،ومن معاني القاعدة األساس، فقواعد البيت أساسه
: البقرة[  َّ ين ىن من خن حن جنيم ىم مم خم حم جم يل

وذلك لبناء األحكام الفقهية عليها كابتناء  ؛في الفقه وأصوله فسميت القاعدة بذلكوأما ] 127
  .)2(الجدران على األساس

  .القاعدة اصطالحًا: ثانيا

نختار  -ال مجال لذكرها في البحث  –تعريفات عدة  وقد عرف الفقهاء القاعدة بمعناها العام
  .)3("ات موضوعهاأنها قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئي" :منها

  .أنواع القواعد المتعلقة باألحكام الشرعية وطبيعة هذه القاعدة: المطلب الثاني

  .المتعلقة باألحكام الشرعية أنواع القواعد: أوال

القواعد بالمعنى العام هي قضايا كلية تتعلق بعلوم شتى؛ فهناك قواعد للنحو، وقواعد في 
ن العلوم، وما يعنينا هنا القواعد المتعلقة باألحكام الحساب، وقواعد في الفيزياء، وغيرها م

  .بين القواعد -التي نحن بصدد دراستها –الشرعية، ومكانة هذه القاعدة 

  :وبناًء على هذا فالقواعد المتعلقة باألحكام الشرعية هي

 .)4("وهي قضايا كلية شرعية عملية، جزئياتها قضايا كلية شرعية عملية" :القواعد الفقهية -1
ن أهمها القواعد الفقهية الكبرى؛ كقاعدة األمور بمقاصدها، واليقين ال يزول بالشك، وم

  .والضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة
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موضوعها األدلة اإلجمالية تعرف أحكامها  ،قضايا كلية كبرى عامة وشاملة: القواعد األصولية -2
النهي يفيد " :، وقاعدة"مطلق يفيد الوجوباألمر ال" :قاعدة: ومن هذه القواعد. )5(منها

 ".التحريم
قضية كلية تعبر عن إرادة الشارع من تشريع " :عرفها محمد شبير بأنها:القواعد المقاصدية -3

  . )6("األحكام وتستفاد عن طريق االستقراء لألحكام الشرعية

ة الشارع إلى تحقيقها المعاني الغائية التي اتجهت إراد" :وعرفها عبدالرحمن الكيالني بأنها
  .)7("عن طريق أحكامها

  .طبيعة هذه القاعدة بين القواعد: ثانيا

  :قارن الفقهاء بين القواعد الفقهية والقواعد األصولية ولعل أهم الفروق بينهما ما يأتي

  من حيث المصدر : أوًال

ها اللُّغة أما القواعد األصولية فمصدر ،فمصدر القواعد الفقهية النصوص الشرعية مباشرة
العربية التي تصور أحكامها، وهذه القاعدة من حيث المصدر أقرب للقواعد الفقهية منها إلى 

  .)8(القواعد األصولية

  من حيث موضوعها : ثانيا

موضوع القواعد الفقهية هي أفعال المكلفين، أما القواعد األصولية فموضوعها األدلة 
من حيث موضوعها متعلق بأفعال المكلفين، فهي  الشرعية، وقاعدة اجتماع مضمون وغير مضمون

  .)9(أقرب إلى القواعد الفقهية منها إلى القواعد األصولية

  .من حيث كيفية العمل بها: ثالثا

  . فالقواعد الفقهية يستنبط الحكم منها مباشرة، بينما القواعد األصولية يكون بواسطة الدليل

مون وغير المضمون هي أقرب إلى كونها قاعدة وبناًء على ما تقدم نالحظ أن قاعدة المض
فقهية منها إلى القواعد األصولية؛ ألن الحكم يستنبط من خاللها مباشرة ال بواسطة الدليل 

  . )10(كالقواعد األصولية
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بيان معنى قاعدة إذا تولد من فعل مضمون ومهدر، والقواعد ذات الصلة : المبحث األول

  .وأراء الفقهاء في إعمال القاعدة، وأدلة حجيتهابها، ومقوماتها، وأنواعها، 

  .والقواعد ذات الصلة بها ألفاظ القاعدة: المطلب األول

  : ذكر الفقهاء هذه القاعدة بألفاظ مختلفة من ذلك

إذا تولد الشيء من مضمون وغير مضمون فهل يعطى جميعه حكم " :ذكرها السبكي بقوله -1
  .)11("الضمان؟

الجناية إذا حصلت من فعل مضمون ومهدر، سقط ما " :ه القاعدة بقولهوذكر ابن القيم هذ -2
  .)12("يقابل المهدر، واعتبر ما يقابل المضمون

إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون " :كما ذكرها ابن رجب الحنبلي في قواعده بقوله -3
لين غير مأذون وان كان من فع. فيه واآلخر غير مأذون فيه وجب الضمان كامًال على الصحيح

فيهما فالضمان بينهما نصفين، حتى لو كان أحدهما من فعل من ال يجب الضمان عليه، لم 
  .)13("يجب على اآلخر أكثر من النصف

إذا حصل من ) أو الهالك(بأن التلف " :وقد ذكر الفقهاء هذه القاعدة في تطبيقاتها المختلفة -4
مع اختالف الفقهاء في كيفية ومقدار . )14("فعل مضمون وغير مضمون فيقسم ضمانه بينهما

نه الحقًاالضمان في حال اجتماع مضمون وغير مضمون في الفعل الواحد كما سنبي.  

  :أما القواعد المتعلقة بهذه القاعدة فنذكر من أهمها

 )15(".إذا تعارض الموجب والمسقط غـلب المسقط" :قاعدة -1

جتماع موجب للضمان ومسقط للضمان ويمكن تطبيق هذه القاعدة على قاعدتنا من حيث ا
فهل نغلب الموجب أم المسقط؟ وفقا لهذه القاعدة يغلب المسقط وهذا متصور في أن يكون الفعل 
ً ابتداًء، ثم تولد منه غير مأذون فيه شرعًا، فعندئذ نطبق هذه القاعدة وذلك  مأذون فيه شرعا

  )16(".الجواز الشرعي ينافي الضمان" :تطبيقًا لقاعدة

َأما َتولُّد اْلِفعل بين مضمون وَغير مضمون َكما إَذا " :مثل الزركشي لهذه القاعدة بقولهوقد 
 رِفي اْلح اْلِخَتانب انمَنا الضبجِد(َأوراْلبو ( اْلِخَتان ؛ َألنُفهِنص ي َأمدِللتَّع انمالض يعمج باجَفاْلو

 باجو َلاكاْلهَل(وصح (ا الثَّاِنيمهحَأص انهجِه ورَغيو َتِحقسم نيب.")17(  

  )18(".التلف من مأذون وغير مأذون" :قاعدة -2

  .)19(" المتولد من مأذون فيه ال أثر له بخالف المتولد من منهي عنه" :قاعدة -3
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أما القطع . إلى النفس فال شيء رىلو اقتص من الجاني أو قطع في السرقة فس: مثال ذلك
  .في الجناية لما كان منهيًا عنه ضمن سرايته

والمبالغة في المضمضة تكره للصائم فإذا بالغ وسبق الماء أفطر بخالف السبق فيما إذا لم 
  .يبالغ

  )20(".كل موضوع لحق إذا عطب به إنسان فال ضمان على واضعه" :قاعدة -4

  .)21( "بما تولد منه الرضا بالشيء رضا" :قاعدة -5

هذه القاعدة ". من أتلف شيئًا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه" :قاعدة -6
  .)22(رتبت الضمان على الفعل الواحد حسب قصد االتالف

لو أشرفت السفينة على الغرق، فألقى متاع غيره ليخففها، ضمنه، ولو سقط عليه : مثال ذلك
  )23( .أن يهلكه، فدفعه فوقع في الماء لم يضمنهمتاع غيره فخشي 

من أتلف نفسًا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فال ضمان عليه، وإن كان النفع " :قاعدة -7
  .)24(" يعود إلى غيره فعليه الضمان

  .بيان مفردات القاعدة ومعناها: المطلب الثاني

الم والدال أصل صحيح؛ وتولد عن، وتولد من الفعل وَلد، والواو وا: لغة تولد الشيء :أوال
من يتولد تولدًا، والمفعول متولد عنه، بمعنى نشأ عنه وصدر، وتولد الشيء عن الشيء؛ حصل 

وال شك أن المعنى األول هو أقرب إلى المعنى . المحدث من كل شيء: والموَلد )25(.عنه
  .االصطالحي؛ وهو الحاصل والناشيء من شيء

  :)التصرف(هو الفعلو: الشيء: ثانيا

 .)26(وتصغير شيء شييئ. مصدر الفعل شاَء، ويجمع على أشياء وأشياءات: الشيُء لغة
  .ما يصح أن يخبر عنه فيشمل الموجود والمعدوم، ممكنًا أو ممتنعًا :والشيُء

  .)27(خاص بالموجود خارجيًا كان أو ذهنيًا: واصطالحًا

) بالكسر(والِفعل . فعلت الشيء أفعله: تح مصدر قولكجمعه ِفعال وأفعال، وهو بالف: والِفعل
  .اسم منه أثر مترتب على المعنى المصدري

  )28(.موضوع للحدث ولمن يقوم به ذلك الحدث على وجه اإلبهام؛ أي في زمان معين: والفعل
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مما تقدم يتبين لنا أن المعنى اللغوي له متعلق بالمعنى االصطالحي من حيث التأليف بين 
أو فعلين أو تصرفين واالتساق بينهما في سلك واحد بحيث يتولد بينهما مضمون وغير  شيئين

  .)29(مضمون

والضاد والميم : والفعل ضمن .والمضمون اسم مفعول، واسم الفاعل ضامن :مضمون: ثالثا
نًا ضمن الشيَء وبِه ضم. اْلَكِفيُل: والضمين. والنون أصل صحيح؛ وهو جعل الشيء في شيء

ضمْنُت الشيَء َأضمُنه ضمانًا، فَأنا ضاِمن، وهو : يَقاُل. َكفََّله: وضمَنه إياه. َكَفل بِه: وضمانًا
  .)30(وهو مشتق من التضمين؛ ألن ذمة الضامن تتضمن الحق. مضمون

دينًا  التزام رشيد عرف من له الحق: "اصطالحًا والضمان مصدر الفعل ضمن ويقصد به
  .)31("ثابتًا ال زمًا

من الضمان ما ال يكون كفالة وعر الضمان أعم من الكفالة؛ ألن ف وذكر أبوالبقاء الكفوي أن
  .)32("رد مثل الهالك إن كان مثليًا، أو قيمته إن كان قيميًا" :الضمان بأنه

أنه غير مضمون من وهو ما عبرت عنه القاعدة بأنه مهدر، وسبب إهداره  :غير مضمون: رابعًا
جهة الشرع، كأن يكون ملك لصاحبه فال يضمنه، أو مأذون له بالتصرف فيه من جهة الشرع 
فهلك من غير تعٍد منه وال تقصير، أو اجتمع ما هو مضمون وغير مضمون في الفعل الواحد 

إلذن؟ ا دأم يطالب بالضمان في ما تجاوز ح ؟كما في هذه القاعدة فهل يجب الضمان كامًال
  . هذا محل خالف بين الفقهاء كما سنبينه ال حقًا

  الحكم: خامسًا

 حط مض خض  ُّ :ىبمعنى القضاء، والفصل؛ لمنع العدوان، ومنه قوله تعال: الحكم لغة
  ] 105:النساء[  َّ مفخف حف جف مغ جغ مع جع مظ

ْكموالح :ُكمحي َكموالفقه، والقضاء بالعدل، وهو مصدر ح ،قال ابن سيد.الِعْلم ْكمه الح
كامكومًة. الَقضاء وجمعه َأحْكمًا وحح ُكمحعليه باألمر ي َكموحكم بينهم كذلك. وقد ح . ْكموالح

  )33(.مصدر قولك حَكم بينهم يحُكم؛ أي قضى وحَكم له وحكم عليه

ى فيها حَكم الله على العباد في الصالة بالوجوب، أي قض: وهذا موافق للحكم الشرعي فقولنا
  )34(.سبحانه بالوجوب، ومنع المكلفين من مخالفته

خطاب الله تعالى المتعلق " :بأنه أما في االصطالح فعرف األصوليون الحكم الشرعي
  . )35("بأفعال المكلفين اقتضاًء أو تخييرًا أو وضعًا
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مضمون هو ما عبرت عنه القاعدة في بعض صيغها بالمهدر؛ أي أنه غير وحكم القاعدة هنا 
وفي صيغة أخرى فهل يحكم بالضمان عند اجتماع مضمون وغير مضمون؟ وفي هذا . شرعًا

وكيفية  ،ومجال إعمالها ،إشارة إلى أن هذه القاعدة محل اختالف بين الفقهاء في حكمها
  )36(.تطبيقها

  معنى القاعدة العام عند الفقهاء: خامسا

المكلف والتي هي مشروعة ابتداًء قد يتولد تبين هذه القاعد أن التصرفات الصادرة عن 
عنها تلف، أو هالك، أو ضرر لم يكون مقصودًا من جهة الشرع عندما أذن للمكلف القيام بهذا 

فعل مضمون عنه وتولد  ،الفعل أو التصرف، فيجتمع من تصرف المكلف فعل غير مضمون ابتدأ
ف على الكمال مع أنه ركِّب من فعل فهل يجب على المكلف ضمان التصر. من جهة الشرع انتهاًء
أم يحاسب المكلف على غير المأذون فيه فحسب؟ وما مقدار الضمان في  ؟مضمون وغير مضمون

  .هذه الحالة؟ هذا محل خالف بين الفقهاء كما سنبينه الحقًا

ن أن يجمع في التصرف الواحد بي: وبناًء على ما تقدم يمكن القول بأن المراد بالقاعدة هو
  :مضمون وغير مضمون وهذا له ثالثة أحوال

  .أن يحصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه، واآلخر غير مأذون فيه: األولى

كمن أتلف ماال . ففي هذه الحالة اجتمع مضمون وغير مضمون فهل يجب الضمان كامال؟
من الحنطة، فحمل وكمن استأجر دابة ليحمل عليها مائة كيلوغرام . )37(مشتركا بينه وبين شريكه

  .)38(عليها مائة وخمسون، فهلكت

كاشتراك محرمين . أن يحصل التلف من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما نصفان: الثانية
  . )39(أو اشتراك محرم وحالل في قتل صيد في الحرم. في قتل صيد

، لم يجب على اآلخر إذا كان التلف ممن يجب عليه الضمان واآلخر ال يجب عليه الضمان: الثالثة
  .)40(كاشتراك محرم وحالل في جرح صيد خارج الحرم، فمات من ذلك. أكثر من النصف

والصورة األولى والثالثة هي متعلق القاعدة، ومحل الخالف بين الفقهاء في وجوب الضمان 
  .كامًال أو جزء منه حسب طبيعة الواقعة وتوافر شروطها كما سنبين ذلك الحقًا

إذا تولد من شيء مضمون ومهدر اعتبر المضمون وسقط (مقومات القاعدة : ثانيالمطلب ال

  ).المهدر

  :ومن التعريف يمكن أن نستخرج مقومات هذه القاعدة وهي
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قيام المكلف بفعل مشروع أو مأذون له فيه شرعًا أو اشتراكه مع من هو مأذون له  :المقوم األول
  .في التصرف

رب الخمر ثمانين جلدة، ثم زاد خمس جلدات، فمات قيام الجالد بحد شا :مثال ذلك
  .)42(وقتل محل ومحرم خارج الحرم صيدًا معًا )41(.المحدود

  .تولد من الفعل غير المضمون فعل مضمون :المقوم الثاني

وهو تركب الفعل من غير مضمون ابتداًء من جهة الشرع؛ ألنه ملكه أو مأذون له فيه، ثم 
  )43( .تولد عن ذلك مضمون

  .)44(أتلف شخص ماله ومال شريكه المشترك بينهما : ال ذلكمث

أن يحدث تلف أو ضرر أو مفسدة من اجتماع الفعل المضمون وغير  :المقوم الثالث

  .المضمون

  )45( .زاد في حد الشرب عن ثمانين جلدة، فأدت الزيادة إلى موت الجاني: ومثال ذلك

  ).نالحكم على الشيئي(الرابط بينهما : المقوم الرابع

وهذا هو المقوم األساس في القاعدة هو إجتماع شيء مع شيء في الحكم وهو مضمون 
وغير مضمون، فهل يضمن المكلف الجميع؟ أم ال يضمن مطلقًا؟ أم يسقط المأذون فيه، ويطالب 

  )46( .بغير المأذون فيه؟ هذا محل خالف بين الفقهاء كما سنبين الحقًا المكلف

  .جتماع المضمون وغير المضمون ومدى اعتبارهاصور ا: المطلب الثالث

  :َقسم الفقهاء اجتماع المضمون وغير المضمون إلى أقسام متعددة هي

  .)مأذون فيه شرعا وغير مأذون فيه(اجتماع فعلين من مكلف من حيث اإلذن الشرعي :أوًال

يه لكن الفعلين قيام المكلف بفعلين أحدهما مأذون له فيه واآلخر غير مأذون له ف :مثال ذلك
  ؟فهل يجب الضمان كامال أم يقسم على الفعلين. ترتب عليهما ضرر غير مأذون فيه شرعًا

ضرب القاذف ثمانين جلدة وزاد الجالد عليها خمس جلدات بأمر الحاكم : مثال ذلك
  )47(.فمات

م فإن ضربه أخرى فمات، ل -هياُلِص َلُطب -وكضرب المصول عليه الصائل ضربة فولى هاربًا
  )48( .يجب القصاص ووجب على المصول نصف الدية
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  ). يد ضمان، ويد أمانه، يد ملك(اجتماع فعلين من حيث طبيعة اليد: ثانيا

فاألصل أن يد المستأجر . استأجر دابة ليحمل عليها مقدارًا من المكيل فزاد فيه: مثال ذلك
  )49(.مقدار ما يضمن؟المعتاد في حمل الدابة فهل يضمن؟ وكم  عنيد أمانة، لكنه زاد 

ضامن وغير (اجتماع شخصين في فعل أحدهما مأذون له شرعًا واآلخر غير مأذون: ثالثا

  ).ضامن

  )50(.صيد خارج الحرم في قتلاجتمع محل ومحرم : مثال ذلك

اجتماع فعلين أحدهما مأذون فيه واآلخر غير مأذون فيه، ولكنه مقيد بشرط : رابعًا

  .السالمة

الزوجة لرد نشوزها، والمرور في الزوج الصبي للتأديب، وضرب المعلم ضرب : مثال ذلك
فهذه كلها مأذون فيها لكنها مقيدة بشرط السالمة، فإن وقع منها ضرر أو تلف أو  ،الطريق العامة

  )51( .هالك ففيها الضمان كامًال

  .أراء الفقهاء في إعمال القاعدة وأدلة حجيتها: المطلب الرابع

  النزاع وبيان سبب االختالف تحرير محل: أوال

قام بفعل مأذون فيه شرعًا وترتب بعد ذلك ضرر، فإنه ال ضمان على من  على أن اتفق الفقهاء
 )52(".الجواز الشرعي ينافي الضمان" :وتطبيقًا لقاعدة. ؛ ألنه مأذون له شرعًاالضرر من أوقع ذلك

فال ضمان؛ ألن القطع كان من جهة من سرق فقطعت يده في السرقة فسرى إلى النفس : مثال ذلك
  )53( .الشرع، وهذا باتفاق الفقهاء

وكذلك دفع الصائل وفق الضوابط التي نص عليها الفقهاء فال ضمان على الدافع إذا ترتب 
  )54( .على الدافع موت الصائل باتفاق الفقهاء

هريرة رضي الله وكترك األغنام في المرعى نهارًا فأكلت من زرع القوم فال ضمان لحديث أبي 
؛ أي هدر، ألن الراعي )55(..."العجماء جرحها جبار:" عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

  .)56(مأذون له شرعًا في الرعي نهارًا، وعلى أهل الزرع رعايته وحراسته بأنفسهم نهارًا

عليه؛ كمن  كما اتفقوا على أن من كانت يده يد أمانة أو ملك، فهلك شيٌء في يده فال ضمان
استأجر بيتًا فهلك أو تلف دون تعدي منه وال تقصير، وال ضمان على األجير الخاص فيما تلف 

  .)57( في يده أو تلف من عمله؛ ألن يده يد أمان
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على أن  )61(والحنابلة، )60(والشافعية، )59(المالكية، )58(كما اتفق جهمور الفقهاء من الحنفية،
فاعله  أن ،واآلخر مأذون فيه ولكنه مقيد بشرط السالمة ،ون فيهاجتماع فعلين أحدهما غير مأذ

  .يضمن

واألصل أن الواجب ال يتقيد بقيد السالمة، والمباح يتقيد " :جاء في حاشية ابن عابدين
  .)62("به

  )63( ضرب األب ابنه تأديبًا، والمعلم الصبي بإذن أبيه للتعليم فمات فال ضمان: مثال ذلك

حصول التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه واآلخر غير مأذون فيه، ففي  لكنهم اختلفوا في
هذه الحالة اجتمع مضمون وغير مضمون فهل يجب الضمان كامال؟ وكذلك إذا كان التلف ممن 

أم النصف؟  يجب عليه الضمان واآلخر ال يجب عليه الضمان، هل يجب على اآلخر الضمان كامًال
  .ى ثالثة أقوالوقد رأينا اختالفهم في ذلك عل

  .سبب الخالف

  :ويرجع سبب الخالف إلى

اختالفهم في اآلثار الواردة في حال اجتماع مضمون وغير مضمون، فمن رجح هذه اآلثار رأى  -1
  .)64(أن الضمان ليس على كماله، ومن لم يرجح هذه اآلثار رأى وجوب الضمان كامًال

 )65( .تمع فيها مضمون وغير مضمونإعمال القياس واالستحسان في المسائل التي اج -2

رضي الله  - تعارض بعض االثار كتعارض رواية علي في الفارسان إذا اصطدما فروي أن عليًا -3
  )66( .قضى بنصف الدية على عاقلة كل فارس، وفي رواية بكامل الدية - عنه

  .أراء الفقهاء في مدى إعمال القاعدة: ثانيا

  :دة على ثالثة أقوالاختلف الفقهاء في إعمال هذا القاع

يرى أصحابه أن اجتماع مضمون وغير مضمون في تصرف يوجب ضمان المضمون  :القول األول
وهذا قول زفر من . أي أن الضمان ال يكون على الكمال بل بحسابه. وهدر غير المضمون

  .)70(والقول المعتمد عند الحنابلة )69(والشافعية، )68(وقول عند المالكية، )67(الحنفية،

  :وحجتهم في ذلك

َلما بعَثِني : ما روي عن حنش بن المعتمر الكناني عن عِلي بن َأبي َطاِلٍب رِضي اللَّه عْنه، َقاَل -1

 مَقو َفرح نمَلى اْليإ لَّمسِه وَليع لَّى اللهوُل اللَِّه صسًةريبَلى  )71(زع النَّاس محدِد، َفازِلْلَأس
تَّى صاروا لزبيِة ووَقع ِفيها اْلَأسد، َفوَقع ِفيها رجٌل وَتعلَّق الرجُل برجل وَتعلَّق اْلآَخر باْلآَخر حا
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 مَنهيب ُكوني وا َأنَفَكاد َلاحالس مَل اْلَقومحَلُكوا وا َفهِفيه داْلَأس مهحرًة، َفجعبِقَتاٌل، َقاَلَأر :
َأَتْقُتُلون ِمائَتي رجل ِمن َأجل َأربعِة ُأَناس َتعاَلوا َأْقض بيَنُكم بَقضاٍء َفإن : َفَأَتيُتهم َفُقْلُت

يِه وسلَّم َفهو َأحق رِضيُتموه َفهو َقضاٌء بيَنُكم وإن َأبيُتم رِفعُتم إَلى رسول اللَِّه صلَّى الله عَل
َفجعَل ِلْلَأول ربع الديِة، وجعَل ِللثَّاِني ُثُلَث الديِة، وجعَل ِللثَّاِلِث ِنصف الديِة، : َقاَل. باْلَقضاِء

ْلَقباِئل اْلَأربعِة َفسِخَط بعضهم وجعَل ِللرابع الديَة، وجعَل الدياِت عَلى من حضر الزبيَة عَلى ا
مهضعب ِضيرَة َفَقاَل ،وِه اْلِقصَليوا عَفَقص لَّمسِه وَليع لَّى اللهاللَِّه ص ولسَلى روا عَقِدم ُثم :

»َنُكميَنَن: َفَقاَل َقاِئٌل ،»َأَنا َأْقِضي بيى بَقض ا َقدِليع نوُل َفإسَفَقاَل ر ِليى عا َقضمب وهرا َفَأْخب
لَّمسِه وَليع لَّى اللهاللَِّه ص :»ِليى عا َقضاُء َكم72(.»اْلَقض(  

أن عليًا رضي الله عنه قد قضى في األول بربع الدية؛ ألنه هلك بسبب مركب : الداللة وجه
وسقوط الثالثة فوقه من فعله وجنايته . لث، والرابعسقوطه، وسقوط الثاني، والثا: من أربعة أشياء

على نفسه، فسقط ما يقابله وهو ثالثة أرباع الدية، وبقي الربع اآلخر لم يتولد من فعله وإنما تولد 
جذب من قبله له، وجذبه هو : من التزاحم فلم يهدر؛ وأما الثاني فألن هالكه كان من ثالثة أشياء

ل جذبه وهو ثلثا الدية، واعتبر ما ال صنع له فيه، وهو الثلث الباقي؛ لثالث، ورابع؛ فسقط ما يقاب
جذب من قبله له، وجذبه هو للرابع، فسقط فعله دون السبب : وأما الثالث فحصل تلفه بشيئين

اآلخر؛ فكان لورثته النصف، وأما الرابع فليس منه فعل ألبتة، وإنما هو مجذوب محض، فكان 
وقد أقر النبي . بها على عواقل الذين حضروا البئر لتدافعهم وتزاحمهملورثته كمال الدية، وقضى 

  )73(.صلى الله عليه وسلم ما قضى به علي رضي الله عنه

  ".عن عِلي، رِضي الله عْنه، َأنَّه َقضى ِفي اْلَقاِرصِة واْلَقاِمصِة واْلواِقصِة بالديِة َأثالًثا -2

وَتْفِسيره َأن َثَلاَث جواٍر ُكن يْلعبن َفرِكبْت إحداهن صاِحبَتها، َفَقرصِت : "زاِئدَة َقاَل ابن َأبي
ع ،ْنهع الله ِضير ِليَل ععا، َفجُنُقهْت عِقصُة َفواِكبَقَطِت الرْت، َفسصَة َفَقمُكوبرِةالثَّاِلَثُة اْلمَلى اْلَقاِرص 

ِلَأنَّه ِحصُة الراِكبِة؛ ِلَأنَّها َأعاَنْت عَلى قتل : ُثُلَث الديِة، وعَلى اْلَقاِمصِة الثُُّلَث، وَأسَقَط الثُُّلَث، يُقوُل
  .)74("َنْفِسها

أن عليًا رضي الله عنه قضى بالدية أثالثًا؛ ألن كل فعل من الجواري ركب من  :وجه الداللة
ون وغير مضمون، وهن ثالثا فقسم الدية بعددهن، وأسقط الثلث المتعلق بحصة فعل مضم

 )75( .ألنها أعانت على قتل نفسها؛الراكبة

 :كما استدلوا بالمعقول من ذلك -3
جنايته  قياسًا على من جرح نفسه وجرحه غيره، كان على الجارح نصف الدية؛ ألنه مات من -أ 

 )76( .أحدهما هدر، واآلخر معتبروألنه مات بجرحين ؛ وجناية غيره
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وقياسًا على اصطدام الفارسين فإن كل واحد منهما تلف بفعله وفعل صاحبه، ألنه بصدمته  -ب 
  .)77( كما إذا كان االصطدام عمدًا ،آلم نفسه وصاحبه فيهدر نصفه ويعتبر نصف صاحبه

هذا قول عند و. يرى أن اجتماع مضمون وغير مضمون يوجب الضمان كامال: القول الثاني
  .)80(ورواية عند الحنابلة) 79(، والقول المعتمد عند المالكية،)78(الحنفية

  :وقد احتجوا بأدلة منها

ما ُكْنُت ِلُأِقيم حدا عَلى َأحٍد َفيموَت، َفَأجد ِفي «: عن عِلي بن َأبي َطاِلٍب رِضي اللَّه عْنه، َقاَل -1
الَخم اِحبلَّا صَنْفِسي، إ َلم لَّمسِه وَليع لَّى اللهوَل اللَِّه صسر َأن َذِلكو ،ُتهيداَت وم َلو نَّهَفإ ،ر

نَّهس81(»ي(. 

كان يرى أن شارب الخمر إذا جلد ثمانين جلدة  - رضي الله عنه-أن عليًا  :وجه الداللة
الفعل مركب من فعل مأذون فيه ،على الحاكم أو الجالد ديته كاملة فمات بسبب ذلك أن ؛مع أن 

على جالده  وهو جلده أربعين أخرى، ومع ذلك كان يرى أن ؛وفعل مجتهد فيه ،وهو جلده أربعين
بي صلى الله عليه وسلم، وألنه عدل عن ولم يسنه النَّ ،ه مات بالسياطالدية كاملة إذا مات، وألنَّ

  )82( .، فوجب كامل الضمانجنس إلى غيره؛ فأشبه ما لو ضربه بجارح فمات

كل واحد  فعلى كل واحد منهما دية اآلخر؛ ألن ،ماتاإذا وقياسًا على اصطدام الفارسان  -2
  )83(.كالمفرد ،فكانت الدية مضمونة على الكمال على العاقلة ،خطأ قاتل لصاحبه قتًال

  :أما من المعقول

ه في تعيينه، وكان جميعه أن حدوث التلف إذا كان بفعله وبفعل صاحبه سقط اعتبار فعل - 1
مضافًا إلى فعل صاحبه وهو المأخوذ بجميع ديته، كما لو تعدى رجل بحفر بئر فسقط فيها 
شخص فمات ضمن الحافر جميع دية الساقط وإن كان الوقوع فيها بحفر الحافر ومشي 

 )84(.السائر

2 - أن شي في الطريقوهو الم ؛فعله في نفسه مباح حدوث التلف يضاف إلى فعل صاحبه؛ ألن، 
ووقع فيها ال يهدر  ،فال يصلح مستندًا لإلضافة في حق الضمان، كالماشي إذا لم يعلم بالبئر

، لكن الفعل المباح في غيره سبب للضمان كالنائم شيء من دمه، وفعل صاحبه وإن كان مباحًا
   )85(.إذا انقلب على غيره

3 - يضمن جميع ديته، كما لو جلس  موت كل واحد منهما منسوب إلى فعل صاحبه فوجب أن أن
كان على عاقلة السائر جميع  ،إنسان في طريق ضيقة فعثر به سائر فوقع عليه فماتا جميعا
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، من ديتهما هدرًا دية الجالس، وعلى عاقلة الجالس جميع دية السائر، وال يكون شيٌء
  )86(.كاصطدام الفارسين

ما لو أوقع الفعل على وجه غير  وألن من زاد على الوجه المشروع فقد تعدى، فأشبه - 4
  )87(.مشروع

إن كان اجتماع مضمون وغير مضمون مقيد بشرط : فصلوا في القول فقالوا: القول الثالث
وقول عند  )88(الحنفية،عند وهذا قول . ، وإن لم يقيد فبحسابهالسالمة وجب الضمان كامًال

  )89(.الشافعية

  :وحجتهم في ذلك

كالمرور  ؛يتقيد بشرط السالمة، أما اإلطالقات فتتقيد بشرط السالمةأن المأمور به شرعًا ال  -1
 . )90(في الطريق

2- االحتراز عنه غير ممكن، أما  أن التكليف بالفعل ينفي اشتراط السالمة مما يتولد عنه؛ ألن
االطالقات فهي على التخيير بين الفعل والترك فيشترط فيها السالمة؛ ألن االحتراز عنه 

 )91( .ممكن

 الرأي الراجح في القاعدة 

يرى الباحث بعد عرض أراء الفقهاء وأدلة كل فريق أن األقرب لمقاصد الشرع وعدالة 
بحسابه ال على الكمال، وذلك  -في حال اجتماع مضمون وغير مضمون-التشريع أن يكون الضمان 

  ؟لحالةلكن ما مقدار الضمان في هذه ا. جمهور الفقهاء القائلين بذلك أدلةلقوة 

  :قوالأاختلف الفقهاء في ذلك على ثالثة 

 )92(وهذا قول الحنفية،. يكون الضمان بنسبة المضمون إلى غير المضمون يرى أن: األول القول
  )94( .الحنابلةقول عند و )93(وقول عند الشافعية،

لكيل أن توزع القيمة على الوزن أو الكيل إن كان التلف بسبب زيادة الوزن أو ا: ويقصد بذلك
  .وعلى المسافة إذا كان سبب التلف أو الهالك بسبب زيادة في المسافة

وهذا قول . يرى توزيع الضمان على عدد الرؤوس دون النظر للوزن أو المسافة: الثاني القول
  . )97(وابن القيم من الحنابلة )96(والشافعية )95(عند الحنفية،

وهذا القول . وقع من مضمون وغير مضمونالتلف  يرى وجوب نصف الضمان؛ ألن: الثالث القول
  )99(.الحنابلةو )98(المعتمد عند الشافعية،
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ويرى الباحث أن يكون الضمان بنسبة ما أحدث المضمون من ضرر إن امكن تقدير ذلك 
  .الضرر وإال وجب نصف الضمان على األقل في حال اجتماع مضمون وغير مضمون

تم - من شروط معينة عالوة على ما تقدم  وبناًء على ما تقدم يرى الباحث أنه ال بد
إلعمال قاعدة تولد الشيء من مضمون وغير  –استقراؤها من خالل كالم األصوليين والفقهاء 

  :مضمون سنفصل القول فيها في المبحث اآلتي

  .ضوابط القاعدة وتطبيقاتها الفقهية واستثناءاتها وتطبيقاتها المعاصرة: المبحث الثاني

المبحث ضوابط قاعدة اجتماع مضمون وغير مضمون في المطلب األول،  وسنتناول في هذا
ومجاالت إعمال القاعدة واستثناءاتها في المطلب الثاني، والتطبيقات الفقهية المعاصرة للقاعدة في 

  :المطلب الثالث على النحو اآلتي

  .ضوابط قاعدة اجتماع مضمون وغير مضمون في حكم الضمان :المطلب األول

لى ما تقدم من أراء الفقهاء واختالفهم في تطبيق القاعدة يمكن وضع مجموعة من وبناء ع
  :هي -اشترطها الفقهاء لتطبيق هذه القاعدة  -الشروط إلعمال هذه القاعدة 

  .أن يكون اجتماع مضمون وغير مضمون في حقوق العباد ال في حقوق الله الخالصة: أوًال

قول و )102(والشافعية، )101(، والمالكية،)100(الحنفية وهذا الشرط محل اتفاق بين الفقهاء من
   )103( .عند الحنابلة

إذا ترتب عليه  -وهو غير مضمون –أن الفعل المترتب على إقامة حقوق الله : ويقصد به
  .تلف أو ضرر أو هالك، فال يضمن؛ ألن حقوق الله واجبة اإلقامة

 –وهو من حقوق الله  –أو القذفمن أقام حدًا من حدود الله كحد السرقة : مثال ذلك
فأدى إلى مجاوزة الحد فمات المحدود، فال ضمان على الحاكم وال على الجالد، وقد عبر الفقهاء 

مع أنه تولد من غير المضمون وهو إقامة الحد  )104(".فال ضمان ألن الحق قتله":على ذلك بقولهم
  .مضمون وهو القتل من غير موجب له

  .فعل المأذون فيه شرعًا مقيد بشرط السالمةأن ال يكون ال: ثانيا

وابن الحاجب وابن شاس من  )105(وقد اشترط هذا الشرط جمهور الفقهاء من الحنفية،
  )108( .والحنابلة )107(، والشافعية،)106( المالكية،
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ومن حده اإلمام أو عزره فمات فدمه هدر؛ ألنه فعل ما فعل بأمر الشرع " :جاء في الهداية
يتقيد بشرط السالمة كالَفصاد، والبزاغ، بخالف الزوج إذا عزر زوجته؛ ألنه  وفعل المأمور ال

  .)109( "واإلطالقات تتقيد بشرط السالمة، كالمرور في الطريق ،مطلق فيه

 ،والمباح يتقيد به ،الواجب ال يتقيد بوصف السالمة" :وجاء في األشباه والنظائر البن نجيم
صد إلى فى النفس، وكذا إذا مات المعزر، وكذا إذا سرى اللو سرى قطع القاضي إل. فال ضمان

النفس ولم يجاوز المعتاد لوجوبه بالعقد، ولو قطع المقطوع يده يد قاطعه فسرت ضمن الدية؛ 
ومنه المرور في الطريق مقيد بها، ومنه ضرب . ألنه مباح فيتقيد، وضمن لو عزر زوجته فماتت

  )110( ".األب ابنه

التعزير جائز بشرط السالمة، وابن شاس بشرط سالمة العاقبة، أي " :وجاء في منح الجليل
  )111(".جائز وال ضمان بشرط سالمة العاقبة

ضمن  ،فإذا ثبت جواز فعله وجواز إقراره فسقط على مار فقتله" :وجاء في الحاوي الكبير
  .)112("ديته وإن كان مباحًا؛ ألنه مباح بشرط السالمة؛ كتعزير اإلمام، وضرب الزوجة

وإن وقفت الدابة في طريق ضيق، ضمن ما جَنْت بيٍد أو رجل " :وجاء في المغني البن قدامة
وهو . أو فم؛ ألنه متعد بوقفها فيه، وإن كان الطريق واسعًا، ففيه روايتان؛ إحداهما، يضمن

  )113(".مذهب الشافعي؛ ألن انتفاعه بالطريق مشروط بالسالمة

  .ولد من الفعل المأذون له فيه ألجل غيرهأن ال يكون الضرر المت: ثالثا

من أتلف شيئًا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن " :وقد وضع الفقهاء لهذا الشرط ضابطًا مفاده
من أتلف نفسًا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى " :وفي لفظ آخر )114(".أتلفه لدفع أذاه به ضمنه

وهذان الضابطان هما قيدان  )115(".لضمانيعود إلى غيره فعليه ا كاننفسه فال ضمان عليه، وإن 
  ".الجواز الشرعي ينافي الضمان" :لقاعدة

 ،والمال ،ضمان المتلفات مقرر في الشرع، وكذلك دفع األذى عن النفس أن :ويقصد من ذلك
والعرض، فمن أتلف ماًال لدفع األذى عنه لم يضمن، وإن أتلفه لحاجة أو مصلحة تعود عليه أو 

  )116( .على غيره ضمن

ولو سقط  ،لو أشرفت السفينة على الغرق فألقى متاع غيره ليخففها ضمنه :مثال الضابط األول
  )117( .عليه متاع غيره فخشي أن يهلكه فدفعه فوقع في الماء لم يضمنه

لو دفع صائًال عليه بالقتل لم يضمنه، ولو دفعه عن غيره بالقتل ضمنه، : مثال الضابط الثاني
  )118( .ال ضمان عليه: عقيل وابن الزاغوني وعن ابن. ذكره القاضي
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  .أن يكون تولد من الفعل غير المضمون فعل مضمون من جنسه: رابعًا

ال فم الضمان نسبة بين مضمون وغير مضمون قسحتى يف )119( وهذا شرط اشترطه الحنفية،
  .بد أن يكون الضرر المتولد من جنس غير المضمون وإال وجب كمال الضمان

وإن خلف إلى ما هو فوقه في الضرر فعطبت الدابة، فإن كان من " :ل المختارجاء في تعلي
خالف جنس المشروط ضمن الدابة؛ ألنه متعد في الجميع وال أجر عليه؛ وإن كان من جنسه ضمن 

  )120(".بقدر الزيادة وعليه األجر؛ ألنها هلكت بفعل مأذون وغير مأذون، فيقسم على قدرهما

  . بسبب االستعمال المعتاد أو الضررأن يكون التلف : خامسًا

ويقصد بهذا الشرط ان يتولد الضرر من المأذون شرعًا مما هو في دائرة الوسع والطاقة 
وقد اشترط هذا الشرط . ووجب كمال الدية ،دون تعدي، فإن خرج الفعل عن المعتاد كان تعديًا

  )122( .والمالكية )121(الحنفية،

فماتت  ا قمحًا فزاد في حملها ومن جنس المشروطاستأجر دابة ليحمل عليه: مثال ذلك
، ألنه في هذه الحالة غير )غير معتاد( إن كان الحمل مما هو فوق طاقة الدابة ،ضمن على الكمال
  . مأذون فيه أصًال

  .أن ال يكون الضرر أو المفسدة مقدورًا على دفعها: سادسا

يه شرعًا، غير مقدور للمكلف أن يكون الضرر المتولد عن المأذون ف: ويقصد بهذا الشرط
أما إن كان خارجًا عن مقدوره فإنه  ،على دفعه؛ فإن كان مقدورًا على دفعه ولم يحاول منعه ضمن

 وهذا الشرط. ويكون الضمان بمقدار الضرر المترتب على المضمون وغير المضمون. ال يضمن

  )126( .الحنابلةو )125( الشافعية، )124(والمالكية، )123(محل اتفاق عند فقهاء الحنفية،

إذا غرقت السفينة فلو من ريح أصابها أو موج أو جبل صدمها " :جاء في مجمع الضمانات
 ،وإن كان بفعله يضمن سواء خالف بأن جاوز العادة ،من غير مد المالح وفعله ال يضمن باالتفاق

 ،ن باالتفاقولو دخلها الماء فأفسد المتاع فلو بفعله ومده يضم .ألنه أجير مشترك ؛أو لم يخالف
وإن كان بسبب يمكن التحرز عنه ال  ،ولو بال فعله إن لم يمكن التحرز عنه ال يضمن إجماعًا

)127(".يضمن عند أبي حنيفة وعندهما يضمن
  

والريح َتْغِلب َأهَل السِفيَنِة َأن يصرُفوها َأو يعِدُلوها َفَلا َأرى عَليِه شيًئا " :وجاء في المدونة

 َأن َلمعي ُكوني إلَّا َأن128(النُّوِتي(  َلى َذِلكع َقاِدر وها وْفهرصي َلم نا َفإَفهرا صَفهرصي اَء َأنش َلو
نم129(."ض(  
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السفينتان فكسرت إحداهما األخرى ومات من  توإذا اصطدم" :ألم للشافعياوجاء في كتاب 
ا تلف منهما، أو مما فيهما، أو من إحداهما، فال يجوز فيها إال فيهما وتلفت حمولتهما، أو م

إما أن يضمن القائم في حاله تلك بأمر السفينة نصف كل ما أصابت سفينته : واحد من قولين
إال أن يكون يقدر أن يصرفها بنفسه ومن يطيعه فال يصرفها، فأما إذا  ،أو ال يضمن بحال ،لغيره

  )130( ".غلبته فال يضمن

وإذا وقعت السفينة المنحدرة على الصاعدة، فغرقتا، فعلى المنحدرة " :اء في المغنيكما ج
قيمة السفينة الصاعدة، أو أرش ما نقصت إن أخرجت، إال أن يكون َقيم المنحدرة غلبته الريح، فلم 

  )131(".يقدر على ضبطها

  .أن يغلب على ظن الفاعل عدم تولد فعل مضمون من غير المضمون: سابعا

ان ال يغلب على ظن الفاعل تولد ضرر أو تلف بهذا التصرف فإن غلب : صد بهذا الشرطويق
   .على ظنه ذلك كان مطالبًا بالضمان لحق الغير

القاعدة المتقدمة في االعتقادات " :شار لهذا الضابط الشاطبي في موافقاته حيث قالأوقد 
ي، ولذلك يختلف الحكم باختالف وغلبات الظنون في السالمة والهلكة، وهي مظان النظر الفقه

  )132(".الناس في النازلة الواحدة

فالفقهاء يفرقون بين أن يغلب على ظنه السالمة، أو الهلكة، أو يقطع بإحداهما؛ " :وقال أيضًا
فالذي اعتقد السالمة جائز له ما فعل، والذي اعتقد الهلكة من غير نفع يمنع من ذلك، ويستدلون 

  )133( .]"195: البقرة[} وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة{: على ذلك بقوله تعالى

وهذا الضابط في حقيقة األمر ال يمكن إثباته بسهولة، لكنه بيان لمن فعل فعًال مشروعًا، 
وتولد عنه غير مشروع فإن لهذا الضابط أثره في الحكم على المسألة ديانًة وإن لم نستطع إثباته 

  .قضاًء

  .غير المضمون ترتب المضمون على: ثامنًا

ويقصد بهذا الشرط أن يتولد من غير المضمون مضمونًا أما إن تولد من المضمون غير 
  .مضمون فيجب جميع الضمان

العيب القديم والعيب الجديد في السلعة، فإنه إن تولد من العيب القديم : مثال ذلك
هو سبب في تولد  لكن إن كان العيب القديم) غير مضمون على البائع(عيب جديد ) المضمون(

    )134( .العيب الجديد أو ال يعرف إال به كان البائع ضامنًا للعيبين على الكمال
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  .مجال إعمال القاعدة وتطبيقاتها الفقهية واستثناءاتها: المطلب الثاني

تتوسع دائرة إعمال قاعدة اجتماع مضمون وغير مضمون في حكم الضمان لتشمل أبواب 
  . ل في العبادات، والمعامالت، والعقوبات، وغيرهامختلفة في الفقه؛ فهي تدخ

وقد تناولنا في أثناء حديثنا عن حجية القاعدة وأنواعها بعضًا من هذه التطبيقات وهي 
ما  - على سبيل المثال ال الحصر - كثيرة ومبثوثة في أبواب الفقه المختلفة، نذكر من هذه األمثلة 

  :يأتي

  .في باب العبادات: أوال

ومات الصيد بسبب جرحهما، لزم  ،خارج الحرم ومحرم في جرح صيد اشترك حالل -
 )135( .المحرم نصف الجزاء، وال شيء على الحالل، وهذا عند الشافعية

فيضمن جميع القيمة؛  ،كامل أحمد أن على المحرم جزاٌءاإلمام ورواية عند  ،وذهب الحنفية
. وعلى الحالل بدل المحل وهذا يتجزأ وهذا ال يتجزأ، ،ألن الواجب على المحرم ضمان اإلحرام

   )136( .لاليجاب يضمنه المحرم تغليبًاف

   )137( .وفي رواية عند الحنابلة الجزاء بين المحرم والحالل نصفين

  .في باب المعامالت: ثانيا

  :وفيه مسائل نذكر منها

بة، ركب إثنان دابة استأجراها، وارتدف معهما ثالث من غير إذن، فتلفت الدا ):1( مسألة

 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثالثة أقوال

أنه يجب على المرتدف نصف القيمة؛ ألن الدابة هلكت من مضمون وغير مضمون، وهذا : أحدها
   )140( .وقول عند الحنابلة )139(وقول عند الشافعية، )138(قول الحنفية،

وهذا قول عند . على عددهميجب عليه الثلث؛ ألن الرجال ال يوزنون فيقسط الضمان : والثاني
  )141( الشافعية

أنه يقسم الضمان على أوزانهم فيجب على المرتدف ما يخصه بالوزن؛ ألنَّه يمكنه : والثالث
  )142( .وهذا قول عند الشافعية .تقسيطه بالوزن فيقسم عليه

استأجر رجٌل دابة فتلفت الدابة تحت الراكب بعد أن تجاوز بها المسافة ): 2(مسألة 

 : ررة بالعقد، اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولينالمق
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يلزمه نصف قيمتها؛ ألنَّها تلفت بفعل مضمون وغير مضمون، أشبه ما لو تلفت بجراحته : أحدهما
 .وجراحة مالكها

وهذان  .تقسم القيمة على المسافتين، فما قابل مسافة اإلجارة سقط، ووجب الباقي: والثاني
 )143( .شافعية، والحنابلةالقوالن ذكرهما ال

  .باع تاجر أحد الثوبين بعشرة دراهم، ولم يشترط الخيار للمشتري): 3( مسألة

ال يصح هذا العقد؛ ألن المبيع مجهول جهالة تفضي إلى المنازعة المانعة من التسليم، فإذا 
د منهما؛ دفع البائع إلى المشتري الثوبين فهلكا عند المشتري ضمن المشتري نصف قيمة كل واح

ألن أحدهما مَلَكه المشتري بالقبض بالعقد الفاسد فصار مضمونًا عليه بالقيمة، واآلخر أمانة في 
. يده وليس أحدهما بأن يجعل أمانة على التعيين بأولى من اآلخر، وبيع األمانة والضمان فيهما

وابن  )144( ،وهذا عند الحنفية. فيضمن النصف ويهدر النصف؛ الجتماع مضمون وغير مضمون
   )145( .القاسم من المالكية

اغ؛ أي بيطار لم يجاوز الموضع المعتاد، زوب ويرى الحنفية أنه ال ضمان على حجام ):4( مسألة
فإن جاوز المعتاد ضمن الزيادة كلها إذا لم يهلك المجني عليه، وإن هلك الشخص ضمن 

   )146( .صفنصف دية النفس؛ لتلفها بمأذون فيه وغير مأذون فيه فيتن

  .في باب العقوبات: ثالثا

  :وفيه مسائل نذكر منها

  .اقتص القاضي من عضو الجاني بألة مسمومة، فمات الجاني): 1( ألةمس

لم يجب عليه القصاص؛ ألنَّه تلف من جائز وغير جائز ويجب نصف الدية؛ ألنَّه هلك من 
 )148(. والحنابلة )147(وهذا قول الشافعية. فسقط النصف ووجب النصف ،مضمون وغير مضمون

وهذا . لم يضمن؛ ألن الحق قتله ،ماتففي شارب الخمر إن جلده الجالد أربعين  ):2( مسألة
 )149( .باتفاق الفقهاء

وإن جلد القاضي شارب الخمر ثمانين جلدة فمات، ضمن نصف الدية؛ ألن نصفه حد، ونصفه  -
  )150(.قول الشافعية وهذا. تعزير، فسقط النصف بالحد، ووجب النصف بالتعزير

  :وإن جلد الجالد شارب الخمر إحدى ثمانين جلدًة فمات، ففيه ثالثة أقوال -
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ألنه مات من مضمون وغير مضمون، فيضمن نصف ديته؛  ؛أنه يضمن نصف ديته: القول األول
وقول عند  )151(وهذا قول الشافعية،. كما لو جرحه شخص جراحًة، وجرح نفسه جراحات

  )152( .الحنابلة

أنه يضمن جزءًا من واحد وثمانين جزءًا من الدية؛ ألن األسواط متماثلة فقسمت : ول الثانيالق
عمدًا؛ ألن الضمان يجب في  مكانت الزيادة خطًأ أأالدية على عدد األسواط كلها، وسواء 

  )153( وهذا قول عند الشافعية. الخطأ والعمد

ن جهة الله، وعدوان الضارب، فكان الضمان ه قتل حصل ميضمن كمال الدية؛ ألنَّ: الثالثالقول 
 )154(وهذا هو القول الثاني عند الحنابلة. على العادي، كما لو ضرب مريضًا سوطًا فمات به

  )155( .وقول عند المالكية

ال ضمان، ألن من حده االمام أو عزره فمات فدمه هدر؛ ألنه بأمر الشرع وفعل : الرابع القول
 )157( .وقول عند المالكية )156(وهذا قول الحنفية،. مةالمأمور ال يتقيد بشرط السال

دفع باألخف؛ ألن جوازه للضرورة، وال ضرورة في يرى جمهور الفقهاء أن الصائل ي ):3( مسألة
أو بضرب بيد حرم , حرم الضرب أو استغاثٍة األصعب مع إمكان األسهل، فإن أمكن بكالم

فلو ضربه فولى , القتل؛ ألنه محل ضرورة أو بقطع عضو حرم, أو بسوط حرم بعصًا, بسوط
, فالثانية مضمونة بالقصاص وغيره. .ضربه ضربة أخرىإن ف ،صيالة َلُطب ،هاربا، أو سقط
ووجب نصف الدية؛ ألنه حصل من مضمون وغير , لم يجب قصاص النفس. .فإن مات منهما

إلى أنه  )161(المالكيةو) 160(وذهب الحنفية، )159( .والحنابلة )158(وهذا قول الشافعية،. مضمون
  .ال يضمن

اختلف الفقهاء في  ؟إذا اصطدم فارسان فوقعا جميعا فماتا فهل تجب الدية كاملة ):4(مسألة 
  :المسألة على قولين

والقول  )162(وهذا قول الحنفية،. تجب على عاقلة كل واحد منهما دية صاحبه كاملة: األول القول
  )164( .ةوقول الحنابل )163( المعتمد عند المالكية،

  :حجتهم

أنه جعل دية كل واحد من المصطدمين على عاقلة  -رضي الله عنه  -ما روي عن علي  -1
 .والمعنى فيه أن كل واحد منهما موقع لصاحبه فكأنه أوقعه عن الدابة بيده )165( .صاحبه

ألن دفع صاحبه إياه علة معتبرة إلتالفه في الحكم، فأما قوة المصطدم فال تصلح أن تكون  -2
معارضة لدفع الصادم، فهو بمنزلة من وقع في بئر حفرها رجل في الطريق يجب الضمان علة 

 )166( .على الحافر
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 )167( .كالمفرد ؛وألن كل واحد قاتل لصاحبه قتل خطأ، فكانت ديته مستحقة على عاقلته -3

 )168(أن على عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه، وهو قول زفر من الحنفية: الثاني القول
  )169(.الشافعيةو

أن كل واحد منهما إنَّما مات بفعله وفعل صاحبه؛ ألن االصطدام فعل منهما : وحجتهم
جميعًا فإنما وقع كل واحد منهما بقوته وقوة صاحبه، فيكون هذا بمنزلة ما لو جرح نفسه وجرحه 

  .فيهدر ما كان من فعله، ويعتبر ما كان من فعل صاحبه. غيره

  .استثناءات القاعدة

ضمون وغير مبناًء على ما تقدم من بيان ألراء الفقهاء في مدى تطبيق قاعدة اجتماع 
بأن األصل : مضمون في الحكم، والشروط العامة التي ينبغي توافرها لتطبيق القاعدة، يمكن القول

ضمان المضمون، وإهدار غير المضمون، لكن ال بد من توافر الشروط العامة التي ذكرنا فإذا 
رط منها فال أثر لتطبيق هذه القاعدة على تلك المسائل واعتبر من استثناءات القاعدة، اختل ش

 .ومن استثناءات القاعدة
إذا ضرب المعلم الصبي بإذن األب تعليمًا، فمات الصبي، فال ضمان؛ ألن ضرب التأديب مقيد -1

ة؛ لكونه واجبًا بشرط السالمة لكونه مباحًا فيضمن، وضرب التعليم غير مقيد بشرط السالم
  )170( .فال يضمن، ولكن محله في الضرب المعتاد، وهذا باتفاق الفقهاء

فعطبت، ضمن كامل قيمة الدابة،  عادًة تطيقهخصٌ دابًة فحمل عليها أكثر مما شإذا استأجر  -2
 )171(.مع أنها تلفت من مأذون وغير ماذون، وهذا باتفاق الفقهاء

ز طرح ما ِفيِه من اْلمَتاع سواٌء أذن أربابه َأو لم يأذنوا إذا رجا إذا خيف على مركب اْلَغرق، جا -3
بذلك نجاته وَكان اْلمْطروح بينهم على قدر َأموالهم، وَلا غرم على من َطرحه وهذا خالفًا 

 )172(.للقاعدة
مع كونه مباحًا والمباح مقيد  -إذا وطئ الزوج زوجته فأفضاها فماتت، فال ضمان عليه  -4

  )173(.لكون الوطء أخذ موجبه وهو المهر فلم يجب به ضمان آخر -رط السالمة بش

 . التطبيقات الفقهية المعاصرة للقاعدة: المطلب الثالث

من تحدث عن قاعدة تولد الفعل  -من رجال القانون وال المشرع األردني -لم يجد الباحث 
القانون المدني أو قانون من مضمون وغير مضمون، من خالل شروحهم للمواد القانونية في 

العقوبات، وهذا قصور في تطبيق هذه القاعدة في القوانين المعاصرة مع كثرة الوقائع المتعلقة بها، 
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ونبين من خاللها  -على سبيل المثال ال الحصر –لكننا سنقوم بدراسة بعض الوقائع المعاصرة 
  :لى النحو اآلتينبين ذلك ع. كيف يمكن األخذ أو االستئناس بهذه القاعدة

 .مما أدى لموت سائقي المركبتان.تصادم مركبتان في الطرق بسبب السرعة الزائدة -1

رها الفقهاء على كهذه الواقعة المعاصرة ممكن اسقاطها على واقعة اصطدام الفارسان التي ذ
  : النحو اآلتي

وكذلك قيمة ما . دية كل سائق على عاقلة اآلخر يرون أن )174( والحنابلة فالحنفية والمالكية
  .أتلف من كل مركبة يكون من مال كل سائق أو على الشركة المؤمنة اليوم حسب طبيعة التأمين

 على تطبيق القاعدة يرون أن على عاقلة كل واحٍد فبناًء )175(والشافعية ،أما زفر من الحنفية
في إيذاء اآلخر،  ًامن السائقين نصف دية صاحبه، ال كمال الدية؛ ألن كل واحد منهما كان سبب

فيهدر ما كان من فعله، ويضمن ما كان من فعل صاحبه، فهنا اجتماع مضمون وغير مضمون، 
وكذلك ما أحدثاه من ضرر أو تلف في المركبتين على  .فوجب على عاقلة كل طرف نصف الدية

ان وإن كانت المركبت ،كل واحد منهما نصف ما أتلف أو تسبب من ضرر بسبب السرعة الزائدة
مؤمنتان فشركة التأمين مطالبة بنصف قيمة األضرار، ال بكاملها؛ ألن الحق مشترك، وقد ركِّب من 

  .مضمون وغير مضمون

 .تصادم سفينتان في عرض البحر بسبب عدم االلتزام بخط المالحة المقرر لهما -2

الية ونحوها إن كان سبب تغيير خط المالحة هو رياح شديدة أو أمواج ع )176( باتفاق الفقهاء
  .من الظروف الطارئة، وال قدرة لقائدي السفينة على منع التصادم فال ضمان عليهما

وأما إن كان التصادم بسب أهمال إحدى السفينتين وخروجها عن خط المالحة المقرر 
  .لثبوت االهمال والتقصير في حقه ،عن خط المالحةسفينته  تفالضمان على من خرج

  :سبب إهمال السفينتين فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولينأما إذا كان التصادم ب

فإن مات . يرى الضمان على السفينتين وعلى الكمال كما في تصادم الفارسان: األول القول
وكذلك من مات في السفينة  .خروجب كمال الدية على عاقلة كل واحد منهما لآل. القبطانان

  .من المسافرين على متنها

وجب ضمان البضائع من مالهما لكل واحد أو . ن ثبت تقصيرهما وتعديهماأما البضائع فإ
وهذا يتفق مع . وكذلك ما وقع من ضرر أو تلف لكلتا السفينتين. على الجهة المؤمنة لتلك البضاعة
  )177( .قول الحنفية، والمالكية، والحنابلة
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ن مات قائدي السفينة فإ. يرى أن اإلصطدام إن كان بإهمال أو تقصير فهو خطأ: الثاني القول
  .وكذلك نصف ديات ركاب السفينة .فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف الدية

منهما على كل واحد  ،بانينأما األموال من بضائع وأمتعة في السفينة فيكون ضمانها على الر
فكان مضمون بفعل ،التصادم وقع بفعله وبفعل صاحبه نصف قيمة ما أتلف من سفينة اآلخر؛ ألن 

يضمن نصف ما أتلف من سفينة  بانوكذلك ما وقع من تلف فكل ر. بفعله ومهدورًا ،صاحبه
  )178( .وهذا قول الشافعية. وهذا تطبيق لهذه القاعدة باجتماع مضمون ومهدر. صاحبه

زائدة عن الحد المسموح به  استأجر شاحنة أو سفينة فوضع فيها حمولة من البضائع -3

 .مما أدى إلى تلف في محركاتها - عةحسب بيانات الشركة الصان -

يرون أن حمولة الشاحنة أو السفينة إذا كانت من  )179(فالحنفية والمالكية وقول عند الحنابلة
أو تتلف المحركات بمثل  ،أو السفينة ،غير جنس ما استؤجرت له ويختلف في الثقل على الشاحنة

  .في هذه الحالة هذه الزيادة كان ضمان المستأجر على الكمال؛ ألنه متعد

وإن كانت الحمولة الزائدة من جنس المعقود على حمله فعند الحنفية وقول عند 
يضمن بنسبة الزائد من الوزن الكلي؛ ألن التلف حصل مما هو مأذون فيه ومما هو  )180(الشافعية

  .غير مأذون فيه، فيضمن بنسبة الزائد من الحمولة الكلية وهذا تطبيق لهذه القاعدة

حمل عن المقرر خير صحاب الشاحنة أو السفينة بين أخذ قيمة اللمالكية فإذا زاد في أما ا
   )181( .الزائد، أو قيمة المحركات التالفة على الكمال) أجرة(كراء 

فيرون أن المستاجر يضمن نصف ما وقع من : )182(أما الشافعية والقول المعتمد عند الحنابلة
 ،)وهو الحمولة المقررة(وغير مضمون ) الحمولة الزائدة وهو هنا(تلف؛ ألنَّه تلف من مضمون 

 . وهذا تطبيق لهذه القاعدة.فاجتمع مضمون وغير مضمون فوجب نصف قيمة التلف في المحركات

المسائل، حسب  هذه بعض الوقائع المعاصرة لهذه القاعدة، وأثرها في الحكم على هذه
  .المذاهب الفقهية األربعة اجتهاد

لى نسأل أن يتقبل عملنا هذا خالصًا لوجه الكريم، وأن يجعله في ميزان هذا، والله تعا
ينأعمالنا يوم الد.  
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  : الخاتمة

في ختام هذا البحث نحمد الله تعالى ونثني عليه بما هو أهله، ونصلي ونسلم على خاتم 
سار على أنبيائه ورسله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن 

  .نهجهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد

  :فقد توصل الباحثان إلى مجموعة من النتائج والتوصيات على النحو اآلتي

  :أما النتائج فمن أهمها

1- قاعدة اجتماع المضمون وغير المضمون محل خالف بين الفقهاء على ثالثة أقوال، ال  أن
 .على قولين عند التحقيق والتدقيق

2- لهذه القاعدة أربعة مقومات أو عناصر تم بيانها في متن البحث أن. 
أن االختالف بين الفقهاء في هذه القاعدة، ليس في كل صوره؛ بل هنالك صور هي محل  -3

هذا البحث متن ناه في اتفاق كما بي 
مضمون أن هناك مجموعة من الضوابط العامة التي يجب مراعاتها عند تطبيق قاعدة اجتماع  -4

 .وغير مضمون في حكم الضمان
 .لهذه القاعدة تطبيقات فقهية تشمل أغلب األبواب الفقهية -5

لهذه القاعدة استثناءات، وهذا االستثناءات في الغالب سببها خروج هذه الفروع أو الجزئيات  -6
  .الفقهية عن ضوابط وقيود تطبيق القاعدة

  :أما التوصيات فيوصي الباحث بما يأتي

دراسة فقهية موسعة من قبل " تولد الفعل من مضمون وغير مضمون:" دراسة قاعدة -1
  .في أبواب الفقه المختلفة؛ كالمعامالت والعقوبات الباحثين وطلبة الدراسات العليا

دراسة مقارنة بالقوانين المعاصرة، " تولد الفعل من مضمون وغير مضمون:"دراسة قاعدة -2
  .كقانون العقوبات، والقانون المدني

  عوانا أن الحمد لله رب العالمينوآخر د
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  الهوامش
 

عبد : ، معجم مقاييس اللغة، تحقيق)هـ395ت(بن زكرياء  ابن فارس، أبو الحسين، أحمد بن فارس (1)
  . 108، ص5م، ج1979 - هـ1399السالم هارون، دار الفكر، 

، 3، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط)هـ711ت(ابن منظور، أبو الفضل، محمد بن مكرم بن علي  (2)
  .وما بعدها 361، ص3هـ، ج1414

، الكليات، مؤسسة الرسالة، دمشق، )هـ1094ت(لحسيني أبو البقاء الكفوي، أيوب بن موسى ا (3)
، التعريفات، دار )هـ816ت(الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف . 728م، ص2011

العطار، حسن بن محمد بن محمود . 149م، ص1983 -هـ1403، 1الكتب العلمية، بيروت، ط
وما  31، ص1لعلمية، بيروت لبنان، ج، حاشية العطار على جمع الجوامع، دار الكتب ا)هـ1250ت(

  بعدها

الباحسين، يعقوب : انظر. وفي هذا البحث ال مجال للتوسع وقد بسط القول في ذلك يعقوب الباحسين (4)
  .54ص-39م، ص1998بن عبد الوهاب، القواعد الفقهية، مكتبة الرشد، الرياض، 

من الفروق التي بين  التعريفاستقيت هذا  لم أجد من عرف القواعد األصولية تعريفًا دقيقًا، وقد (5)
  وما بعدها 135الباحسين، القواعد الفقهية، ص: انظر. ةالقواعد الفقهية والقواعد األصولي

 -شبير، محمد عثمان، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة اإلسالمية، دار الفرقان، عمان(6)
  .31م ص2000األردن،

من إبراهيم زيد، قواعد المقاصد عند اإلمام الشاطبي، المعهد العالمي للفكر الكيالني، عبد الرح (7)
  .32م، ص2000األردن،  -اإلسالمي، عمان

، دار الفكر، دمشق، 1الزحيلي، محمد مصطفى، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة، ط (8)
، مكتبة الدعوة، دار 8ط عبد الوهاب خالف، علم أصول الفقه،. 24، ص1م، ج2006 -هـ1427

  .9القلم، ص

  .وما بعدها 138الباحسين، القواعد الفقهية، ص (9)

  .وما بعدها 28شبير، محمد عثمان، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة اإلسالمية، ص (10)

  .148، ص1السبكي، األشباه والنظائر، ج (11)

  .257، ص3العالمين، جابن القيم الجوزية، إعالم الموقعين عن رب  (12)

  . 212، صفي الفقه اإلسالمي ابن رجب، القواعد (13) 

  .276، ص3ابن قدامة، الكافي في فقه اإلمام أحمد، ج.196، ص3الشيرازي، المهذب، ج (14)

محمد صدقي آل بورنو، موسوعة القواعد الفقهية، . 350، ص1نثور في القواعد، جمال الزركشي، (15)
  .222،ص1ج
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  .449الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص. 75قواعد الفقه، صالبركتي،  (16)

  .351ص، 1نثور في القواعد، جمال الزركشي، (17)

  .308، ص1محمد صدقي آل بورنو، موسوعة القواعد الفقهية، ج (18)

  .163، ص3الزركشي، المنثور في القواعد الفقهية، ج (19)

  .694ص ،8محمد صدقي آل بورنو، موسوعة القواعد الفقهية، ج(20) 

  .141السيوطي، األشباه والنظائر، ص. 52، ص1السبكي، األشباه والنظائر، ج (21)

  .206ابن رجب، القواعد في الفقه، ص(22) 

  .المرجع السابق نفسه (23)

  .210المرجع السابق، ص (24)

  . 331، ص13ابن منظور، لسان العرب، ج. وما بعدها 76، ص5ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج (25)

  .44، ص1الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ج. 105، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج (26)

  .525أبو البقاء الكفوي، الكليات، ص (27)

  .680المرجع السابق، ص (28)

  .578، ص12ابن منظور، لسان العرب، ج. وما بعدها 443، ص5ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج (29)

  .257، ص13ابن منظور، لسان العرب، ج. 372، ص3جابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  (30)

  .223المناوي، التوقيف على مهمات التعريف، ص (31)

  .134البركتي، التعريفات الفقهية، ص. 757أبو البقاء الكفوي، الكليات، ص (32)

  .210، ص3الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ج. 140، ص12ابن منظور، لسان العرب، ج (33)

-هـ1420، )1ط(النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، مكتبة الرشد الرياض،عبد الكريم  (34)
  .125، ص1م، ج1999

، دار 1الزركشي، أبو عبد الله، بدر الدين محمد بن عبدالله، البحر المحيط في أصول الفقه، ط (35)
بن  أبو عبد الله، شمس الدين محمد ابن أمير الحاج،. 157ص 1، جم1994- هـ1414الكتبي، 

م، 1983-هـ1403،)2ط(، التقرير والتحبير، دار الكتب العلمية، بيروت،)هـ879ت(، محمد بن محمد
أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم  اآلمدي،. 46، ص1ج

عبد الرازق عفيفي، المكتب اإلسالمي، : ، اإلحكام في أصول األحكام، تحقيق)هـ631ت(،الثعلبي
  .95، ص1بيروت، ج

، 3ابن القيم الجوزية، إعالم الموقعين عن رب العالمين، ج. 148، ص1السبكي، األشباه والنظائر، ج (36)
  .257ص
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  .257، ص3ابن القيم الجوزية، إعالم الموقعين عن رب العالمين، ج (37)

  .37ابن رجب، القواعد في الفقه، ص (38)

النووي، . 164، ص3ور في القواعد، جالزركشي، المنث. 208، ص2الكاساني، بدائع الصنائع، ج (39)
البهوتي، شرح منتهى اإلرادات، . 410، ص3ابن قدامة، المغني، ج. 162، ص3روضة الطالبين، ج

  .563، ص1ج

  .المراجع السابقة (40)

ابن الفراء البغوي، التهذيب في فقه اإلمام . 263، ص9النجم الوهاج، جأبو البقاء الدميري،  (41)
  .37بن رجب، القواعد في الفقه، صا. 424، ص7الشافعي، ج

. 616، ص1ابن البراذعي، التهذيب في اختصار المدونة، ج .236، ص7الكاساني، بدائع الصنائع، ج (42)
  .148، ص3الزركشي، المنثور في القواعد، ج

    .164، ص3الزركشي، المنثور في القواعد، ج (43)

  .256، ص3ابن القيم، إعالم الموقعين، ج (44)

  .37ابن رجب، القواعد في الفقه، ص. 86، ص6ية، منهاج السنة النبوية، جابن تيم (45)

أبو بكر العبادي، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، . 359، ص2السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج (46)
. وما بعدها 46، ص5القرافي، الذخيرة، ج.13البغدادي، مجمع الضمانات، ص. 263، ص1ج

  . 37ابن رجب، القواعد في الفقه، ص. 148، ص1، جالسبكي، األشباه والنظائر

ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، . 424، ص7ابن الفراء البغوي، التهذيب في فقه اإلمام الشافعي، ج(47) 
  .165، ص9ابن قدامة، المغني، ج. 86، ص6ج

، 4لطالب، جالسنيكي، أسنى المطالب في شرح روض ا. 307، ص11العزيز شرح الوجيز، ج الرافعي، (48)
  .254، ص9النجم الوهاج في شرح المنهاج، جأبو البقاء الدميري، . 167ص

الحطاب، مواهب . 359، ص2السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج. 13البغدادي، مجمع الضمانات، ص(49) 
  .37ابن رجب، القواعد في الفقه، ص. 438، ص5الجليل، ج

  .616، ص1ابن البراذعي، التهذيب في اختصار المدونة، ج (50)

  .26، ص4الماوردي، الحاوي الكبير، ج. 309، ص7ابن نجيم، البحر الرائق، ج (51)

  .449الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص. 75البركتي، قواعد الفقه، ص (52)

  .86، ص6ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، ج. 165، ص9ابن قدامة المقدسي، المغني، ج (53)

الشربيني، مغني . 323، ص6الحطاب، مواهب الجليل، ج. 93، ص7ج الكاساني، بدائع الصنائع، (54)
  .44، ص4ابن قدامة المقدسي، المغني، ج. 528، ص5المحتاج، ج
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حديث  12، ص9البخاري، صحيح البخاري، كتاب الديات، باب المعدن جبار والبئر جبار، ج (55)

، 3دن والبئر جبار، جمسلم، صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب جرح العجماء والمع). 6912(رقم
  ).1710(، حديث رقم 1334ص

، 3الموصلي، اإلختيار لتعليل المختار، ج. 214، ص4عبد العزيز البخاري، كشف األسرار، ج (56) 
. 107، ص4ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج. 174، ص4القرافي، الفروق،ج. 66ص

الزرقا، شرح القواعد . 188، ص9المغني، ج ابن قدامة،. 467، ص13الماوردي، الحاوي الكبير، ج
  .457الفقهية، ص

  .129، ص9ابن الهمام، فتح القدير، ج(57) 

  565، ص6ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج. 166البغدادي، مجمع الضمانات، ص(58) 

  .175، ص2النفراوي، الفواكه الدواني، ج. 472، ص2الحطاب، مواهب الجليل، ج(59) 

  .339، 12ج. 202، ص7اوي الكبير،جالماوردي، الح(60) 

  .565بهاء الدين المقدسي، العدة شرح العمدة، ص. 191، ص9ابن قدامة، المغني، ج(61) 

  565، ص6ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج (62)

النفراوي، الفواكه . 166البغدادي، مجمع الضمانات، ص. 249ابن نجيم، األشباه والنظائر، ص (63)
  .202، ص7الماوردي، الحاوي الكبير،ج .175، ص2الدواني، ج

، 2أبو بكر العبادي، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، ج. 16، ص27السرخسي، المبسوط، ج(64) 
ابن قيم الجوزية، إعالم الموقعين عن رب . 296، 3البهوتي، شرح منتهى اإلرادات، ج .140ص

  .258، ص3العالمين، ج

، 3ابن قيم الجوزية، إعالم الموقعين عن رب العالمين، ج .190، ص26السرخسي، المبسوط، ج (65)
256.  

  .481، ص4، المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي، ج410، ص8ابن نجيم، البحر الرائق، ج (66)

، 3المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي، ج. 250، ص139، ص11السرخسي، المبسوط، ج (67)
  .68، ص6ابن عابدين، ج ابن عابدين، حاشية. 235ص

السعدي، عقد . وما بعدها 46، ص5القرافي، الذخيرة، ج. 34، ص9محمد عليش، منح الجليل، ج (68)
  .1122، ص3الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، ج

، 2السبكي، األشباه والنظائر، ج. 164، ص3الزركشي، المنثور في القواعد الفقهية، ج (69)
ابن الفراء البغوي، التهذيب . 72، ص4المطالب في شرح روض الطالب، جالسنيكي، أسنى .148ص

  .452، ص4في فقه اإلمام الشافعي، ج
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ابن . 372، ص5ابن قدامة، المغني، ج .276، ص3ابن قدامة، الكافي في فقه اإلمام أحمد، ج (70) 

صر الخرقي، شمس الدين الزركشي، شرح الزركشي على مخت.86، ص6تيمية، منهاج السنة النبوية، ج
  .256، 3ابن قيم الجوزية، إعالم الموقعين عن رب العالمين، ج. 241، ص4ج

القاسم بن : انظر. حفرة تحفر لألسد تشبه البئر، سميت بذلك لكونها تحفر في مكان عال: الزبية (71)
ابن فارس، معجم . 184، ص13الهروي، تهذيب اللغة، ج. 324، ص3سالم، غريب الحديث، ج

  . 46، 3اللغة، ج مقاييس

، حديث 411، ص1علي بن أبي طالب، جاالمام أحمد بن حنبل، مسند اإلمام أحمد، مسند  (72)
البيهقي، السنن الكبرى، ). 116(، حديث رقم 109، ص1الطيالسي، مسند أبي داود، ج). 573(رقم

، 192، ص8ج جماع أبواب الديات فيما دون النفس، باب ما ورد في البئر جبار وفي المعدن جبار،
وَلا َنعَلمه يروى : حِديُث حَنش بن اْلمعَتمر َأْخرجه َأيضا اْلبيهِقي واْلبزار، َقاَل). 16397(حديث رقم 

: ، َقاَل ِفي مجمع الزواِئِدإلَّا عن عِلي وَلا َنعَلم َله إلَّا هِذِه الطَّريَقَة وحَنش ضِعيف، وَقد وثََّقه َأبو داود
ِحيحاُل الصاِلِه ِرجُة ِرجِقيب90، ص7الشوكاني، نيل األوطار، ج: انظر. و.  

  .258، ص3ابن قيم الجوزية، إعالم الموقعين عن رب العالمين، ج(73) 

. 164، ص12، جالبيهقي، معرفة السنن واآلثار، كتاب الديات، باب ما ورد من اإلزدحام على البئر (74)
قال ). 16401(حديث رقم  195، ص8البيهقي، السنن الكبرى، ج). 163397: (حديث رقم

ليس ": " التقريب " وقال الحافظ في , مجالد بن سعيد ضعيف عندهم , إسناده ضعيف: األلباني
، 7ليل، جااللباني إرواء الغ: انظر. واألكثرون على خالفه, وهذا اعتماد منه لقول النسائي " بالقوى 

  ).2240(، حديث رقم 300ص

، 2أبو بكر العبادي، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، ج. 16، ص27السرخسي، المبسوط، ج (75)
  .296، 3البهوتي، شرح منتهى اإلرادات، ج .140ص

الشافعي،  .298، ص11الرافعي، العزيز شرح الوجيز، ج. 236، ص7الكاساني، بدائع الصنائع، ج (76)
ابن النجى التنوخي، الممتع . 109، ص4ابن قدامة، الكافي في فقه اإلمام أحمد، ج. 21، ص6جاألم، 

  .224، 4في شرح المقنع، ج

  .18،ص9ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج، ج. 486، 23ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج (77)

  .190، ص26السرخسي، المبسوط، ج(78) 

  .48، ص5الذخيرة، جالقرافي،  (79)

  .156، ص9ابن قدامة، المغني، ج (80)

، حديث 158، ص8البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال، ج (81)
  ).6778(رقم
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، 17ابن الرفعة، كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج. 310، ص5ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج (82) 

  .414ص

  .832، ص2مسائل الخالف، جالقاضي عبد الوهاب، اإلشراف على نكت  (83)

  .481، ص4المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي، ج(84)

  .150، ص6الزيلعي، تبيين الحقائق، ج. 329، ص10البابرتي، العناية شرح الهداية، ج (85)

  .323، ص12الماوردي، الحاوي الكبير، ج (86)

  .156، ص9ابن قدامة، المغني، ج (87)

. 41، ص8ج. 82، ص5ابن نجيم، البحر الرائق، ج. 188، ص23السرخسي، المبسوط، ج (88)
  .249ابن نجيم، األشباه والنظائر، ص. 166البغدادي، مجمع الضمانات، ص

  .22، ص19المطيعي، تكملة المجموع، ج. 339، ص12الماوردي، الحاوي الكبير، ج (89)

   .86، ص9ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج(90) 

  .334الزنجاني، تخريج الفروع على األصول، ص. 297، ص2ظائر، جالسبكي، األشباه والن (91)

أبو بكر العبادي، . 359، ص2السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج. 26، ص2الكرابيسي، الفروق، ج(92) 
  .263، ص1الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، ج

  .94، ص15المطيعي، تكملة المجموع، ج. 266، ص2الشيرازي، المهذب، ج(93) 

  .372، ص5بن قدامة، المغني، جا(94) 

  . 106، ص3ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج(95) 

  .94، ص15المطيعي، تكملة المجموع، ج(96) 

  .256، ص3ابن القيم الجوزية، إعالم الموقعين عن رب العالمين، ج(97) 

السنيكي، أسنى . 94، ص15المطيعي، تكملة المجموع، ج. 371، ص3الشيرازي، المهذب، ج(98) 
  .72، ص4طالب في شرح روض الطالب، جالم

، 9ج.372، ص5ابن قدامة، المغني، ج. 276، ص3ابن قدامة، الكافي في فقه اإلمام أحمد، ج(99) 
  .165ص

  .96، ص4الموصلي، اإلختيار لتعليل المختار، ج. 361، ص2المرغيناني، الهداية شرح البداية، ج(100) 

  .478عبد الوهاب المالكي، عيون المسائل، صالقاضي .214ابن جزي، القوانين الفقهية، ص(101) 

  .371، ص3الشيرازي، المهذب، ج. 93، ص6الشافعي، األم، ج(102) 

  .561، ص5البهوتي، كشاف القناع، ج. 179، ص9ابن قدامة، المغني، ج(103) 
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ابن قدامة، الكافي في فقه اإلمام . 371، ص3الشيرازي، المهذب، ج. 93، ص6الشافعي، األم، ج(104) 

  .561، ص5البهوتي، كشاف القناع، ج. 179، ص9ابن قدامة، المغني، ج. 109، ص4أحمد، ج

  .166ص. 149البغدادي، مجمع الضمانات، ص. 213، ص4الكاساني، بدائع الصنائع، ج (105) 

، 8الجنيدي، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، ج. 360، ص9عليش، منح الجليل، ج(106) 
  .338ص

. 48، ص4العمراني، البيان في مذهب االمام الشافعي، ج. 382، ص12ير، جالماوردي، الحاوي الكب(107) 
  .426، ص7ابن الفراء البغوي، التهذيب في فقه اإلمام الشافعي، ج. 87، ص12ج. 463، 11ج

  .565بهاء الدين المقدسي، العدة شرح العمدة، ص. 191، ص9ابن قدامة، المغني، ج(108) 

  .361، ص2ة، جالمرغيناني، الهداية شرح البداي(109) 

  .249ابن نجيم، األشباه والنظائر، ص(110) 

  .360، ص9عليش، منح الجليل، ج(111) 

  .382، ص12الماوردي، الحاوي الكبير، ج(112) 

  .191، ص9ابن قدامة، المغني، ج(113) 

  .36ابن رجب، القواعد في الفقه اإلسالمي، ص(114) 

  .37المرجع السابق، ص(115) 

  .849، ص2ية، جمحمد الزحيلي، القواعد الفقه(116) 

  .36ابن رجب، القواعد في الفقه اإلسالمي، ص(117) 

  .37المرجع السابق، ص(118) 

نظام . وما بعدها 12البغدادي، مجمع الضمانات، ص. 359، ص2السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج (119) 
  .490، ص4الملك، الفتاوى الهندية، ج

  . 53، ص2الموصلي، االختيار لتعليل المختار، ج(120) 

  .235، 3المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي، ج. 16بغدادي، مجمع الضمانات، صال(121) 

  .17، ص8عليش، منح الجليل، ج. 438، ص5الحطاب، مواهب الجليل، ج(122) 

  .48البغدادي، مجمع الضمانات، ص(123) 

  .499، ص3مالك بن أنس، المدونة الكبرى، ج(124) 

  .92، ص6الشافعي، األم، ج(125) 

  .193، 9دامة، المغني، جابن ق(126) 

  . 48البغدادي، مجمع الضمانات، ص(127) 
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، 7الخرشي، شرح الخرشي على مختصر خليل، ج: انظر. وهو خادم السفينة كان ربها أم ال :يوِتالُن(128) 
  .27ص

  .499، ص3مالك بن أنس، المدونة الكبرى، ج(129) 

  .92، ص6الشافعي، األم، ج(130) 

  .193، 9ابن قدامة، المغني، ج(131) 

  .332، ص1الشاطبي، الموافقات، ج(132) 

  .331، ص1المرجع السابق، ج(133) 

  .29، ص6مصطفى البغا وآخرون، الفقه المنهجي، ج. 286، ص5الكاساني، بدائع الصنائع، ج (134) 

  .529، ص2زكريا األنصاري، حاشية الجمل، ج. 352، ص3الشربيني، نهاية المحتاج، ج (135) 

  228،ص3شمس الدين ابن قدامة، الشرح الكبير، ج. 456، ص2ي، جابن مازة، المحيط البرهان(136) 

، 1أبو النجا، اإلقناع في فقه اإلمام أحمد،ج 357، ص3شمس الدين ابن قدامة، الشرح الكبير(137) 
  .360ص

السمرقندي، تحفة الفقهاء، . 235، ص3ج ،الهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني، (138) 
  .359،ص2ج

 ،مجموعال المطيعي، تكملة. 452، ص7بغوي، التهذيب في فقه اإلمام الشافعي، جابن الفراء ال(139) 
  .94، ص15ج

  .98،ص15المرادوي، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، ج(140) 

  .452، ص7ابن الفراء البغوي، التهذيب في فقه اإلمام الشافعي، ج(141) 

  .94، ص15ج ،عمجموال المطيعي، تكملة. 266، ص2، جالمهذبالشيرازي، (142) 

  .372، ص5ابن قدامة، المغني، ج .266، ص2، جالمهذبالشيرازي، (143) 

  بتصرف .514، ص6،جالمحيط البرهانيابن مازة، (144) 

  .48، ص46، ص5، جالذخيرةالقرافي، (145) 

  .33، ص8ابن نجيم، البحر الرائق، ج. 68، ص6ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج(146) 

  .466، ص18المطيعي، تكملة المجموع، ج. 196، 3الشيرازي، المهذب، ج(147) 

  276، ص3، جحمدإلمام أالكافي في فقه اابن قدامة،(148) 

القاضي عبد .214ابن جزي، القوانين الفقهية، ص. 361، ص2المرغيناني، الهداية شرح البداية، ج(149) 
 209، ص4قليوبي وعميرة، حاشيتا قليوبي وعميرة، ج. 478الوهاب المالكي، عيون المسائل، ص

  159، ص10المرداوي، االنصاف،ج. 179، ص9ابن قدامة، المغني، ج. وما بعدها
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. 4، ص7ابن الفراء البغوي، التهذيب في فقه اإلمام الشافعي، ج. 371، ص3الشيرازي، المهذب، ج(150) 

  .133، ص13الوياني، بحر المذهب، ج

وما  209، ص4بي وعميرة، جقليوبي وعميرة، حاشيتا قليو. 371، ص3الشيرازي، المهذب، ج(151) 
  .بعدها

  .165، ص9ابن قدامة، المغني، ج(152) 

  .263، ص9، النجم الوهاج، جأبو البقاء الدميري. 371، ص3الشيرازي، المهذب، ج(153) 

ابن . 109، ص4ابن قدامة، الكافي في فقه اإلمام أحمد، ج. 37ابن رجب، القواعد في الفقه، ص(154) 
  .165، ص9قدامة، المغني، ج

  .355،ص4الدردير، الشرح الكبير، ج. 213، ص2النفراوي، الفواكه الدواني، ج(155) 

  .52، ص5ابن نجيم، البحر الرائق، ج. 352، ص5ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج(156) 

  .355،ص4الدردير، الشرح الكبير، ج. 213، ص2النفراوي، الفواكه الدواني، ج(157) 

السنيكي، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، . 254، ص9جالنجم الوهاج، أبو البقاء الدميري، (158) 
  .167، ص4ج

  .وما بعدها 112، ص4ابن قدامة، الكافي في فقه اإلمام أحمد، ج(159) 

  .38، ص3ابن نجيم، البحر الرائق، ج(160) 

  .50، ص8الخرشي، شرح الخرشي على مختصر خليل، ج. 262، ص12القرافي، الذخيرة، ج(161) 

  .190، ص26ط، جالسرخسي، المبسو(162) 

ابن البراذعي، التهذيب في اختصار . 666، ص4ج. 499، ص3مالك بن أنس، المدونة الكبرى، ج(163) 
عليش، منح . 1125، ص2أبوعمر النمري، الكافي في فقه أهل المدينة، ج. 463، ص3المدونة، ج
  .34، ص9الجليل، ج

  .419، ص6مختصر الخرقي، جالزركشي، شرح الزركشي على . 191، ص9ابن قدامة، المغني، ج(164) 

: انظر. لكن الفقهاء ذكروه في كتبهم. لم أجد هذا األثر عن علي رضي الله عنه في كتب الحديث(165) 
  .273، ص7الكاساني، بدائع الصنائع، ج. 190، ص26السرخسي، المبسوط، ج

  .191، ص26المرجع السابق ج(166) 

  بتصرف .832، ص2، جفشراف عل نكت مسائل الخالإللقاضي عبد الوهاب، اا(167) 

ابن نجيم، البحر . 273، ص7الكاساني، بدائع الصنائع، ج. 190، ص26السرخسي، المبسوط، ج(168) 
  .41، ص8الرائق، ج

  .185، ص6الشافعي، األم، ج(169) 
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الماوردي، الحاوي . 472، ص2الحطاب، مواهب الجليل، ج. 167البغدادي، مجمع الضمانات، ص(170) 

  .397، ص5دامة، المغني، جابن ق. 202، ص7الكبير، ج

 .560، ص7، جالمحيط البرهاني ابن مازة، .235، ص3شرح البداية، ج الهدايةالمرغيناني، (171) 
ابن البراذعي، التهذيب . 438، ص5الحطاب، مواهب الجليل، ج. 16البغدادي، مجمع الضمانات، ص

، 4مختصر الخرقي، جالزركشي، شرح الزركشي على . وما بعدها 443، ص3في اختصار المدونة، ج
  .37ابن رجب، القواعد في الفقه، ص. 241ص

  .218، صالقوانين الفقهيةابن جزي، . 9، ص4القرافي، الفروق، ج(172) 

  .167البغدادي، مجمع الضمانات، ص(173) 

، 4ج. 499، ص3مالك بن أنس، المدونة الكبرى، ج. 190، ص26السرخسي، المبسوط، ج(174) 
، 9ابن قدامة، المغني، ج. 463، ص3في اختصار المدونة، ج ابن البراذعي، التهذيب. 666ص
  .191ص

، 6الشافعي، األم، ج. 273، ص7الكاساني، بدائع الصنائع، ج. 190، ص26السرخسي، المبسوط، ج(175) 
  .185ص

السعدي، . 34، ص9عليش، منح الجليل، ج.وما بعدها 48، ص28البغدادي، مجمع الضمانات،ص(176) 
. 354، ص8المزني، مختصر المزني، ج.1123، 3مذهب عالم المدينة، ج عقد الجواهر الثمينة في

، 4ابن قدامة، الكافي في فقه اإلمام أحمد، ج. وما بعدها 331، ص12الماوردي، الحاوي الكبير، ج
  .57، 5ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ج. 9ص

السعدي، . 34، ص9، جعليش، منح الجليل.وما بعدها 48، ص28البغدادي، مجمع الضمانات،ص(177) 
ابن قدامة، الكافي في فقه اإلمام أحمد، . 1123، 3عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، ج

  5، 5ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ج. 9، ص4ج

الماوردي، الحاوي . 208، ص3الشيرازي، المهذب، ج. 354، ص8المزني، مختصر المزني، ج(178) 
  .ا بعدهاوم 331، ص12الكبير، ج

ابن البراذعي، . 438، ص5الحطاب، مواهب الجليل، ج. 16البغدادي، مجمع الضمانات، ص(179) 
الزركشي، شرح الزركشي على مختصر . وما بعدها 443، ص3التهذيب في اختصار المدونة، ج

  .37ابن رجب، القواعد في الفقه، ص. 241، ص4الخرقي، ج

الغزالي، الوسيط في . 26، ص2الكرابيسي، الفروق، ج. 86، ص9ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج(180) 
  .153، ص6الرافعي، العزيز في شرح الوجيز، ج. 191، ص4المذهب الشافعي، ج

  .وما بعدها 443، ص3ابن البراذعي، التهذيب في اختصار المدونة، ج(181) 
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، 6جيز، جالرافعي، العزيز في شرح الو. 191، ص4الغزالي، الوسيط في المذهب الشافعي، ج(182) 

ابن رجب، القواعد في . 241، ص4الزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج. 153ص
  .37الفقه، ص

  

  قائمة المصادر والمراجع

مطبوع مع  ،شرح العناية على الهداية، )هـ945:ت( ،أكمل الدين محمد بن محمود ،البابرتي
 .م1977-هـ1397 ،2ط ،لبنان-بيروت ،دار الفكر ،شرح فتح القدير البن الهمام

 م1998، مكتبة الرشد، الرياض، الفقهية القواعدالباحسين، يعقوب بن عبد الوهاب، 

: تحقيق ،البخاري صحيح، )هـ256:ت( ،البخاري، أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري
 . م1987-هـ1407 ،3لبنان، ط- بيروت ،اليمامة ،دار ابن كثير ،مصطفى ديب البغا

كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم ، )هـ730:ت( ،دين عبد العزيز بن أحمدالبخاري، عالء ال

 .م1997هـ1418 ،1ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،البزدوي

 ،محمد حامد الفقي: تحقيق ،القواعد والفوائد األصولية، )هـ803:ت( ،البعلي، علي بن عباس
 .م1956- هـ1375 ،مصر ،مطبعة السنة المحمدية

محمد : تحقيق ،المطلع على أبواب المقنع، )هـ709:ت( ،دالله محمد بن أبي الفتحالبعلي، أبوعب
 .م1981-هـ1404 ،بيروت ،المكتب اإلسالمي ،بشير األدلبي

، مؤسسة الرسالة، دمشق، الكليات، )هـ1094ت(أبو البقاء الكفوي، أيوب بن موسى الحسيني 
 .م2011

عالم  ،كشاف القناع عن متن اإلقناع، )هـ1051:ت(منصور بن يونس بن إدريس،  ،البهوتي
 .م1983-هـ1403الكتب، بيروت، 

، مؤسسة الرسالة، موسوعة القواعد الفقهيةآل بورنو، أبو الحارث، محمد بن صدقي بن أحمد، 
 .م2003هـ 1424، 1لبنان، ط -بيروت

بد محمد ع: تحقيق ،الكبرى السنن، )هـ458:ت(أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي،  ،البيهقي
 . م1994- هـ1414القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 
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دار ، الضمانات مجمع، )هـ1030:ت(أبو محمد، غانم بن محمد البغدادي الحنفي، البغدادي، 
  .الكتاب، بال طبعة

شرح العمدة في  ،)هـ728:ت( ،أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ،ابن تيمية، أبو العباس

 .هـ1413 ،1ط ،الرياض ،مكتبة العبيكان ،سعود صالح العطيشات: قتحقي ،الفقه

، دار الكتب العلمية، التعريفات، )هـ816ت(الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف 
 .م1983 - هـ1403، 1بيروت، ط

مواهب الجليل شرح ، )هـ954:ت( ،الحطاب، أبو عبدالله محمد بن عبد الرحمن المغربي

 .هـ1398 ،2ط ،بيروت ،ار الفكرد ،مختصر خليل

السيد عبدالله :تحقيق ،سنن الدار قطني، )هـ385:ت( ،أبو الحسن علي بن عمر ،الدار قطني
 .م1966-هـ1386 ،لبنان-دار المعرفة، بيروت ،هاشم يماني المدني

: تحقيق ،الشرح الكبير ،)هـ1201:ت( ،أبو البركات، سيدي أحمد بن محمد بن أحمد ،الدردير
 .لبنان ،بيروت ،دار الفكر ،عليشمحمد 

 ،دار الفكر ،محمد عليش: ، تحقيق)هـ1230:ت( ،حاشية الدسوقي ،محمد عرفة ،الدسوقي
 .بيروت

 .دار الفكر ،فتح العزيز شرح الوجيز، )هـ623:ت(أبو القاسم عبد الكريم بن محمد،  ،الرافعي

، ويسمى القواعد في الفقه ،)هـ795ت(ابن رجب الحنبلي، زين الدين، عبد الرحمن بن أحمد، 
مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان : تقرير القواعد وتحرير الفوائد، تحقيق: أيضًا

 .ه1419، 1للنشر، السعودية، ط

، دار الفكر، 1، طالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة الزحيلي، محمد مصطفى،
 م2006 -هـ1427دمشق، 

المنثور في القواعد ، )هـ794:ت( ،بدر الدين محمد بن عبدالله بن بهادر أبو عبدالله ،الزركشي

 .م1985- هـ1405، 2ط ،وزارة األوقاف الكويتية ،الفقهية
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البحر المحيط في أصول ، )هـ794:ت(الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله، 

 .م1994 -هـ1414، 1، دار الكتبي، طالفقه

دار الكتاب  ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ،)هـ743:ت( ،عثمان بن علي الزيلعي، فخر الدين
 .هـ1313 ،3ط ،مصر- القاهرة ،اإلسالمي

 ،لبنان- بيروت ،دار المعرفة ،المبسوط، )هـ490:ت( ،محمد بن احمد بن أبي سهل ،السرخسي
 .هـ1406

دار  ،الطالبين نةإعا، )هـ1302:ت(أبو بكر بن السيد محمد شطا الدمياطي،  ،السيد البكري
 . الفكر، بيروت

، دار الكتب والنظائر األشباه، )هـ911:ت(السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، 
 .م1983-هـ 1413، 1العلمية، بيروت، ط

في أصول  الموافقات، )هـ790:ت(، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطيالشاطبي، 
 .م1997 - ه1417، 1آل سلمان، دار ابن عفان، ط مشهور بن حسن :الشريعة، تحقيق

 ،لبنان-بيروت ،دار المعرفة ،األم، )هـ204:ت( ،أبو عبدالله محمد بن احمد بن إدريس ،الشافعي
 .هـ1393، 2ط

، دار الفرقان، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة اإلسالميةشبير، محمد عثمان، 
 .م2000األردن، -عمان

اإلقناع في حل ألفاظ أبي ، )هـ997:ت(شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب،  ،الشربيني

 . هـ1415لبنان، -دار الفكر، بيروت ،شجاع

 ،مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، )هـ997:ت( ،شمس الدين محمد بن أحمد ،الشربيني
 .م1978-هـ1398 ،لبنان- بيروت ،دار الفكر

 .دار الفكر، بيروت ،المهذب، )هـ476:ت(ن علي بن يوسف، أبو إسحاق إبراهيم ب ،الشيرازي

، عالم التنبيه في الفقه الشافعي، )هـ476:ت(الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، 
 .الكتب، بال طبعة
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حاشية الصاوي على الشرح  ،)هـ1241ت(الصاوي، أبو العباس، أحمد بن محمد الخلوتي، 

 .، دار المعارفالصغير

، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير )هـ1252:ت( ،عابدين، محمد أمينابن 

 .م1966- هـ1386 ،2ط ،لبنان- دار الفكر، بيروت ،"حاشية ابن عابدين: "األبصار المسماه

قواعد ، )هـ660:ت(عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي القاسم السلمي،  ،العز بن عبد السالم

 .م1980- هـ 1400، 2لبنان، ط-دار الجيل، بيروت ،ألناماألحكام في مصالح ا

منح الجليل شرح ، )هـ1299ت(عليش، محمد بن أحمد بن محمد، أبو عبد الله المالكي، 

 .م1989 -هـ1409لبنان، -، دار الفكر، بيروتمختصر خليل

: ، تحقيقمعجم مقاييس اللغة، )هـ395ت(ابن فارس، أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكرياء 
 .م1979 -هـ1399عبد السالم هارون، دار الفكر، 

، دار الجيل، القاموس المحيط ،)هـ817:ت(الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، 
 .بيروت

 .م1987 ،لبنان-بيروت ،المصباح المنير، )هـ770:ت( ،الفيومي، أحمد بن محمد بن علي

اإلشراف على نكت ، )هـ422ت(كي، القاضي، أبو محمد، عبد الوهاب بن علي بن نصر المال

 .م1999-هـ1420، 1الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، ط: ، تحقيقمسائل الخالف

الشرح الكبير ، )هـ682:ت(شمس الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن محمد بن أحمد، ،ابن قدامة

 .دار الكتاب العربي ،على متن المقنع

دار الفكر، بيروت،  ،المغني، )هـ620:ت(أحمد،  موفق الدين أبو محمد عبد الله بن ،ابن قدامة
 ،هـ1405، 1ط

لكافي في فقه اإلمام أحمد ، ا)هـ620:ت(موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد،  ،ابن قدامة

 . م1994-هـ 1414، 1لبنان، ط-دار الكتب العلمية، بيروت ،بن حنبل
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إعالم ، )هـ751:ت(ب الدمشقي، ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر، بن أيو

لبنان، -طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، بيروت: تحقيق الموقعين عن رب العالمين،
 .م1973

بدائع الصنائع في ترتيب ، )هـ587:ت( ،الكاساني، عالء الدين أبو بكر مسعود بن أحمد

 .م1982 ،2ط ،لبنان- بيروت ،دار الكتاب العربي ،الشرائع

، المعهد العالمي للفكر قواعد المقاصد عند اإلمام الشاطبيرحمن إبراهيم زيد، الكيالني، عبد ال
 .م2000األردن،  - اإلسالمي، عمان

أحمد نجيب، وزارة األوقاف والشؤون : ، تحقيقالتبصرةاللخمي، أبي الحسن، علي بن محمد، 
 .م2011-هـ1432، 1اإلسالمية، قطر، ط

 .دار صادر، بيروت ،ىالمدونة الكبر، )هـ179:ت( ،مالك بن أنس

الحاوي الكبير في فقه  ،)هـ450ت(الماوردي، أبو الحسن، علي بن محمد بن محمد بن حبيب، 

علي معوض، عادل عبد : مختصر المزني، تحقيق وهو شرح مذهب اإلمام الشافعي،
 .م1999-هـ1419، 1لبنان، ط -الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت

اإلنصاف في معرفة الراجح ، )هـ885:ت(لحسن علي بن سليمان، المرداوي، عالء الدين أبو ا

 .م1957 -هـ1377، 1لبنان، ط-، دار إحياء التراث العربي، بيروتمن الخالف

محمد : تحقيق ،مسلم صحيح، )هـ261:ت( ،مسلم بن الحجاج النيسابوري ،مسلم، أبو الحسين
 . بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،فؤاد عبد الباقي

لبنان،  - المكتب اإلسالمي، بيروت ،المبدع، )هـ884:ت(إبراهيم بن محمد بن عبد الله،  ،مفلحابن 
 .هـ1400

عبدالله التركي، : ، تحقيقالفروع، )هـ763ت(ابن مفلح، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، 
 .م2003 -هـ 1424، 1مؤسسة الرسالة، ط

، دار صادر، لسان العرب ،)هـ711:ت(ابن منظور، أبو الفضل، جمال الدين محمد بن مكرم، 
 .بيروت
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، دار إحياء درر الحكام شرح غرر األحكام، )هـ885:ت(منال خسرو، محمد بن فراموز بن علي، 
 .الكتب العربية، بيروت

، مطبعة الحلبي، اإلختيار لتعليل المختار، )هـ683ت(الموصلي، عبدالله بن محمود بن مودود، 
 .م1937- هـ1356القاهرة، 

األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة ، )هـ970:ت(زين العابدين بن إبراهيم،  ،نجيم ابن

- هـ1428، 1لبنان، ط-عبد الكريم الفضيلي، المكتبة العصرية، بيروت: تحقيق ،النعمان
 . م1998

البحر الرائق شرح كنز  ،)هـ970:ت(ابن نجيم، زين الدين إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر، 

 .لبنان -دار المعرفة، بيروت ،الدقائق

، )هـ710(، كشف األسرار شرح المصنف على المنار النسفي، أبو البركات عبدالله بن أحمد،
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  المقدمة

الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه، وركب فيهم العقول ليعرفوه، وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة 
، -صلى الله عليه وسلم  -وباطنة ليشكروه، والصالة والسالم على خير الورى سيدنا محمد 

  :وبعد

بات فنظرًا ألهمية علم المناسبات في القرآن الكريم، جاءت هذه الدراسة تبين علم المناس
لما يمثله كمرجع أساس في علم ) نظم الدرر(وأثره في التفسير، وكان اختياري لتفسير 

المناسبات، فرأت الدراسة أن تقف على أثر المناسبة في تفسير البقاعي آليات النكاح والطالق من 
  .خالل تفسيره

  :مشكلة الدراسة

  :تنبع مشكلة الدراسة في اإلجابة عن عدد من التساؤالت التالية

  ما أثر المناسبة في تفسير البقاعي آليات األحكام في القرآن الكريم من خالل تفسيره؟  -1

  ما المراد بالمناسبات، وما المراد بآيات األحكام؟  -2

  ما أثر المناسبة في تفسير البقاعي آليات النكاح والطالق؟  -3

  :أهمية الدراسة

  :تظهر أهمية هذه الدراسة لما يأتي

  .ء كبير من كتاب الله تعالى وهو آيات األحكامتناولها لجز  -1

  .كشفها عن توظيف البقاعي لعلم المناسبات في تفسيره  -2

  :أهداف الدراسة

  :تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يأتي

  .بيان المراد بعلم المناسبات، والوقوف على معنى األحكام  -1

  .نكاح والطالقالوقوف على أثر المناسبة في تفسير البقاعي آليات ال  -2

  :منهج البحث

 ،حيث سيقوم الباحث باستقراء آيات النكاح والطالق في القرآن الكريم: المنهج االستقرائي
  .كما سيقوم باستقراء ما كتب البقاعي في تفسيره نظم الدرر حول هذه اآليات
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  :المنهج التحليلي واالستنباطي

راسة، ودراستها للكشف عن أثر وسيقوم الباحث باستخدامه لتلحيل اآليات موضوع الد
  .المناسبة في تفسير اإلمام البقاعي آليات األحكام، وبيان مدى توفيقه في ذلك

  :الدراسات السابقة

لتفسير نظم الدرر وتفسير آيات األحكام في لقد تعددت المؤلفات والدراسات التي تعرضت 
تفسير البقاعي آليات األحكام، ومع  القرآن الكريم، لكنني لم أقف على دراسة تناولت المناسبات في

  :ذلك فإنني سأفيد من جل الدراسات السابقه مثل

  :بتفسير نظم الدرر للبقاعي دراسات متعلقة: أوًال

للدكتور نجاتي قرا أرضروم، جامعة ، برهان الدين البقاعي ومنهجه في التفسير  -1
  .رسالة دكتوراه م،1981أتاتورك،

ألكرم عبد الوهاب محمد أمين، رسالة ماجستير في جامعة  ،رالبقاعي ومنهجه في التفسي  -2
  .م1992بغداد 

للدكتور ) دراسة تحليلية(نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، : هج البقاعي في كتابهمن  -3
 -محمود محمد بن الرومي، رسالة دكتوراه في جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية  محمد

  .م2000عام  -السودان –كلية القرآن الكريم 

  :دراسات تتعلق بآيات األحكام :ثانيًا

. نيل المرام من تفسير آيات األحكام لألمير محمد حسن بن علي القنوجي صديق حسن خان  -1
  .ه1395مجلد واحد تحقيق على السيد صبحي مكتبة المدني 

دان؛ االول طبع له مجل. المصطفى من تفسير آيات األحكام للدكتور فريد مصطفى مسلم  -2
  .هـ1412طبعة دار النفائس . الفاتحة والبقرة، والثاني األنعام واألعراف

ودراستي تختلف عن الدراسات السابقة في كونها تتعلق بتوظيف المناسبات في تفسير آيات 
  .األحكام عند البقاعي في نظم الدرر

  :خطة البحث

  .يد، ومبحثين، وخاتمةمقدمة، وتمه: اقتضت طبيعة هذه الدراسة تقسيم البحث إلى

  .مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها، والمنهج المتبع بها وخطتها: وتتضمن: المقدمة

  .نظم الدرر: التعريف باإلمام البقاعي، وبتفسيره: التمهيد
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  .مفهوم عنوان الدراسة: المبحث األول

  .معنى علم المناسبات لغة واصطالحًا: المطلب األول

  .األحكام لغة واصطالحًامعنى : المطلب الثاني

  .آيات النكاح والطالق: المبحث الثاني

  .آيات النكاح: المطلب األول

  .آيات اإليالء والطالق: المطلب الثاني

  

  التعريف بالبقاعي وتفسيره نظم الدرر: التمهيد

  :اسمه ونسبه ونشأته ومؤلفاته

ن علي بن أبي بكر، أبو ب –بضم الراء وتخفيف الباء  –هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط 
، مؤرخ أديب أصله من البقاع في سوريا، وسكن )1(-لطف الله بهم أجمعين  –الحسن برهان الدين 

م في 1406-هـ 809سنة  –رحمه الله  –دمشق ورحل إلى بيت المقدس والقاهرة وولد البقاعي 
نفسه ابا الحسن وكنى "، )2(قرية خربة روحا من قرى البقاع الغربي من قضاء راشيا الوادي

الخرباوي ويقال انه يلقب ابن عويجان تصغير أعوج وهو من قبيل الذم بما كان بينه وبين 
  .)3("السخاوي من خالف شديد لذلك وصف بهذ اللقب

وأما نسبه فهو من قبيلة اسمها بنو حسن والبقاعي ال يعرف نسبه بعد أبي بكر، وقد ذكر له 
 –رضي الله عنه  –ينتسبون إلى سيدنا سعد بن ابي وقاص بعض أهل قرية خربة روحًا أن أهله 

وأن عندهم نسبة شاهدة بذلك، ولكن لم يتيسر للبقاعي اإلطالع على هذه الشجرة، وقد أنشد في 
  : قبيلته شعرًا على األهرام الجبل بالجيزة فقال

  وقت النزال وأسد الحرب في حنـق    إنا بنوا حسن والناس تعرفنــا 

  )4(غيري وال إنس إال السيف في عنقي     ولم يسبق به بشركم جئت قفرًا 

وأما عن نشأته فقد نشأ البقاعي وترعرع في أسرة فقيرة الحال في قرية خربة روحا من 
هـ وتعلم القرآن وحفظه في نفس القرية على يد أستاذه 809محافظة البقاع في سوريا منذ والدته 

عي، وصلى البقاعي بالقرآن التراويح قبل أن يبلغ أبي الجواء محمد بن عثمان الخربائي الشاف
هـ حدثت له وألقاربه حادثة مؤلمة فقتل فيها أبوه وعماه 821الثانية عشرة من عمره، وفي عام 

سافر البقاعي إلى دمياط واإلسكندرية وغيرهما وحج وأقام بمكة يسيرًا، . وستة من أقاربه غدرًا
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عدة غزوات، ورابط غير مرة في سبيل الله، وأخذ عنه وزار الطائف والمدينة، وركب البحر في 
الطلبة، كما درس القراءات بالمؤيدية عقب أمين الدين موسى، يتولى مشيخة القراء بتربة أم صالح 
بدمشق، وبعد حياة مليئة بالشدائد في مصر، وبعد رحلته إلى الشام وافته المنية بعد أن تفتت 

م عن عمر يناهز ست 1480 -هـ 885من عشر من رجب عام كبده كما قيل في ليلة السبت الثا
وسبعين سنة، وصلى عليه في الجامع األموي ودفن في المقبرة الحميرية، خارج دمشق من جهة 

  .فرحمه الله رحمة وسعة وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. )5(قبر عاتكة

  .حسب ترتيب الحروف الهجائية: مؤلفاته

  .اختصر به مصارع العشاق: قأسواق األشوا  -1

  .اإلعالم بسن الهجرة إلى الشام  -2

  .الباحة في علمي الحساب والمساحة  -3

  .القول المفيد في أصول التجويد  -4

  .بذل النصح والشفقة للتعريف بصحبة ورقة  -5

  .جواهر البحار في نظم سيرة المختار  -6

  .)6(داللة البرهان القويم في تناسب آي القرآن الحكيم   -7

  .ديوان شعرًا أسماه إشعار الواعي بأشعار البقاعي  -8

  .سر الروح اختصره من كتاب الروح البن قيم الجوزي  -9

  ).مختصر عن عنوان الزمان: وعنوان العنوان(عنوان الزمان في تراجم الشيوخ واألقران   -10

  .مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور  -11

  .سيرة النبوية والثالثة الخلفاءمصرع التصوف مختصر في ال  -12

  .نظم الدرر في تناسب اآليات والسور  -13

  .مفهوم عنوان الدراسة: المبحث األول

  :معنى علم المناسبات لغة واصطالحًا: المطلب األول

   :المناسبات لغة: أوًال

ليس بينهما مناسبة أي مشاكلة، : فهو نسيبه أي قريبه، وتقول ًافالن يناسب فالن: النسب
، )8(المشاكلة، والنسب والقرابة: والمناسبة. )7(ونسبت الرجل أنسبه بالضم ونسبًا، إذا ذكرت نسبه

: ، وقال الزركشي في البرهان)9()القريب من تقرب ال من تنسب(وتنسب ادعى أنه نسيبك ومنه 
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الذي : بالمقاربة، وفالن يناسب فالنًا، أي يقرب منه ويشاكله، ومنه النسي: والمناسبة في اللغة"
هو القريب المتصل، كاألخوين وابن العم ونحوه وإن كانا متناسبين بمعنى رابط بينهما، وهو 

الوصف المقارب للحكم، ألنه إذا حصلت مقاربته : في باب القياس: القرابة، ومنه المناسبة في العلة
رض على المناسبة أمر معقول، إذا ع: له ظن عند وجود ذلك الوصف وجود الحكم، ولهذا قيل

  .)10("العقول تلقته بالقبول

  :المناسبات اصطالحًا: ثانيًا

هو علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه، وهو سر البالغة ألدائه إلى تحقيق : "قال البقاعي
هي الرابطة بين : "وقد قال الدكتور مصطفى مسلم. )11("مطابقة المعاني لما اقتضاه من الحال

وفي اآليات . كتاب الله تعني ارتباط السورة بما قبلها وما بعدهاشيئين بأي وجه من الوجوه، وفي 
  .)12("تعني وجه االرتباط في كل آية بما قبلها وما بعدها

  :معنى األحكام لغة واصطالحًا: المطلب الثاني

  :األحكام لغًة: أوًال

منعه، : أحكمته التجارب إذا كان حكيمًا، وأحكم فالن عّني كذا، أي: "قال الخليل بن أحمد
وحكمة . إذا جاز فيه حكمه: واحتكم في ماله. وثق: ألما يحكم الشعراء عني، واستحكم األمر: قال

وحكم صار حكيمًا، وأحكم الفرس . )13("ما أحاط بحنكيه سمي به ألنها تمنعه من الجري :اللجام
توثق وصار  احتكم الشيء واألمر. أحكم فالنًا عن األمر والتجارب فجعلته حكيمًا: حكمه ويقال

  .)14(محكمًا

أخذت : وحكمت السفينة وأحكمته. حكمت الدابة وأحكمتها": والحكم، أصله المنع، يقال منه
  . والمعنى اللغوي يدور حول ضبط الشيء وإحكامه. )15("على يده

  :األحكام اصطالحًا: ثانيًا

نه الحكم الفقهي هي اآليات التي تبين األحكام الفقهية على وجه التصريح، دونما يؤخذ م  -1
  .)16(بالطريق اإلستنباطي والتأمل

ويعرف أيضًا أنه كل آية يستفاد مها حكم فقهي وتدل عليه نصًا أو استنباطًا، سواء سيقت   -2
وكما هو ظاهر أن التعريف الثاني أعم من األول . )17(لبيان األحكام الفقهية او لغير ذلك

  .وأشمل ألنه جمع بين التصريح واالستنباط
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  :معنى علم المناسبات لغة واصطالحًا: المطلب األول

   :المناسبات لغة: أوًال

ليس بينهما مناسبة أي مشاكلة، : فهو نسيبه أي قريبه، وتقول ًافالن يناسب فالن: النسب
المشاكلة، والنسب والقرابة، : والمناسبة. ونسبت الرجل أنسبه بالضم ونسبًا، إذا ذكرت نسبه

: ، وقال الزركشي في البرهان)القريب من تقرب ال من تنسب(ك ومنه وتنسب ادعى أنه نسيب
الذي : المقاربة، وفالن يناسب فالنًا، أي يقرب منه ويشاكله، ومنه النسيب: والمناسبة في اللغة"

هو القريب المتصل، كاألخوين وابن العم ونحوه وإن كانا متناسبين بمعنى رابط بينهما، وهو 
الوصف المقارب للحكم، ألنه إذا حصلت مقاربته : في باب القياس: ة في العلةالقرابة، ومنه المناسب

المناسبة أمر معقول، إذا عرض على : له ظن عند وجود ذلك الوصف وجود الحكم، ولهذا قيل
  ."العقول تلقته بالقبول

  :المناسبات اصطالحًا: ثانيًا

البالغة ألدائه إلى تحقيق هو علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه، وهو سر : "قال البقاعي
هي الرابطة بين : "وقد قال الدكتور مصطفى مسلم". مطابقة المعاني لما اقتضاه من الحال

وفي اآليات . شيئين بأي وجه من الوجوه، وفي كتاب الله تعني ارتباط السورة بما قبلها وما بعدها
  ".تعني وجه االرتباط في كل آية بما قبلها وما بعدها

  :معنى األحكام لغة واصطالحًا: انيالمطلب الث

  :األحكام لغًة: أوًال

منعه، : أحكمته التجارب إذا كان حكيمًا، وأحكم فالن عّني كذا، أي: "قال الخليل بن أحمد
وحكمة . إذا جاز فيه حكمه: واحتكم في ماله. وثق: ألما يحكم الشعراء عني، واستحكم األمر: قال

وحكم صار حكيمًا، وأحكم الفرس ". ألنها تمنعه من الجريما أحاط بحنكيه سمي به  :اللجام
احتكم الشيء واألمر توثق وصار . أحكم فالنًا عن األمر والتجارب فجعلته حكيمًا: حكمه ويقال

  .محكمًا

أخذت : وحكمت السفينة وأحكمته. حكمت الدابة وأحكمتها: والحكم، أصله المنع، يقال منه
  . حول ضبط الشيء وإحكامهوالمعنى اللغوي يدور ". على يده
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  :األحكام اصطالحًا: ثانيًا

هي اآليات التي تبين األحكام الفقهية على وجه التصريح، دونما يؤخذ منه الحكم الفقهي   -1
  .بالطريق اإلستنباطي والتأمل

ويعرف أيضًا أنه كل آية يستفاد مها حكم فقهي وتدل عليه نصًا أو استنباطًا، سواء سيقت   -2
وكما هو ظاهر أن التعريف الثاني أعم من األول وأشمل . ألحكام الفقهية او لغير ذلكلبيان ا

  .ألنه جمع بين التصريح واالستنباط

  .آيات النكاح: المطلب األول

  :الموضع األول

رَكٍة وَلو وَلَأمٌة مؤِمَنٌة َخير من مش ۚيؤِمن  ٰوَلا َتنِكحوا اْلمشرَكاِت حتَّى﴿: قوله تعالى

 ْتُكمبج221/البقرة[ ﴾ َۗأع[.  

  :المعنى اإلجمالي لآلية: أوًال

هو : ذكر الله تعالى في هذه اآلية أن الحكمة من تحريم نكاح المسلمين من المشركات
المخالفة في الدين، ففي مخالطتهم يكمن الخطر على المسلم في دينه، خاصة إن كان المسلم 

هو أفضل عند الله من المشرك،  -وإن كان عبدًا حبشيًا -، مع بيان أن المسلمالمرأة والكافر الزوج
  .)18( -تعالى  –فالموازين ال يعلمها إال الله 

  :السياق الذي وردت فيه اآلية: ثانيًا

أتت هذه اآلية في سياق مخالطة المسلمين للمشركين، سواء كان ذلك في مكة أو المدينة، 
المسلمين في الزواج من قريباتهم المشركات، وكذلك رغب المشركون وربما كانت هناك رغبة من 

في زواج المسلمات، خاصة بعد غزوة بدر، وقد أمر الله تعالى بمخالطة اليتامى الذين فقدوا 
حرمة الزواج من  - تعالى  -آبائهم في الغزوة، ولكن قد تؤدي المخالطة إلى الزواج، فبين الله 

لمة من المشرك، وأن المسلم وإن كان عبدًا فهو خير عند الله من المشركات، وحرمة زواج المس
  .)19(المشرك

  :آراء المفسرين في تأويل اآلية: ثالثًا

إن لفظ المشرك يندرج فيه الكفار من أهل الكتاب، ودليل ذلك قوله  قال جمهور العلماء

  .]30/التوبة[ ﴾ ۖصارى اْلمِسيح ابن اللَّـِه ﴿وَقاَلِت اْليهود عزير ابن اللَّـِه وَقاَلِت النَّ: تعالى
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لََّقد َكَفر الَِّذين ﴿: وفي قوله تعالىوهو دليل على أن اليهودي مشرك والنصراني كذلك، 

  .]73/المائدة[ ﴾ۚه واِحد ٍٰه إلَّا إَلـٰوما ِمن إَلـ َۘقاُلوا إن اللَّـه َثاِلُث َثَلاَثٍة 

في منع زواج المسلم والمسلمة من الكفرة وجود خطر على المسلمين، ألنهم كما أن السبب 
 – يدعون إلى النار، كما ظهر أن المؤمن خير من المشرك، فهذه الموازين ال يعلمها إال الله

  .)20(-تعالى

: أن يتزوج عناقًا وكانت مشركة، نزل قوله –صلى الله عليه وسلم  –ولما سأل مرثد النبي 

أي ال تتزوجوهن، ثم إن بيان العلة في هذا أن المشركين  ﴾ۚيؤِمن  ٰنِكحوا اْلمشرَكاِت حتَّىوَلا َت﴿
الذي هو ولي المؤمنين، يدعو إلى الجنة والمغفرة،  –تعالى  –والمشركات يدعون إلى النار، والله 

  .)21( - تعالى  –وأن المؤمنين يدعون إلى الخير وإلى األعمال التي تقربهم من الله 

وقد رجح الجصاص أن الحرمة تكون في زواج الوثنيات دون الكتابيات من اليهود 
وهذا محل اتفاق بين جميع المفسرين في أن الحرمة تكون في زواج الوثنيات دون . )22(والنصارى

  .الكتابيات فيما اطلع عليه الباحث

  :توظيف اإلمام البقاعي لمناسبة اآلية: رابعًا

  .قاعي فهمه لآلية من خالل مناسبة اآلية لما قبلهاوظف اإلمام الب

فلما ذكر المخالطة بوجه يشمل النكاح في سياق يمنع الفساد، ويدعو إلى الصالح، وذلك في 

وإن  ُۖقْل إصَلاح لَّهم َخير  ۖ ٰويسَأُلوَنك عن اْليَتامى ۗ﴿ِفي الدْنيا واْلآِخرِة : قوله تعالى

إن اللَّـه  ۚللَّـه َلَأعَنَتُكم وَلو شاَء ا ۚواللَّـه يعَلم اْلمْفِسد ِمن اْلمصِلح  ۚوهم َفإْخواُنُكم ُتَخاِلُط

ِكيمح يززوأن النكاح من ضمن المخالطة، والله أعلم بما يصلح حال المؤمن، . ]220/البقرة[ ﴾ع
الذي يؤدي إلى التهاون في الدين، فمن األزواج أحيانًا وأن في مخالطة أهل الشرك مظنة الفساد 

  .)23(يدعوهم إلى الردة عن الدين، والسبب في ذلك أن الكفرة يدعون إلى النار

وقد رجح البقاعي أن المقصود بالمشركات في هذه اآلية الوثنيات والكتابيات حتى نزل 
واألكثر على أن الكتابيات : "قوله التخصيص، وأن المعيار في الزواج هو اإليمان وذلك من خالل

ن الَِّذين ُأوُتوا ﴿واْلمحصَناُت ِمن اْلمؤِمَناِت واْلمحصَناُت ِممما شملته اآلية ثم خصت بآية 

 ﴾ ۗن اْلِكَتاب ِمن َقبِلُكم إَذا آَتيُتموهن ُأجورهن محِصِنين َغير مساِفِحين وَلا متَِّخِذي َأْخدا
 –ولما أخرخ الشيخان في صحيحهما أن النبي . )24("فإن المشركات شر محض. ]5/المائدة[

لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها فاظفر : تنكح المرأة ألربع: "قال –صلى الله عليه وسلم 
  .)25("بذات الدين تربت يداك
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  :الموضع الثاني

واتَُّقوا اللَّـه  ۚوَقدموا ِلَأنُفِسُكم  ِۖشْئُتم  َٰفْأُتوا حرَثُكم َأنَّىِنساؤُكم حرٌث لَُّكم ﴿: قوله تعالى

 َلاُقوهوا َأنَُّكم مَلماعۗو ِمِنينؤاْلم رشب223/البقرة[ ﴾و[.  

  :المعنى اإلجمالي لآلية: أوًال

بذار، والمعنى إتيان شبه الله النساء في هذه اآلية كاألرض التي تشق وتحرث ليوضع فيها ال
لكم بالكيفية التي  –تعالى  –النساء من مكان الزرع، وهو خروج الولد، وهذا هو أمر الله 

  . )26(تريدون، ولكن في مكان الزرع الذي هو منبت الولد، وهذا دليل على حرمةاإلتيان في الدبر

  :السياق الذي وردت فيه اآلية: ثانيًا

ن قربان النساء في وقت الحيض وأن هذا المنع مؤقت، وهذا أتت هذه اآلية في سياق المنع م

أي هن ملك  ِنساؤُكم حرٌث﴾﴿: المنع حفاظًا على الرجال والنساء من األذى، فلما قال تعالى
خاص لكم، لكن البد من بيان كيفية إتيان الحرث مع وجود اإلذن في ذلك، والتشبيه هنا للنساء 

تعاهدها، وحتى ينتفع منها البد من حرثها من أجل إنبات الزرع، باألرض التي يرعاها صاحبها وي
ومكان الحرث هو الذي تكون منه الفائدة، والمقصد األسمى، فكان التشبيه كما شبه النسل بالزرع، 

  .)27(فبينت اآلية أن النساء هن الحرث، فإتيانهن يكون من مكان خروج الولد

  :آراء المفسرين في تأويل اآلية: ثالثًا

كان من شأن أهل الكتاب أن ال يأتوا النساء إال على حرٍف، وذلك أستر ما : "قال البغوي
تكون المرأة، وكان هذا الحي من األنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش 
يتلذذون منهن مقبالت ومدبرات ومستلقيات، فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة 

إنا كنا نؤتى على حرف فإن شئت فاصنع : نصار، فذهب يصنع بها ذلك فأنكرت عليه، وقالتمن األ
فأنزل الله  -صلى الله عليه وسلم  –ذلك وإال فاجتنبني حتى سرى أمرهما، فبلغ ذلك رسول الله 

ومستلقيات، مقبالت ومدبرات  َفْأُتوا حرَثُكم﴾﴿يعني موضع الولد  لَُّكم﴾ ِنساؤُكم حرٌث﴿: تعالى

كيف شئتم وحيث شئتم بعد أن : حرف إستفهام يكون سؤاًال عن الحال والمحل، ومعناه ﴾َٰأنَّى﴿

أي مزرع لكم ومنبت للولد بمنزلة األرض التي  لَُّكم﴾ حرٌث﴿يكون في صمام واحد، وهو الفرج، و
  . )28("دبرتزرع، وفيه دليل على تحريم األدبار، ألن محل الحرث والزرع هو القبل ال ال

ويرى الجصاص أن إباحة الوطء مقصورة على الجماع في الفرج، ألنه موضع الحرث ووافقه 
  .)29(الكيا الهراسي
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إن لفظ اإلباحة ال يجوز إال في الفرج وسبب ذلك ان القبل هو المكان الذي : "قال القنوجي
ُلقى في أرحام النساء من يخرج منه الولد، وهذا شبيه باألرض التي يخرج منها الزرع، كما أن ماي

أي كيفما شئتم بشرط أن يكون هذا في ) أنى(الرجال شبيه بالبذور التي ُتلقى في األرض، ومعنى |
: كان ابن عمر إذا قرئ القرآن لم يتكلم قال: "نافع الجمهور فقال وخالف. )30("مكان الحرث

أتدري فيمن نزلت : فقال) تمنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئ: (فقرأت ذات يوم هذه اآلية
  .)31("نزلت في إتيان النساء في أدبارهن: ال، قال: هذه اآلية؟ قلت

  :توظيف البقاعي لمناسبة اآلية: رابعًا

فلما تقدم قوله ﴿َفْأُتوهن  ،وظف اإلمام البقاعي فهمه لآلية من خالل مناسبة اآلية لما قبلها
اللَّـه ُكمرُث َأميح تسويغ إتيانهن على سائر األحوال، أكد بما يدل على ذلك، وهو اقتضى  ﴾ِمن

أي مكان الزرع وهو القبل، وفيه إشارة إلى تحريم الدبر لما فيه من العبث وعدم المنفعة : الحرث
فأتوا : (وفي تخصيص الحرث للذكر وتعميم جميع الكيفيات الموصلة إليه بقوله:" حيث قال. )32(

أي من أين وكيف إشارة إلى تحريم ما سواه لما ) أنى شئتم(للحراثة أي الموضع الصالح ) حرثكم
  .)33("فيه من العبث، وعدم المنفعة

وقد رجح البقاعي أن إتيان النساء من حيث أمرهم الله، وهو مكان الزرع، ودليل ذلك سبب 

اؤُكم حرٌث ِنس ﴿: كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت اآلية" النزول

  .)34( ﴾ ِۖشْئُتم  ٰلَُّكم َفْأُتوا حرَثُكم َأنَّى

إذا أتى : كانت اليهود تقول: "وفي صحيح مسلم من حديث ابن المنكدرأنه سمع جابرًا يقول

ِنساؤُكم حرٌث لَُّكم َفْأُتوا حرَثُكم  ﴿: الرجل امرأته من دبرها في قبلها، كان الولد أحول فنزلت

  .)35( ]223/البقرة[ ﴾ ِۖشْئُتم  ٰنَّىَأ

  :الموضع الثالث

وإَذا َطلَّْقُتم النِّساَء َفبَلْغن َأجَلهن َفَلا َتعضُلوهن َأن ينِكحن َأزواجهن إَذا ﴿: قوله تعالى

  .]232/البقرة[ ﴾َۗتراضوا بيَنهم باْلمعروِف 

  :يةالمعنى اإلجمالي لآل: أوًال

توضح هذه اآلية أن المرأة إذا طلقت وانتهت عدتها وأرادت الزواج فليس لوليها أن يمنعها 
من ذلك، سواء كان الزواج من زوجها المطلق طلقة رجعية، أو بائنة بينونة صغرى، أو زوج 
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جديد، وسموا أزواجًا على اعتبار ما سيكون، فإن المنع من الزواج ظلم، وتضييق عليهن، إذا كان 
  .)36(المتقدم كفؤًا، وممن يرضى دينه وخلقه، وقد وضع لها ما تريد من الحقوق كبقية األزواج

  :السياق الذي وردت فيه اآلية: ثانيًا

أتت هذه اآلية في سياق العظل لألزواج عند المشارفة على انتهاء العدة، فيراجعها الرجل 
والتضييق عليهن بعد انتهاء عدتها،  بهدف اإلضرار بالزوجة، وفي هذه اآلية كذلك يكون الحبس

وهذا الفعل إما أن يكون من الزوج، ألنهم كانوا في الجاهلية ال يدعوهن يتزوجن، ظلمًا لحمية 
الجاهلية، وإما أن يكون العضل من أولياء الزوجة، فيمنعوها من الزواج من زوجها األول إذا 

العضل، وتحذير منه، وإيذانًا بأن وقوعه  تراضوا بينهم بالمعروف، واآلية فيها تهويل عظيم ألمر
  .)37(بين ظهراني الناس وهم راضون بذلك فكأنه صدر من الناس جميعًا 

  :آراء المفسرين في تأويل اآلية: ثالثًا

  :اختلف المفسرون في جواز تزويج المرأة نفسها إلى قولين

الطبري، : ى هذا القولعدم جواز تزويجها نفسها إال بوجود ولي، وممن ذهب إل: القول األول
  .ومكي بن أبي طالب، والبيهقي

ال نكاح إال بولي من : في هذه اآلية الداللة الواضحة على صحة قول من قال: "قال الطبري
ذكر منع الولي من عضل المرأة إن أرادت النكاح ونهاه عن ذلك،  –تعالى  –العصبة، وذلك أن الله 

ح وليها إياها، أو كان لها تولية من أرادت توليته في فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكا
إذ كان ال سبيل له إلى عضلها، وذلك أنها إن , إنكاحها، لم يكن لنهي وليها عن عضلها معنى مفهوم

فال عضل هنالك لها من   كانت متى أردات النكاح جاز لها إنكاح نفسها، أو إنكاح من توكله إنكاحها،
وفي فساد القول بأن ال معنى لنهي الله عما نهى عنه، صحة القول . اأحد فينهى عاضلها عن عضله

من . وهو المعنى الذي أمر الله به الولي. بأن لولي المرأة في تزويجها حقا ال يصح عقده إال به
تزويجها إذا خطبها خاطبها ورضيت به، وكان رضى عند أوليائها، جائزًا في حكم المسلمين لمثلها 

ومنعها عما أرادت من ذلك، وتراضت هي والخاطب , من عضلها: هاه عن خالفهأن تنكح مثله، ون
  .)38("به

هذه اآلية دليل على أنه ال نكاح إال بولي، إذ لو جاز أن تنكح : "وقال مكي بن أبي طالب
ونقل البيهقي عن الشافعي أن اآلية . )39(نفسها لم يخاطب الله األولياء في المنع لها من الزواج

  .)40(أنه ال يجوز للمرأة أن تزوج نفسها إال برضا الولي دليل على

  .أبو السعود، والجصاص: جواز تزويجها لنفسها، وممن ذهب إلى هذا القول: القول الثاني
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فيرى أبو السعود أن اآلية ليس فيها دليل على منع تزويج نفسها، ولما ذكر نهي األولياء عن 
. )41(المرأة تحترز عن ذلك مخافة اللوم والقطيعة عضلها، فهي تستطيع أن تزوج نفسها، ولكن

وقد دلت هذه اآلية من وجوه على جواز النكاح إذا عقدت على نفسها بغير : "وقال الجصاص
إضافة العقد إليها من غير شرط إذن الولي، والثاني نهيه عن العضل : أحدها: ولي، وال إذن وليها
  . )42(إذا تراضى الزوجان

  :بقاعي لمناسبة اآليةتوظيف ال: رابعًا

وظف اإلمام البقاعي فهمه لآلية من خالل مناسبة اآلية لما قبلها، وبين أنه لما نهى عن 

وإَذا َطلَّْقُتم النِّساَء َفبَلْغن َأجَلهن ﴿: الضرار في إمساك الزوجة وهو العدة وذلك في قوله تعالى

نوهحرس وٍف َأورعمب نِسُكوهوٍف  َفَأمرعموا  ۚبَتدا لَِّتعارِضر نِسُكوهَلا ُتم231/البقرة[ ﴾ۚو[.  

أتبعه النهي عن العضل بعد انقضاء عدتها، ولما كان إالعضال من األزواج في فترة العدة، 
إذا أردن الزواج أو الرجوع إلى  ،كان نهيًا لغيرهم من األولياء بعد الطالق من إعضالهن

  .)43(أزواجهن

إنه ال يحق للمرأة تزويج نفسها إال بموافقة : قد رجح البقاعي قول الفريق األول الذي قالو
أن أخت : "سبب النزول فيما أخرجه البخاري في صحيحه عن الحسن. الولي، ويؤيد ما ذهب إليه

وإَذا ﴿: فنزلت )2(" معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها، فخطبها فأبى معقل

معروِف لَّْقُتم النِّساَء َفبَلْغن َأجَلهن َفَلا َتعضُلوهن َأن ينِكحن َأزواجهن إَذا َتراضوا بيَنهم باْلَط

  .]232/البقرة[ ﴾ۗ

ورحمه بها على أنه ال نكاح إال بولي  –رضي الله تعالى عنه –واستدل الشافعي : "حيث قال
ٌل على المنع الشديد المعبر من الداء العضال، وإن عضل من غير كفؤ جاز، ألن التعبير بالعضل دا

ولو كانت المرأة تزوج نفسها لما كان إعياء، وال يثبتت عضله الممنوع ليحصل ،ولم تزوج منه
  .)44("عزله إال إذا منع عند الحاكم

  :الموضع الرابع

 ۚبِه ِمن ِخْطبِة النِّساِء َأو َأْكَننُتم ِفي َأنُفِسُكم  ﴿وَلا جَناح عَليُكم ِفيما عرضُتم: قوله تعالى

عزموا وَلا َت ِۚكن لَّا ُتواِعدوهن ِسرا إلَّا َأن َتُقوُلوا َقوًلا معروًفا ٰعِلم اللَّـه َأنَُّكم سَتْذُكروَنهن وَلـ

  .]235/البقرة[ َأجَله﴾ يبُلَغ اْلِكَتاب ٰعْقدَة النَِّكاح حتَّى
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  :المعنى اإلجمالي لآلية: أوًال

تفيد اآلية جواز التعريض بالزواج للمرأة المعتدة من وفاة أو طالق مبتوت، لكن من غير 
إني أريد الزواج من امرأة صالحة، أو لو أجد امرأة تقدر الزواج وتحسن : تصريح بذلك، كقول

  .دالة على التعريض بالزواجالتعامل معي، وغير ذلك من األلفاظ ال

﴿ِفيما : ومثال ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس، عند قوله تعالـى

إني أريد التزويج، ولوددت أنه تيسر لي امرأة " ]235/البقرة[ عرضُتم بِه ِمن ِخْطبِة النِّساِء﴾
  .ريض بالزواجوغير ذلك من األلفاظ الدالة على التع. )46( )45("صالحه

  :السياق الذي وردت فيه اآلية: ثانيًا

جاءت هذه اآلية في سياق األحكام المتعلقة بالعدة، سواء من وفاة أو طالق، حيث بينت اآلية 
أن وقت العدة محدد ومعلوم، وأنه يجوز للمطلقات إذا بلغن األجل أن يفعلن في أنفسهن ما أردن 

محرم عليها في فترة العدة، ولما كان الكالم عن التزويج، من معروف، كما بينت اآلية أن الزواج 
  .)47(بينت اآلية جواز التعريض بالزواج دون التصريح به

  : إجماع المفسرين في تأويل اآلية: ثالثًا

أجمع المفسرون على حرمة التصريح بالزواج من المعتدة من موت أو طالق مبتوت، ومن 
ال جناح عليكم أيها الناس فيما عرضتم به للمعتدات : "يةمعنى اآل: النصوص في ذلك قول الطبري

من وفاة أزواجهن من خطبة النساء، وذلك حاجتكم إليهن، فلم تصرحوا لهن بالنكاح والحاجة 
إليهن، إذا أكننتم في أنفسكم، ما دمن في عددهن؛ علم الله أنكم ستذكرون خطبتهن وهن في 

ط الحرج عما أضمرته نفوسكم حلمًا منه، ولكن حرم عددهن، فأباح لكم التعريض بذلك لهن، وأسق
عليكم أن تواعدوهن جماعًا في عددهن، بأن يقول أحدكم إلحداهن في عدتها قد تزوجتك في 
نفسي، وإنما أنتظر انقضاء عدتك، فيسألها بذلك الوقت إمكانه من نفسها الجماع والمباضعة، 

أجمعت األمة على أن الكالم مع المعتدة بما هو ": قال ابن عطيه. )48("ذلك  - تعالى–فحـــرم الله 
نص في تزويجها وتنبيه عليه ال يجوز، وكذلك أجمعت على أن الكالم معها بما هو رفث وذكر 

التعريض  فأباح: "قال الكيا الهراسي. )49("جماع، أو تعريض عليه ال يجوز، وجوز ما عدا ذلك
  .)50("بالخطبة وإضمار النكاح من غير إفصاح به

علم الله أنكم ستذكرونهن، أي ال تصبرون على النطق لهن برغبتكم فيهن، : "قال القنوجي
هو النكاح وقال الطبري هو : قال الجمهور: فرخص لكم في التعريض دون التصريح، ومعنى سرًا

  .)51(الزنا
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  :توظيف البقاعي للمناسبة: رابعًا

قبلها، فلما كانت عدة الوفاة طويلة،  وظف اإلمام البقاعي فهمه لآلية من خالل مناسبتها لما

والَِّذين يَتوفَّون ِمنُكم ويَذرون َأزواجا ﴿: وحبس النفس عن النكاح شديدًا وذلك في قوله تعالى

ِفيما َفعْلن ِفي  َفإَذا بَلْغن َأجَلهن َفَلا جَناح عَليُكم ۖيَتربصن بَأنُفِسهن َأربعَة َأشهر وعشرا 

  .]234/البقرة[ َخبير﴾واللَّـه بما َتعمُلون  َۗأنُفِسهن باْلمعروِف 

إباحة التعريض قريبة من الرتع حول الحمى، والذي يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه، 
  .)52(أتبعها بالنهي عن العقد قبل انقضاء العدة

صريح بالزواج في فترة العدة، بعد إفهام اآلية األولى لذلك، نصت اآلية على تحريم الت" :فقال
  .)53("إهتمامًا به لما بالنفس من الداعية إليه

  :الموضع الخامس

  .]22/النساء[ ﴾ۚ﴿وَلا َتنِكحوا ما َنَكح آباؤُكم من النِّساِء إلَّا ما َقد سَلف : قوله تعالى

  :المعنى اإلجمالي لآلية: أوًال

زوجات األب في هذه اآلية، وهذا من باب إكرام اآلباء واحتراماهم، وأنها  –تعالى –م يحر
كما أن هذا النكاح كان سائغًا . تحرم عليه بمجرد العقد عليها، وهذا إجماع أهل العلم في المسألة

جمع إال نكاح زوجة األب وال –تعالى  –في الجاهلية قبل اإلسالم، وكانوا يحرمون كل ما حرم الله 
  .)54(بين األختين، فنزلت هذه اآلية فأصبح محرمًا

  :السياق الذي وردت فيه اآلية: ثانيًا

جاءت هذه اآلية في سياق نكاح ما طاب من النساء، فأتت هذه اآلية لتبين من يحرم نكاحها 
من النساء ومن ال يحرم، وخص هذا النكاح بالنهي مبالغة في الزجر لهم، والسبب في ذلك أنهم 

نوا يصرون على هذا النوع من الزواج، وهي مبالغة في التحريم من زواج امرأة األب، ودليل ذلك كا

  . )55(والمعنى أنه غاية في القبح والبغض  ﴾إنَّه َكان َفاِحشًة ومْقًتا وساَء سبيًلا﴿: قوله تعالى

  :إجماع المفسرين في تأويل اآلية: ثالثًا

ة على حرمة وطء زوجة األب، وهذه اآلية فيها مخاطبة للمؤمنين أجمع المفسرون في هذه اآلي
بتحريم زواج امرأة األب، وأن العرب كان منهم قبائل قد اعتادت على أن يخلف الرجل على امرأة 
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أن ما قد ) إال ما قد سلف(أبيه، فنهى الله المؤمنين عما كان عليه آباءهم من هذا الفعل، ومعنى 
  .)56(واقعه سلف معفو عنكم لمن كان

تستحقون العقاب بنكاح ما نكح آباؤكم إال ما قد سلف واللفظ للمبالغة في : "قال البيضاوي
التحريم، والمعنى ال تنكحوا حالئل آبائكم إال ما قد سلف إن أمكنكم أن تنكحوهن، وقيل االستثناء 

احشة ومقتًا علًة وأنه كان ف. منقطع ومعناه لكن ما قد سلف، فإنه ال مؤاخذة عليه، ألنه مقرر
للنهي، أي إن نكاحهن كان فاحشة عند الله، فأرخص فيه ألمًة من األمم، ممقوتًا عند ذوي 

ويرى . )57(المروءات ولذلك سمي ولد الرجل من زوجة أبيه المقتي وساء سبيًال من جراء فعله 
  . )58(مين أو بزنا النسفي أن اآلية دليل على تحريم وطء ما وطئ اآلباء سواء كان بنكاح أو ملك ي

وال تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء عنى الوطئ فاقتضى ذلك : "وأيد ذلك الجصاص بقوله
لم يختص ذلك . تحريم من وطئها أبوه من النساء عليه، ألنه لو لم يثبت أن النكاح اسم للوطء

  )59(" بالمباح دون المحظور

ء دخل بها أو لم يدخل، ألنه إذا عقد والمعنى حرمة زواج المرأة التي تزوجها األب، سوا
  .)60(عليها فهو نكاح، كما حرم أن يتزوج الرجل زوجة ابنه 

نهى عما كانت عليه الجاهلية من ) وال تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء: "(قال القنوجي
  .)61(" نكاح نساء آبائهم إذا ماتوا، وهو شروع في بيان من يحرم نكاحه من النساء ومن ال يحرم

  :توظيف البقاعي للمناسبة: رابعًا

وظف البقاعي فهمه لآلية من خالل مناسبة اآلية لما قبلها، فلما تقدم اإلذن في نكاح ما طاب 
من النساء، وكان الطيب شرعًا قد يحمل على الحل؛ مست الحاجة إلى ما يحل منهن لذلك وما 

ن بالعقد على المرأة أو الوطء في ملك فاآلية دليل على حرمة ما نكح اآلباء، سواء كا. )62(يحرم
كان أهل : "اليمين، ودليل ذلك سبب النزول الذي وردت فيه اآلية من حديث إبن عباس قال

﴿وَلا َتنِكحوا ما َنَكح : الجاهلية يحرمون ما يحرم إال امرأة األب والجمع بين األختين فأنزل الله

ا َقدلَّا ماِء إالنِّس نُكم ماؤآب  َلفيًلا ۚسباَء سسْقًتا ومًة وَفاِحش َكان نَّه63( ]22/النساء[ ﴾إ(.  

  :آيات اإليالء والطالق: المطلب الثاني

  :الموضع األول

إن َفاُءوا َفإن اللَّـه َغُفور َف ۖلِّلَِّذين يؤُلون ِمن نِّساِئهم َتربص َأربعِة َأشهر ﴿: قوله تعالى

ر﴾226/البقرة[ ِحيم[.  
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  :المعنى اإلجمالي لآلية: أوًال

ومعنى اإليالء هو أن يحلف الرجل أن ال يجامع زوجته، وهذه المدة هو الذي يحددها بأربعة 
اشهر أو أقل من ذلك، فإذا كانت أقل من أربعة أشهر فهو بالخيار إما أن يتم المدة، وليس للمرأة 

أما إذا زادت المدة على أربعة أشهر فلها المطالبة بحقها، حق في مطالبة حق الرجعة في ذلك، 
وإما أن يطلق زوجته، حتى ال يضر بها، كما أن فيه داللة على أن  –أي يجامع  –وهي إما أن يفي 

اإليالء يختص بالزوجات دون اإلماء، وفيه داللة على أن الزوج إن فاء ليس عليه كفارة، قياسًا 
  .)64(دم المؤاخذة في يمين اللغو على اآلية التي قبلها في ع

  :السياق الذي وردت فيه اآلية: ثانيًا

جاءت هذه اآلية في سياق األحكام التي تتعلق بالطالق واإليالء واليمين، ثم تحدثت اآلية عن 
تشريع كان الرجال يفعلونه في الجاهلية، وهو الحلف على عدم قربان الزوجة لمدة طويلة بهدف 

كان يفعله المسلمون، فكان الرجل في الجاهلية يحلف أن ال يقرب زوجته لمدة اإلضرار بها، كما 
قد تصل السنة والسنتين، ويبقى اليمين قائمًا حتى تنتهي مدة الحلف، وال تستطيع المرأة أن 
تطالب بأي حق من الحقوق، وهذا من أشد األضرار التي تلحق بالزوجة، ألنها في هذه الحالة ال 

تزوجة، فجاء اإلسالم فحدد مدة اإليالء للزوجة مراعاة لحقوقها، وعدم اإلضرار هي أيم وال هي م
بها، وهذا من مقاصد الشريعة، وهو حفظ حقوق الزوجة، فإذا زادت المدة على أربعة أشهر فعلى 

  .)65(الرجل أن يفيء أو يطلق 

  :آراء المفسرين في تأويل اآلية: ثالثًا

    :ى قوليناختلف المفسرون في مدة اإليالء إل

أن من حلف أن ال يقرب زوجته مدة أربعة أشهر وانقضت أوقفه الحاكم وخيره بين : القول األول
البغوي، ومكي بن أبي طالب، والبيهقي، : الوطء أو اإليالء، وممن ذهب إلى هذا القول

  .ووافقهم القنوجي

ن يفعل أهل من حلف يمينًا على عدم وطء زوجته، كما كا: فيرى البغوي أن معنى اآلية
الجاهلية إذا أراد الرجل اإلضرار بزوجته حلف أن ال يقربها أبدًا، ال تكون ال هي عزباء وال 
متزوجة، فإن اإلسالم قد بين من خالل هذه اآلية كم تكون مدة اإليالء، فإذا كانت أقل من أربعة 

لرجوع عما قاله أشهر ال يكون موليًا، أما بعد مضي األربعة أشهر فإنه يؤمر بالفيء، وهو ا
بخصوص الوطء، وإما بالطالق بعد مطالبة الزوجة، فإن أبى طلق عليه الحاكم طلقة واحدة، 

  .)66(مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي  فذهب إلى هذاالرأي
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إذا حلف إن ال يطأ أكثر : "والشافعي -رضي الله عنه- قال مالك : "قال مكي بن أبي طالب
أخذ بالوطء أو الطالق، يطلق طلقة بائنة تملك بها نفسها، وله  من أربعة أشهر، وتمت األربعة

وعندنا إذا مضت : "ونقل البيهقي عن الشافعي قوله. )67("مراجعتها إن شاء بعقد مجدد وصداق
  .)68(أربعة أشهر وقف المولي فإما أن يفيء وإما أن يطلق

كانت أكثر من أربعة ويرى القنوجي أن من حلف أن ال يواقع زوجته دون تقييد للمدة إن 
أشهر كان على الحاكم إمهاله أربعة أشهر، فإن انتهت ففي هذه الحالة يخير إما أن يفيء وتعود 
زوجته وليس عليه شيء، وإما أن يطلق، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور، وأما إن 

صلى الله عليه  –النبي كما فعل ،كانت المدة أقل من أربعة أشهر فإما أن يبر بيمينه فيكمل المدة
عندما آلى من نسائه شهرًا، وإما أن يعتزل حتى تنقضي مدة اليمين الذي حلفها ويكفر  –وسلم 

من  –صلى الله عليه وسلم  –بذلك عن يمينه وتلزمه الكفارة، ممتثًال بذلك ما صح عن النبي 
  .)70( )69(خير يت الذي هوال أحلف على يمين، ثم أرى خيرًا منها، إال كفرت عن يميني وأت: "قوله

من حلف أن ال يقرب زوجته لمدة أربعة أشهر وانقضت المدة بانت باإليالء، وقد : القول الثاني
من حلف على أربعة أشهر سواٌء فقال أبو حنيفة : "ذهب إلى هذا القول الجصاص، حيث قال

مضت بانت هو مول، فإن لم يقربها في المدة حتى : وزفر وأبو يوسف ومحمد والثوري
  .)71(باإليالء

  :توظيف البقاعي لآلية: رابعًا

فلما كان السياق للمؤاخذة  وظف اإلمام البقاعي فهمه لآلية من خالل مناسبة اآلية لما قبلها،

بما  ِكن يؤاِخُذُكمٰلَّا يؤاِخُذُكم اللَّـه باللَّْغو ِفي َأيماِنُكم وَلـ﴿: في اآلية التي قبلها وهي قوله تعالى

 ُكمْت ُقُلوبب225/البقرة[ ﴾َۗكس[.  

وهي عدم المؤاخذة لمن كان يمينه لغوًا، كذلك هو دليل على حلفه، حيث لم يؤاخذهم بما 
كانوا يفعلون في الجاهلية عندما كانوا يحلفون على عدم الوطء، فتكون المرأة ال أيما وال ذات 

هر فإن الله يغفر لهم ما قارفوه من اإلثم من بعل، فإن فاؤوا قبل مدة اإليالء وهي أربعة أش
ورجح البقاعي قول أصحاب القول األول، وهو عدم وقوع اإلثم، وكذلك . )72(المضارة بالزوجة 

التخيير بعد مضي المدة، وهي األربعة أشهر، فال يقع طالق بعد األربعة أشهر إال أن تخير بين 
ولما كان الحال في مدة اإليالء شبيهًا بحال : "لفقا. الفيء والطالق فإن أبى طلق عليه الحاكم

الطالق وليس به، قال مبينًا أن الطالق ال يقع بمجرد مضي األربعة أشهر؛ بل إما ان يفيء أو 
  .)73(" يطلق فإن أبى طلق عليه الحاكم
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  :الموضع الثاني

وَلا يِحلُّ َلهن َأن يْكُتمن ما  ۚروٍء ﴿واْلمَطلََّقاُت يَتربصن بَأنُفِسهن َثَلاَثَة ُق: قوله تعالى

اِمهحِفي َأر اللَّـه َخَلق اْلآِخر مواْلياللَّـِه وب ِمنؤي ن ُكنإ ِفي َذ ۚن ِهندرب قَأح نوَلُتهعبٰو نإ ِلك

  .]228/البقرة[ ﴾َأرادوا إصَلاحا

  :ةالمعنى اإلجمالي لآلي: أوًال

سوى الحامل والصغرى  عدة المطلقات المدخول بهن من ذوات األقراء –تعالى  –حدد الله 
  .)74(واآليسة بثالثة قروء بعد طالقها، ثم تتزوج من شائت 

  :السياق الذي وردت فيه اآلية: ثانيًا

  جاءت هذه اآلية في سياق التربص، ففي كالهما االنتظار من أجل المراجعة، لذلك أتت 

آلية متناسقة مع ما قبلها من آيات األحكام بأسلوب ميسر، كما أن اآلية مخصصة هذه ا
بالحرائر فأخرجت اإلماء من هذا الحكم، ونسب لها عالقة بالنساء اللواتي لسن من ذوات القروء، 

ُنوا يا َأيها الَِّذين آم﴿: كالحامل والصغيرة واآليسة، وكذلك المرأة غير المدخول بها لقوله تعالى

 ﴾ۖعَتدوَنها إَذا َنَكحُتم اْلمؤِمَناِت ُثم َطلَّْقُتموهن ِمن َقبل َأن َتمسوهن َفما َلُكم عَليهن ِمن ِعدٍة َت
  . ]49/األحزاب[

إظهار لحالهن بأنهن مستعجالت للزواج، لذلك كان األمر من ) يتربصن بأنفسهن(وقوله تعالى 
  .)75(أن يبقين في بيوتهن وال يرسلن إلى الرجال حتى تنتهي عدة الطالق الله تعالى 

  :آراء المفسرين في تأويل اآلية: ثالثًا

    :اختلف المفسرون في معنى القرء إلى قولين

مجاهد، والزمخشري، : أن القرء هو الحيض، وممن ذهب إلى هذا القول: القول األول
ويرى الزمخشري أن  .)76("ي ثالث حيضاتثالثة قروء يعن: "قال مجاهد. والجصاص

صلى الله عليه  –الراجح عنده في معنى القرء هو الحيض، مستدًال بذلك على قول النبي 

واللَّاِئي يِئسن ِمن ﴿: وقوله تعالى. )77("طالق األمة تطليقتان وعدتها حيضتان: "–وسلم 

َفِعد ُتمَتبار نإ اِئُكمِمن نِّس ِحيضاْلم﴾رهَثَلاَثُة َأش ن4/الطالق[ ُته[.  
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فأقام األشهر مقام الحيض دون األطهار، كما أن الغرض من ذلك هو استبراء الرحم، 
: وقال الجصاص. )78(والحيض هو الذي يظهر ذلك، وإال فالطهر دليل على إثبات الحمل للزوجة 

  .)79("إن القرء الحيض وهو قول األوزاعي والحسن بن صالح"

البغوي حيث يرى أن القول الراجح : أن القرء هو الطهر، وممن ذهب إلى هذا القول: ول الثانيالق
في القرء هو الطهر، والحكم في العدد أن المرأة إذا كانت حامًال فإنها تعتد بوضع الحمل، 

ِئُكم إن واللَّاِئي يِئسن ِمن اْلمِحيض ِمن نِّسا﴿: سواء كان ذلك طالق أو وفاة لقوله تعالى

 نِحضي اللَّاِئي َلمو رهَثَلاَثُة َأش نُتهَفِعد ُتمَتبۚار مُأوَلاُت اْلَأحو نعضَأن ي نُلهَأج ال

 نَلهم4/الطالق[ ﴾ ۚح[.  

وغير الحامل إما أن تكون من ذوات األقراء فعدتها ثالثة قروء، وإما أن تكون من اآليسات 

واللَّاِئي يِئسن ِمن اْلمِحيض ِمن نِّساِئُكم إن ﴿: فعدتهن ثالثة أشهر لقوله تعالى والصغيرات،

 نِحضي اللَّاِئي َلمو رهَثَلاَثُة َأش نُتهَفِعد ُتمَتبۚار مُأوَلاُت اْلَأحو نَلهمح نعضَأن ي نُلهَأج ال﴾ۚ 
  .]4/الطالق[

نها زوجها من غير الحوامل فهن سواء بالنسبة للمدخول بها أو غير وأما المتوفى ع

والَِّذين يَتوفَّون ِمنُكم ويَذرون ﴿: المدخول بها، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام لقوله تعالى

ن عدة األمة نصف عدة كما أ. ]234/البقرة[ ﴾ َۖأزواجا يَتربصن بَأنُفِسهن َأربعَة َأشهر وعشرا 
  .)80(الحرة عند الوفاة في األقراء

  :توظيف البقاعي للمناسبة: رابعًا

  .وظف اإلمام البقاعي فهمه لآلية من خالل بيانه مناسبة اآلية لما قبلها

  .)81(فلما كان التربص في مدة اإليالء بيد الرجل ذكـر تربص المرأة في عدتها ألنها أمانتها

لقرء هو الطهر، وذلك من خالل اللغة، حيث أن العدد يخالف المعدود، ورجح البقاعي أن ا
فاعتبر القرء مذكر، لذا جاءت ثالثة وهي مؤنث، وألن أهل اللغة جمعوا القرء على أقراء وقروء، 

  .وهو جمع مذكر، وهو بذلك يوافق قول المالكية والشافعية

  :الموضع الثالث

  .]229/البقرة[ ﴾َۗفإمساك بمعروٍف َأو َتسريح بإحسان  ۖالطََّلاق مرَتان ﴿: قوله تعالى
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جاءت هذه اآلية مزيلُة لما كان عليه األمر في الجاهلية، وحتى في بداية اإلسالم من أن 
الرجل إذا طلق زوجته كان أحق الناس بإرجاعها، وليس هناك عدد محدد من الطلقات مادامت في 

ق كما يشاء، ولما كان فيه من إضرار للزوجة وقصد إهانتها جعل الله فترة العدة، وله أن يطل
الرجعة في الطلقتين األوليين، وفي الطلقة الثالثة تكون المرأة بائنة بينونة كبرى، وال يجوز لزوجها 

وذلك أن الرجل : "قال –رضي الله عنه  –مراجعتها حتى تنكح زوجًا غيره بداللة قول ابن عباس 

 ۖالطََّلاق مرَتان ﴿: امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثالثًا، فنسخ ذلك، وقالكان إذا طلق 

 انسحإب يحرَتس وٍف َأورعمب اكسملَّا َأن  َۗفإًئا إيش نوهُتما آَتيَأن َتْأُخُذوا ِمم ِحلُّ َلُكمَلا يو

  .)83( )82(]229/البقرة[ ﴾ۖيَخاَفا َألَّا يِقيما حدود اللَّـِه 

  :السياق الذي وردت فيه اآلية: أوًال

أتت هذه اآلية في بيان بعض أحكام الزواج، وقد جاء هذا التنظيم الرباني من أجل المحافظة 
ويستحق منه  –تعالى  –على األسرة المسلمة، فكل من اعتدى على هذا النظام فإنه يغضب الله 

ذكر هذه األحكام بالتفصيل وقد بينت اآلية عدد الطلقات التي  العقاب الشديد، فكان البد من
يجوز للزوج مراجعة زوجته فيهن، وهن طلقتان، فإذا وقعت الثالثة كان طالقًا بائنًا بينونة كبرى 

)84(.  

  :آراء المفسرين في تأويل اآلية: ثانيا

يطلقها في كل طهر لم أن : القول األول :اختلف المفسرون في كيفية الطالق إلى ثالثة أقوال
الطبري والزمخشري، وبه قال مكي بن أبي طالب، وهو : يجامعها فيه، وممن ذهب إلى هذا القول

  .قول الشافعي والسايس

إن المقصود من هذه اآلية ذكر عدد الطلقات التي بإمكانكم مراجعة الزوجات، : "قال الطبري
من راجع زوجته بعد التطليقتين أن يمسك  إذا كن مدخوًال بهن، تطليقتان فقط، والواجب على كل

والطالق الشرعي . )85(" بمعروف، أو أن يسرح بإحسان، والمعنـى أنه ال رجعة له إذا طلق الثالثـة
يكون تطليقة بعد تطليقة من غير جمع بينهما، أي ال يكون دفعة واحدة، بل متفرقًا، وبعد 

سن معاشرة، وإما أن يكون فراقًا بإحسان، إذ ال التطليقة الثانية إما أن يكون إمساكًا بمعروف وح
رجعة للزوجة بعد التطليقة الثالثة، كما أنه إذا أراد التسريح ال يراجعها بعد الطلقة الثانية بقصد 

  .)86(اإلضرار بها، وإطالة المدة عليها 

في  يطلقها: وقال أكثر الناس". يطلقها في كل طهر لم يجامعها فيه: "قال الشافعي:قال مكي
أي الطالق الذي يجوز معه الرجعة، فهو تبيان ) الطالق مرتان(كل شهر طلقة واحدة، ومعنى 

وعلى هذا يكون قد بين الله سنة الطالق في هذه اآلية، وبين أن من : "قال السايس. )87(" للعدد
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ين وهذا يقتضي أن يكون طلقت) الطالق مرتان: (سنته تفريق الطالق ومنع االجتماع، وألنه قال
  .)88("متفرقتين، ألنهما إن كانتا مجتمعتين لم يكن مرتين

الكيا : جواز الطلقتين في طهر واحد إن كانتا متفرقتين، وممن ذهب إلى هذا القول: القول الثاني
إذا راجعها فله أن يطلقها الثانية، أما الطالق الثاني في القرء الثاني : "الهراسي، حيث قال

  .)89("لثاني في القرء األول، وهذا حسن على قياس األصولفي عدم الحاجة كالطالق ا

إذا طلق : "قال. الجصاص: وقوع الطالق في الحيض، وممن ذهب إلى هذا القول: القول الثالث
وهذا خالف السنة ألن طالق . )90("اثنتين في الحيض وقعتا ألن الله قد حكم بوقوعهما

  .ال يزيد في طهر واحد على طلقة واحدةالعدد، واآلخر أن : السنة معقود بوصفين األول

  :توظيف البقاعي لمناسبة اآلية: ثالًثا

وظف اإلمام البقاعي فهمه لآلية من خالل مناسبتها لما قبلها، فلما ذكر الرجعة ولم يحددها 

َثَلاَثَة  واْلمَطلََّقاُت يَتربصن بَأنُفِسهن﴿: بعدد تنتهي فيه، كانت من المجمل وذلك في قوله تعالى

فأتت هذه اآلية تبين . ]228/البقرة[ ن﴾وَلا يِحلُّ َلهن َأن يْكُتمن ما َخَلق اللَّـه ِفي َأرحاِمه ُۚقروٍء 
دون ) مرتان(أن الطالق الذي يكون فيه الرجعة فقط مرتان، كما ويرجح البقاعي أن معنى 

مرة، وال يجوز أن يجمعهما وإال اعتبر طلقة دليل على أن الطالق متباعد، أي مرًة ) طلقتان(
  .)91(واحدة

  الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين 
  :وبعد

فبعد من الله وكرمه علينا بإتمام هذه الدراسة، وهذا الجهد المقل في البحث عن أثر 
، ومن أبرز "نظم الدرر"في آيات األحكام من خالل تفسيره المناسبة في الترجيح عند البقاعي 

  :النتائج والتوصيات التي خُلص إليها الباحث من خالل هذه الدراسة ما يأتي

  :النتائج :أوًال

  .مكانة اإلمام البقاعي الرفيعة بين العلماء واآلثار العلمية الكثيرة التي ورثها لألمة  -1

ثروة علمية، وله قيمة كبيرة بين " نظم الدرر" –رحمه الله  –يعد تفسير اإلمام البقاعي   -2
كتب التفسير عامة، كما أنه من أكثر كتب التفسير إهتمامًا بعلم المناسبات بين السور واآليات 

  .خاصة
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 .61، ص1م، ج1988 -هـ 1408، 1وت، طمصطفى عبد القادر، دار الكتب العلمية، بير
، نظم الدرر في تناسب اآليات )885ت (البقاعي، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي  )11(

 -هـ 1424، 2لبنان، ط –عبد الرازق غالب المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت : والسور، تحقيق
 .5، ص 1م، ج2003

م، 2000 -هـ 1421، 2دمشق، ط –تفسير الموضوعي، دار القلم مصطفى مسلم، باحث في ال )12(
 .58ص

. د: ، كتاب العين، تحقيق)هـ170ت (الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي  )13(
 .، باب الحاء والكاف والجيم67، ص 3إبراهيم السامرائي، دار مكتبة الهالل، ج. مهدي المخزومي، د

عربية في القاهرة، إبراهيم مصطفى، أحمد زيادات، حامد عبد القادر، محمد النجار، مجمع اللغة ال )14(
 .190، ص1دار الدعوة، المعجم الوسيط، ج

، معجم مقاييس اللغة، تحقيق )هـ395ت (ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي  )15(
، باب الحاء والكاف وما 1، جم1986، 2زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 .246يثلثهما، ص 
  .7، ص 2انظر الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج )16(
 .41، ص 4انظر السيوطي، اإلتقان في علوم القرآن، ج )17(
 .99، ص 1انظر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، ج )18(
 .360 – 359، ص 2ج انظر ابن عاشور، التحرير والتنوير، )19(
  .411 - 409، ص 6انظر الرازي، مفاتيح الغيب، ج )20(
 .184، ص 1انظر النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، ج )21(
  .19، ص2انظر الجصاص، أحكام القرآن، ج )22(
  .420 -  419، ص 1انظر البقاعي، نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، ج )23(
  .419، ص 1لدرر في تناسب اآليات والسور، جالبقاعي، نظم ا )24(
. 5090، حديث رقم 7، ص7البخاري، صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب اإلكتفاء في الدين، ج )25(

، حديث 1086، ص 2انظر مسلم، صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب نكاح ذات الدين، ج
  .1466رقـم 

 .223، ص 1يم إلى مزايا الكتاب الكريم، جانظر أبي السعود، إرشاد العقل السل )26(
  .371-370، ص 2انظر ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج )27(
 .260، ص 1انظر البغوي، معالم التنزيل، ج )28(
، 1والكيا الهراسي، والسايس، تفسير آيات األحكام، ج. 140، ص 1انظر الجصاص، أحكام القرآن، ج )29(

 .143ص 
 .73، ص 1مرام من تفسير آيات األحكام، جالقنوجي، نيل ال )30(
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الحديث عند الطبري بهذا النص إسنادًا ومتنًا ويؤيد ثبوته هذا الموضع، وأن الحافظ بن حجر ذكره  )31(

: ، عن الطبري حيث ذكر الرواية من مسند إسحاق بن راهويه وتفسيره ثم قال141: 8في الفتح 
ليه، عن ابن عون مثله، ثم أشار كما أن هناك عدة هكذا أورده ابن جرير من طريق إسماعيل بن ع

، فبينت وجود هذا الحديث في تفسير الطبري 4327و/  4326و/ 4325أحاديث عند الطبري برقم 
 .مع تحديد موضعه

 .423 - 422، ص 1انظر البقاعي، نظم الدرر، ج )32(
 .423، ص 1المصدر نفسه، ج )33(
 .4528، حديث رقم 29، ص6فسير، باب نساؤكم حرث لكم، جالبخاري، صحيح البخاري، كتاب الت )34(
، ص 2مسلم، صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب جواز من جامع امرأته في قبلها من قدامها، ج )35(

  .1435، حديث رقم 1058
 .193، ص 1انظر النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، ج )36(
 .229، ص 1إلى مزايا الكتاب الكريم، جانظر أبي السعود، إرشاد العقل السليم  )37(
، والبيضاوي، 5، ص 6وانظر الرازي، مفاتيح الغيب، ج. 27- 26، ص 5الطبري، جامع البيان، ج )38(

 .144، ص1ج
 .777، ص 1مكي بن أبي طالب، الهداية إلى بلوغ النهاية، ج )39(
 .184، ص 1أحكام القران، ج وانظر الكيا الهراسي،. 172، ص 1انظر البيهقي، أحكام القرآن، ج )40(
 .229، ص 1انظر أبي السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج )41(
 .100، ص 2الجصاص، أحكام القرآن، ج )42(
   .437، ص 1انظر البقاعي، نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، ج )43(
، 29، ص 6إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، ج البخاري، صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب   )2(

 .43-42، ص 1وانظر مقبل بن وادعي، الصحيح المسند من أسباب النزول، ج. 4529حديث رقم 
 .437، ص 1البقاعي، نظم الدرر، ج )44(
، 7، ج)فال جناح عليكم فيما عرضتم: (البخاري، صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب قوله تعالى )45(

 .5124رقم  ، حديث14ص
 .639، ص 1انظر ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج )46(
 .450، ص 2انظر ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج )47(
وابن عاشور، . 338، ص 2ومحمد رشيد رضا، المنار، ج. 113، ص 5الطبري، جامع البيان، ج )48(

 .450، ص 2مقاصد الشريعة، ج
 .315، ص 1فسير الكتاب العزيز، جابن عطيه، المحرر الوجيز في ت )49(
 .197، ص 1انظر الكيا الهراسي، أحكام القرآن، ج )50(
 .100، ص 1القنوجي، نيل المرام من تفسير آيات األحكام، ج  )51(
 .444، ص 1انظر البقاعي، نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، ج )52(
 .444، ص 1المصدر نفسه، ج )53(
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 .160 – 159، ص 3إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، جانظر أبي السعود،  )54(
 .246 – 245، ص 2انظر ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج )55(
 .31، ص 3انظر ابن عطيه، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج )56(
 .67، ص 2البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج )57(
 .345، ص 1في، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، جانظر النس )58(
 .383، ص 2وانظر الكيا الهراسي، أحكام القرآن، ج. 51، ص 3الجصاص، أحكام القرآن، ج )59(
 .1270، ص 2انظر مكي بن أبي طالب، الهداية إلى بلوغ النهاية، ج )60(
 .146، ص 1القنوجي، نيل المرام من تفسير آيات األحكام، ج )61(
 .231، ص 2انظر البقاعي، نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، ج )62(
والحديث رجاله رجال الصحيح . 75، ص 1مقبل بن وادعي، الصحيح المسند من أسباب النزول، ج )63(

 .إال محمد بن عبد الله المخزومي وهو ثقة حافظ
 .604، ص 1انظر ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج )64(
 .384، ص 2عاشور، التحرير والتنوير، ج انظر ابن )65(
  .265 - 264، ص 1انظر البغوي، معالم التنزيل، ج )66(
  .755، ص 1مكي بن ابي طالب، الهداية إلى بلوغ النهاية، ج )67(
  .231، ص 1البيهقي، أحكام القرآن للشافعي، ج )68(
، 1268، ص 3خيرًا منها، جمسلم، صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب ندب من حلف يمينًا فرأى  )69(

 .1649حديث رقم 
 .80 – 79، ص 1انظر القنوجي، نيل المرام من تفسير آيات األحكام، ج )70(
 .46، ص 2الجصاص، أحكام القرآن، ج )71(
 .426، ص 1انظر البقاعي، نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، ج )72(
 .427، ص 1المصدر نفسه، ج )73(
 .608 - 607، ص 1تفسير القرآن العظيم، ج انظر ابن كثير، )74(
 .390 - 388، ص 2انظر ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج )75(
 .350، ص 1انظر مجاهد، تفسير مجاهد، ج )76(
وفي الباب عن عبد . 480، ص 3الترمذي، سنن الترمذي، باب ما جاء أن طالق اآلمة تطليقتان، ج )77(

غريب ال نعرفه موقوفًا إال من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر حديث عائشة حديث : "الله بن عمر
صلى الله –ال نعرف له في العلم غير هذا الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم من اصحاب النبي 

 .وغيرهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وحكم الحديث ضعيف –عليه وسلم 
 .271ص  ،1انظر الزمخشري، الكشاف، ج )78(
 .55، ص 2الجصاص، أحكام القرآن، ج )79(
 .267 -266، ص 1انظر البغوي، معالم التنزيل، ج )80(
 .427، ص 1انظر البقاعي، نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، ج )81(
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، 259، ص 2أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الطالق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثالث، ج )82(

 .حكم األلباني، حسن صحيح، وصححه الحاكم والذهبي 2195قم حديث ر
 .610، ص 1انظر ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج )83(
 .237 – 236، ص 1انظر سيد قطب، في ظالل القرآن، ج )84(
 .542، ص 4انظر الطبري، جامع البيان، ج )85(
 .273، ص 1انظر الزمخشري، الكشاف، ج )86(
 .764- 76 3، ص 1الب، الهداية إلى بلوغ النهاية، جمكي بن أبي ط )87(
 .154، ص 1السايس، تفسير آيات األحكام، ج )88(
 .167، ص 1الكيا الهراسي، أحكام القرآن، ج )89(
 .74، ص 2انظر الجصاص، أحكام القرآن، ج )90(
  .430، ص 1انظر البقاعي، نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، ج )91(

  

  اجعالمرالمصادر و

  :المراجع العربية: أوًال

، مكتب تحقيق التراث مؤسسة القاموس المحيط، )م2005(آبادي، الفيروز، مجد الدين أبو طاهر 
 .8الرسالة، ط

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمر ، )ت.د(البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري 

ط، .د زهير الناصر، دمحم: تحقيق صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، –رسول الله 
 .ن.م، د.د

، معالم التنزيل في تفسير القرآن، )ت.د(البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي 
 .م، دار طيبة للنشر والتوزيع.، د4محمد عبد الله النمر، ط: تحقيق

م، 2003، 2، طنظم الدرر في تناسب اآليات والسور، )م2003(البقاعي، إبراهيم بن عمر 
 .بنان، دار الكتب العلميةل -بيروت

أنوار التنزيل ، )هـ1580(البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمرو البيضاوي 

 .م، دار إحياء التراث.هـ، د1580، 1محمد عبد الرحمن، ط: ، تحقيقوأسرار التأويل
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سنن  -الجامع الكبير، )م1998(الترمذي، محمد بن عيسى بن سوره الضحاك الترمذي 

 .م، دار الغرب اإلسالمي.م، د1998ط، .بشار عواد، د: ، تحقيقرمذيالت

، تحقيق محمد صادق، أحكام القرآن، )ت.د(الحصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص 
 .ت، بيروت، دار إحياء التراث.، د1ط

الصحاح تاج اللغة وصحاح ، )م1917(الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 

 .م، بيروت، دار العلم للماليين1917، 4أحمد عبد الغفور، ط: تحقيق ،العربية

مختار ، )م1999(الحنفي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 

 .صيدا، المكتبة العصرية –م، بيروت 1999، 10يوسف الشيخ، ط: ، تحقيقالصحاح

برهان الدين ومنهجه وتفسيره داللة البرهان ، )ت.د(الخطيب، عبد الله عبد الرحمن الخطيب 

كلية الشريعة  -م، جامعة الشارقة .ت، د.ط، د.د القويم على تناسب آي القرآن العظيم،
 .والدراسات اإلسالمية

ت، القاهرة، دار .ط، د.، دالتفسير القرآني للقرآن، )ت.د(الخطيب، عبد الكريم يونس الخطيب 
 .الفكر العربي

 .ت، القاهرة، دار الحديث.ط، د.، دالتفسير والمفسرون، )ت.د(سين الذهبي الذهبي، محمد ح

الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الملقب بفخر الدين الرازي 

هـ، بيروت، دار إحياء التراث 1420، 1، طمفاتيح الغيب التفسير الكبير، )هـ1420(
 .العربي

البرهان في ، )هـ1410(بن الزبير الثقفي الغرناطي، أبو جعفر ابن الزبير، أحمد بن إبراهيم 

هـ، المغرب، وزارة األوقاف 1410ط، .محمد شعباني، د: ، تحقيقتناسب سور القرآن
 .اإلسالمية

: ، تحقيقالبرهان في علوم القرآن، )م1988(الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي 
 .وت، دار الكتب العلميةم، بير1988، 1مصطفى عبدالقادر، ط

م، 2002، 5، طاألعالم، )م2002(الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي الفارسي 
 .بيروت، دار العلم للماليين
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الكشاف عن ، )م1907(الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جار الله 

 .تاب العربيم، بيروت، دار الك1907، 3ط حقائق غوامض التنزيل،

الضوء ، )ت.د(السخاوي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي 

 .ت، بيروت، دار مكتبة الحياة.ط، د.دالالمع ألهل القرن التاسع، 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم ، )هـ1420(السعدي، عبد الرحمن بن ناصر السعدي 

 .م، مؤسسة الرسالة.هـ، د1420، 1معال، ط عبد الرحمن بن: ، تحقيقالمنان

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب ، )ت.د(أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى 

 .ت، بيروت، دار إحياء التراث العربي.ط، د.، دالكريم

: ، تحقيقاللباب في علوم الكتاب، )ت.د(سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن عادل الحنبلي 
 .لبنان، دار الكتب العلمية –ت، بيروت .، د1ادل أحمد والشيخ علي محمد، طالشيخ ع

هـ بيروت، دار 1412، 17، طفي ظالل القرآن، )هـ1412(سيد قطب، إبراهيم حسن الشاربي 
 .الشروق

اإلتقان في علوم ، )ت.د(السيوطي، أبو الفضل جالل الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي 

 .لبنان، دار الكتب العلمية –وت ت، بير.ط، د.، دالقرآن

: ، تحقيقجامع البيان في تأويل القرآن، )هـ1420(الطبري، محمد بن جرير أبو جعفر الطبري 
 .م، مؤسسة الرسالة.هـ، د1420ط، .أحمد محمد شاكر، د

نيل المرام من تفسير آيات ، )ت.د(أبو الطيب، محمد صديق خان بن حسن بن علي الحسيني 

م، دار الكتب .ت، د.ط، د.محمد حسن إسماعيل، أحمد فريد الزيدي، د: ، تحقيقاألحكام
 .العلمية

، التحرير والتنوير، )م1984(ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور 
 .م، تونس، الدار التونسية للنشر1984ط، .د
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المحرر الوجيز ، )م1996(ابن عطيه، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن األندلسي 

م، بيروت 1996ط، .عبد السالم عبد الشافي محمد، د: ، تحقيقفي تفسير الكتاب العزيز
 .لبنان، دار الكتب العلمية –

زهير : ، تحقيقمعجم مقاييس اللغة، )م1986(ابن فارس، أحمد بن فارس زكريا القزويني الرازي 
 .الةم، بيروت، مؤسسة الرس1986، 2عبد المحسن سلطان، ط

، أحكام القرآن، )هـ1405(عماد الدين، علي بن محمد بن علي المعروف بالكيا الهراسي الشافعي 
 .هـ، بيروت، دار الكتب العلمية1405، 2موسى محمد علي، ط: تحقيق

مهدي . د: ، تحقيقكتاب العين، )ت.د(الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي 
 .م، دار ومكتبة الهالل.ت، د.ط، د.السامرائي، دإبراهيم .المخزومي، د
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   عقد الوعد بالتفضيل في ضوء الفقه اإلسالمي والقانون املدني األردني
 )دراسة مقارنة(

  
  ***رنده عبدالكريم العمري و **فايز محمد البوريني، * نيبال محمد العتوم

  

  ملخص

تهدف هذ الدراسة إلى بيان عقد الوعد بالتفضيل، وهو من العقود المستجدة في القوانين المدنية؛ 
اتفاق يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين تجاه اآلخر أن ال يبرم عقدا معينا مع الغير إال فكرته على حيث تقوم 

ولذا هدفت الدراسة لبيانه من حيث مفهومه  ،بعد أن يكون قد اقترح على الطرف اآلخر إبرامه معه
  .في ضوء الشريعة اإلسالمية وخصائصه، وما يتعلق به من أحكام فقهية

عقد الوعد بالتفضيل يلحق بباب الوعد الملزم من جانب واحد وهو ما  ى أنوتوصل الباحثون إل
استقر العمل به في المجامع الفقهية، واللجان الشرعية وشركات المحاسبة اإلسالمية والعمل به على اإللزام 

  .ديانة وإن ُاختلف فيه قضاء
  .هذا العقدمن الدراسات الفقهية اإلسالمية والقانونية لويوصي الباحثون بمزيد 

  .الفقه االسالمي، القانون المدني األردنيالعقد، الوعد،التفضيل،: الكلمات المفتاحية
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Holding the Promise of Preference in Light of Islamic Jurisprudence 
and Jordanian Civil Law (A Comparative Study)  

 

Niebal Moh`d al-Atoum, Yarmouk University, Jordan. 

Alaa Fayez El Borini, Part-time Lecturer, Jordan. 

Randa Abdul Karim Al-Omari, Yarmouk University, Jordan. 

 

Abstract 
This study aims to clarify the promise contract of preference, which is one of the 

new contracts in civil laws. Where his idea is based on an agreement whereby one of the 
parties is committed to the other not to conclude a specific contract with others except 
after he has proposed to the other party to conclude it with him, and therefore the study 
aimed to clarify it in terms of its concept and characteristics, and the jurisprudential 
rulings related to it in the light of Islamic Sharia. 

The researchers concluded that making the promise of preference is attached to the 
chapter on the binding promise from one side, which is what has been established in the 
jurisprudence councils, Sharia committees and Islamic accounting companies, and that it 
is applied to the obligation of religion, even if there is a difference in the judiciary. 

Researchers recommend more Islamic and legal jurisprudence studies for this 
decade. 
Keywords: Contract, Promise, Preference, Civil law, Islamic jurisprudence. 

  

  المقدمة

وسلم عليه إن الحمد لله، والصالة والسالم على اشرف األنبياء والمرسلين محمد صلى الله 
 : وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

ا مختلفة من العقود مما شكل تطورا قانونيا أحدث صور إن التقدم االقتصادي واالجتماعي
للعقد وبنائه، ومن هذا التطور اعتناء المشرع القانوني األردني من اللحظة األولى للتخطيط للعقد 
وهو ما سماه بالعقود التمهيدية ومن جملة تلك العقود المستجدة ما يسمى بعقد الوعد 

إطار قانوني له لغايات التنظيم، وضمان استقرار بالتفضيل، وقد اشتغل المشرع القانوني بتوفير 
معامالت الناس المالية، وصيانة لحقوقهم،وبناء على ذلك كان الزما على الفقهاء البحث في تلك 
القضايا المستجدة؛ لبيان الحكم الفقهي لها وما يترتب عليها من أحكام وآثار، ومن هنا قد بينا في 
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 "فضيل في ضوء الفقه اإلسالمي والقانون المدني األردنيعقد الوعد بالت"البحث الموسوم بـ
 .الصورة القانونية للعقد وموقف الفقه اإلسالمي والقانون المدني األردني من عقد الوعد بالتفضيل

 :تتمثل في السؤال الرئيس اآلتي: مشكلة البحث

نبثق عنه عدة ما هو عقد الوعد بالتفضيل في القانون المدني األردني والفقه اإلسالمي؟ وا
 :أسئلة وهي

 ؟ما مفهوم عقد الوعد بالتفضيل .1

 ما أبرز صور عقد الوعد بالتفضيل؟ .2

 ؟ما خصائص وشروط عقد الوعد بالتفضيل .3

 ؟ما أبرز العقود المشابهة لعقد الوعد بالتفضيل، وما عالقته بالعقود األخرى .4

 نكول عنه؟ما هي آثار الوعد بالتفضيل، وما موقف القانون المدني األردني من ال .5
 ما موقف الفقه اإلسالمي من عقد الوعد بالتفضيل؟ .6

 ؟ما موقف القانون المدني األردني من عقد الوعد بالتفضيل .7

 :أهداف البحث

 :يتمركز البحث على عدة أهداف وهي

 .وما أبرز صوره بيان مفهوم عقد الوعد التفضيل ●

 .معرفة خصائص وشروط عقد الوعد بالتفضيل ●

 .ت الصلة بعقد الوعد بالتفضيل، والفرق بينها وبين عقد الوعد بالتفضيلبيان أبرز العقود ذا ●

 .بيان آثار عقد الوعد بالتفضيل، وموقف القانون المدني من النكول عنه ●

 .معرفة موقف الفقه اإلسالمي والقانون المدني األردني من عقد الوعد بالتفضيل ●

 :أهمية البحث

العقود المستجدة مسمى، ومن العقود التي لم ذكرنا سابقا أن عقد الوعد بالتفضيل من 
 تبحث بشكل مستقل في كتب الفقه اإلسالمي، كما ال توجد دراسات قانونية كافية في موضوعه،

 .ومن هنا برزت أهمية البحث فيبيان موقف الفقه اإلسالمي من العقد وموقف القانون المدني منه
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 :منهج البحث

 :تقرائي التحليلي المقارن وذلك على النحو التاليلقد اعتمد البحث على المنهج االس
حيث تم جمع معظم ما يتعلق بهذا العقد من كتب القانون المختصة، وما يتعلق : االستقرائي: أوال

 .به من مواد قانونية ومظان فقهية
بين من خالل بيان أهم الدقائق التي تتعلق بهذا العقد من مظانها، ومن ثم المقارنة: التحليلي:ثانيا

ما ورد في كتب القانون، وأقوال الفقهاء التي تدور حوله، ثم مقارنة ذلك بمواد القانون 
 .المدني األردني

 :الدراسات السابقة

نظرا لحداثة عقد الوعد بالتفضيل فإن الباحثين لم يجدوا وفرة في المراجع القانونية،وكذلك 
  .األمر في المراجع الفقهية

 :لمختصة بعقد الوعد بالتفضيل التي وجدها الباحثون هي ثالثةوعدد الدراسات القانونية ا
م، وقد اختصت بالجانب القانوني لموضوع 1993 القاهرة، عقد التفضيل،سعيد جبر، :األولى

وما سيضيفه الباحثون هو الجانب الفقهي على هذا  ،العقد ولم تتخصص من الناحية الفقهية
 .البحث

 يونس صالح الدين علي،دار الكتب القانونية، ة تحليله مقارنة،دراس :العقود التمهيدية: الثانية
م، وقد اشتمل على مطلب كامل عن عقد الوعد 2010مصر، دار شتات للنشر، مصر،

بالتفضيل، وكل ما يتعلق به من أحكام قانونية؛ إال أنه لم يتناول الجانب الفقهي في العقد 
  .وهذا ما سيضيفه الباحثون على هذا البحث

التنظيم التشريعي للوعد بالتفضيل،احمد حسين الحياري،بحث منشور في المجلة األردنية  :ثةالثال
، وهو بحث )2016(العدد الثالث،  ،8المجلد جامعه مؤتة، في القانون والعلوم السياسية،

قانوني اشتمل على توضيح شامل للعقد مقارنا بين القانون الفرنسي والقانون المدني 
  .الباحثون الجانب الفقهي للعقد في هذا البحثاألردني، وسيضيف 

 :جاء هذا البحث في مقدمه وثالثة مباحث وعدة مطالب على النحو التالي :خطة البحث

  :المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالبحث ويتضمن خمسة مطالب: المبحث األول

 مفهوم العقد: المطلب األول -

 مفهوم الوعد: المطلب الثاني -
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 مفهوم التفضيل: المطلب الثالث -

 مفهوم عقد الوعد بالتفضيل في الفقه اإلسالمي: المطلب الرابع -

 المدني األردني مفهوم عقد الوعد بالتفضيل في القانون: المطلب الخامس -
 :في الخصائص واألحكام ويتضمن خمسة مطالب: المبحث الثاني

 .خصائص عقد الوعد بالتفضيل: المطلب األول −

 الوعد بالتفضيلشروط عقد : المطلب الثاني −

 العقود ذات الصلة بعقد الوعد بالتفضيل : المطلب الثالث −

 .آثار عقد الوعد بالتفضيل: المطلب الرابع −

 .حكم النكول عن عقد الوعد بالتفضيل في القانون المدني األردني: المطلب الخامس −

  التفضيلموقف الفقه اإلسالمي والقانون المدني األردني من عقد الوعد ب: المبحث الثالث

 حكم الوعد في الفقه اإلسالمي: المطلب األول -

 .التكييف الفقهي لعقد الوعد بالتفضيل: المطلب الثاني -

 .حكم عقد الوعد بالتفضيل في الفقه اإلسالمي: المطلب الثالث -

 .موقف القانون المدني من عقد الوعد بالتفضيل: المطلب الرابع -

 المفاهيم والمصطلحات: المبحث األول

مصطلح عقد الوعد بالتفضيل من المصطلحات الحديثة نسبيًا، فهو من ضمن العقود يعتبر 
المستجدة الذي يتضمن شروطا خاصة به، وبهذا البحث نبين مفهومه انطالقا من الفقه القانوني 

واستعانة بما كتبه فقهاء القانون المعاصر ومن ثم مفهومه عند الفقهاء في الشريعة ،المدني األردني
  .يةاإلسالم

يتكون اسم هذا العقد من ثالثة الفاظ ولكل لفظ معناه الخاص لغة واصطالحا، لذا نبدأ ببيان 
 المراد بكل لفظ 

 :مفهوم العقد لغة وشرعا وقانونا :المطلب األول

لقد شاع مصطلح عقد في اللغة واالصطالح في الفقه اإلسالمي والقانون واستقر في كتبهم 
سأكتفي هنا باإلشارة إلى بعض المراجع التي عرفت كلمة العقد لغة بما يغني عن مزيد اإليضاح و

 .واصطالحا
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العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شد وشدة وثوق، ويستعمل اسما فيجمع : لغة - أ
الربط، والشد، والتوثيق، واإلحكام، : ويطلق على معاني كثيرة في اللغة منها على عقود

 .)1(لعهد واإللزاموالقوة، والجمع بين الشيئين، وا

ذكر الفقهاءتعريفات متعددة االلفاظ لكنها تصب في معنى واحد ومنها ما ذكره : اصطالحا - ب
، وذكر الزركشي أنه )2(ربط أجزاء التصرف باإليجاب والقبول شرعا: الجرجاني فقال العقد

ارتباط " ومن المعاصرين.)3(ارتباط اإليجاب بالقبول االلتزامي كعقد البيع والنكاح وغيرهما
اإليجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول اآلخر على وجه مشروع يثبت أثره في المعقود 

العقد التزام المتعاقدين وتعهدهما أمرا  )5("وذكر تعريف في مجلة األحكام العدلية، )4("عليه
ادة فقد نصت الم :)6(أما القانون المدني األردني ،"وهو عبارة عن ارتباط اإليجاب بالقبول

العقد هو ارتباط اإليجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول اآلخر وتوافقهما على ): 87(
وبهذا . وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه لآلخر

  .يتبين للباحثين أن العقد هو ارتباط ايجاب بقبول على وجه يثبت أثرا شرعيا

  :فهوم الوعد لغة واصطالحا وقانونام :المطلب الثاني

 :كلمة صحيحة تدل على ترجيه بقول، يقال: الواو والعين والدال) وعد( من: الوعد لغة - أ
فإذا أسقطوا الخير والشر قالوا في  ، والوعد يستعمل في الخير والشر،)7(وعدته أعده وعدا

عيدوالو ُة، وفي الشر اإليعادوالِعد دع8(الخير الو(.  

الوعد هو إخبار عن : لوعد في االصطالح الفقهي اإلسالمي عرفه عليش من المالكية بقولها - ب
وذكر الفقهاء أن الوعد والعدة تأتي من طرف واحد، . )9(إنشاء المخبر معروفا في المستقبل

 .)10(أما المواعدة فهي تتطلب طرفين يلتزم أحدهما بشيء ما لآلخر
الوعد هو ما يفرضه الشخص على نفسه " )254(:المادة عرفه القانون المدني األردني في - ج

، وهنا نجد خالفًا في مفهوم )11("لغيره باإلضافة إلى المستقبل على سبيل االلتزام في الحال
الوعد بين الفهم الفقهي والفهم القانوني، فعد الفقهاء الوعد هو مجرد إخبار عن إنشاء 

  .)12(ادة منفردةالمخبر االلتزام فهو تصرف شرعي قولي يتم بإر

  مفهوم التفضيل: المطلب الثالث

شيء، وأما الالفاء والضاد والالم أصل صحيح يدل على زيادة في  من فضل :التفضيل لغة
ما هَذاإلَّا بشر {: قال الله تعالى في ذكر من قال. المتفضل فالمدعي للفضل على أضرابه وأقرانه

َل عَتَفضَأن ي يدري ْثُلُكمم ُكمولم أجد في كتب الفقه اإلسالمي من ذكره ]. 24: المؤمنون[} َلي
  بحكم أو معنى خاص وإنما استخدموه بالمعنى اللغوي
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 :مفهوم عقد الوعد بالتفضيل في الفقه اإلسالمي: المطلب الرابع

لم يرد ذكر لهذا العقد في كتب الفقه اإلسالمي وهو كما ذكرنا من العقود المستجدة نسبيا 
من دائرة العقود غير المسماة؛ ولذا سأنعتمد في هذا  من العقود القانون ونرى أن هذا النوع في

  .البحث على معناه الموسع كما ذكره فقهاء القانون

وقد  الوعد والمواعدة في المعاوضات ليست من المسائل المستجدة في الفقه اإلسالمي،
أطلق المالكية على الوعد في المعاوضات اسم تطرق الفقهاء لحكم الوعد بأنواعه المختلفة، وقد 

لذلك يعتبر عقد الوعد بالتفضيل من العقود  .)13(وفرقوا بينه وبين الوعد بالمعروف المواعدة
المستجدة مسمى والتي تتناول جانب المعاوضات، وقد تناول الفقهاء قديما وحديثا عقود 

ها المواعدة على الصرف وبيع الطعام، المعاوضات التي تبنى على الوعد في أبواب مختلفة وأبرز
ومن العقود المستجدة بيع المرابحة لألمر بالشراء والشركة المتناقصة وغيرها، فقد ناقش مجمع 
الفقه اإلسالمي في دورته الخامسة جملة من األبحاث حول الوعد والمواعدة والفرق بينها 

عية أيوفي بمعيار خاص بها لما لها من والمواعدة في المعاوضات كما افردها مؤتمر المعايير الشر
األهمية فكثير من العقود المستجدة تقوم بناء على فكره الوعد الملزم سواء من جانب واحد او 

 .)14(جانبين، كما تناولتها بشكل عام او جزئي المؤتمرات واألبحاث الفقهية

 مفهوم عقد الوعد بالتفضيل قانونا : المطلب الخامس

من المصطلحات الحديثة نسبيا، وقد اتجه فيه : قد الوعد بالتفضيليعد هذا المصطلح ع
 :واآلخر مضيق, أحدهما موسع: فقهاء القانون اتجاهين مختلفين في التعريف

االتجاه الموسع في تعريف عقد الوعد بالتفضيل، ويرى أصحاب هذا االتجاه أن  :االتجاه األول
أحد الطرفين تجاه اآلخر أن ال يبرم عقدا هو اتفاق يلتزم بمقتضاه "عقد الوعد بالتفضيل 

 .)15("معينا مع الغير إال بعد أن يكون قد اقترح على الطرف اآلخر إبرامه معه

له ) الموعود(بان يعرض على الطرف اآلخر ) الواعد(وأنه عقد يلتزم بموجبة أحد األطراف 
 .)16(التعاقد معه الحقا )الواعد(بأن يتعاقد معه باألفضلية على غيره في حال قرر )المستفيد(

فقد اعتبر أن عقد الوعد يمكن أن يقع في كل العقود  وبهذا التعريف نص القانون الفرنسي،
  .على اإلطالق

ويرى الباحثون أنه يمكن أن يلحق الوعد بالتفضيل بأي من العقود سواء أكانت معاوضات 
 . غيرها من العقودأو الوكالة بدون أجر أو  كعقد اإلجارة أو تبرعات مثل عقد القرض



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  العتوم، البوريني والعمري

  950

المضيق لمفهوم عقد الوعد بالتفضيل، فيرى هؤالء أن هذا العقد يقتصر على عقد  :االتجاه الثاني
بأنه وعد بمقتضاه يلتزم مالك الشيء "فعرفه هؤالء "البيع فهو صورة من صور الوعد بالبيع 

تى قبل المستفيد إذا قرر عرضه للبيع بان يعطيه للمستفيد من الوعد باألفضلية على غيره ح
  .)17("شراؤه بالثمن الذي عرضه عليه

 :ومما سبق من خالل عرض االتجاهين يجد الباحثون

إن كال االتجاهين يركز على إعطاء حق األفضلية إذا أراد العاقد األول إبرام العقد للعاقد 
، أم أن حق الثاني، إال أن مدار الخالف بين الفريقين هل يقع هذا الوعد مقتصرا على عقد البيع

كما أن أصحاب االتجاه الثاني يرون  األفضلية يمكن أن يقع على أي عقد آخر كاإلجارة وغيرها؟
أن األمر ال يتوقف فقط على إيجاب األول ورغبته بالبيع، بل إيجاب الغير وتحديد الغير للثمن 

فهوم عقد الذي يتم بموجبة تفضيل الموعود له على غيره، والحقيقة أن سبب االختالف في م
الوعد بالتفضيل أن اغلب تطبيقات هذا العقد تقع ضمن إطار عقد البيع، مما دفع بعض فقهاء 
 ،القانون اقتصار التعريف على عقد البيع فقط، واألرجح واألقرب إلى الصواب هو قول الموسعين

أن : ثانيا ،عدم وجود مانع من لحوقه ببقية العقود كما التحق بعقد البيع: أوال :وسبب الترجيح
 .)18(وهو ما استقر عليه عمل شراح القانون ،العرف جار على العمل به في غير عقد البيع

  :الخصائص والشروط اآلثار:المبحث الثاني

 :خصائص عقد الوعد بالتفضيل: المطلب األول

إن عقد الوعد بالتفضيل من العقود األولية، إذ أن له سمات خاصة تميزه عن غيره من 
ويترتب عليه التزام ) الموعود له(عقد يقرر به الواعد إبرام العقد النهائي مع المستفيد العقود فهو 

للمستفيد عند  سلبي منفرد من الواعد باالمتناع عن إبرام العقد مع الغير، وإعطاء حق األفضلية
 :رهفقد ال يقرر الواعد إبرام أي عقد ومما يميزه عن غي الرغبة بإبرام العقد، وهو عقد احتمالي

 يلتزم بتفضيل )الواعد( األصل أن يكون عقد الوعد بالتفضيل عقد ملزم لجانب واحد هو .1
إذا ما قرر هو الواعد بإبرام عقد معين في المستقبل، وعليه فان ) المستفيد( )الموعود له(

أن يكون  وقد يحدث استثناء من األصل .اليلتزم بأي التزام) الموعود له(المستفيد 
ملتزما بدفع مال مقابل حق التفضيل أو يكون عقد الوعد بالتفضيل ) عود لهالمو(المستفيد 

 .)19(ضمن عقود أخرى فيكون ملزما للجانبين
 ،)20(يمهد إلبرام عقود أخرى )التمهيدية(يعتبر عقد الوعد بالتفضيل من العقود األولية  .2

 .قد النشرمثل ع واستثناء من ذلك قد يقع العقد أصليا ويكون التفضيل شرطا تابعا له
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وتنتشر هذه النوعية من الوعود بشدة في المعامالت المنصبة على القيم المنقولة وذلك في 
حيث يسوغ لمن صدر لفائدته الوعد ) option-stock(إطار ما يعرف خيارات شراء األسهم 

، )21(بالتفضيل اقتناء األسهم أو السندات باألولوية عن باقي األشخاص المعنيين بعملية االكتتاب
وأمثلة ذلك أن يدخل على عقد البيع، كاالتفاق على أن المالك إذا قرر بيع بيته فهو له،وقد يرد 

ذلك، واألمثلة على  مؤتمرعلى اإلجارة كاالتفاق على أن للموعود له حق إيجاره العقار إذا قرر ال
إذا ما قرر  أن يتفق الواهب مع الموهوب له أن يكون له حق األفضلية في الشراء عقد التفضيل،

 .)22(الموهوب له بيع الهبة
 .إن عقد الوعد بالتفضيل منشئ لحق األفضلية فهو مختلف اختالفا تاما عن غيره من العقود .3
 . عقد الوعد بالتفضيل يقع غالبا ضمن عقود المعاوضات وقد يكون في عقود التبرعات .4

طى األخير مقابل هذا فاألصل أن الواعد يرضى بنشوء حق التفضيل للموعود له مقابل أن يع .5
أي  ،الحق، وقد يقع أيضا ضمن عقود التبرعات فالوعد صدر تبرعا من الواعد دون مقابل

 .أنه قد يكون بمقابل وقد ال يكون وهو األصل

 :شروط عقد الوعد بالتفضيل: المطلب الثاني

  .)23(وهي للعقود العامة للشروط يخضع بالتفضيل الوعد عقد

العقد ويقترن به قبول مطابق من الطرف اآلخر، وهو من  صدور إيجاب من أحد أطراف .1
العقود الرضائية غير المسماة فليس له في القانون المدني األردني تنظيم تشريعي خاص 

 .، وال يوجد له في الفقه اإلسالمي تنظيم تشريعي خاص)24(به

فقط بتفضيل  لما كان الوعد بالتفضيل ال يلزم الواعد بإبرام العقد النهائي، وإنما يلزمه
المستفيد عن الغير إذا ما أراد إبرام هذا العقد في المستقبل، فال يشترط في الواعد األهلية 

 .)25(الخاصة
إلبرام العقد النهائي، فإذا كان البيع بالتفضيل متعلقا ببيع عقار، فال يشترط في الواعد أهلية  .2

 . إلدارة أمواله التصرف في العقار، فيكفي لصحة الوعد بالتفضيل أن يكون أهال

أما بالنسبة للمستفيد باألفضلية، فاألصل أنه ال يلزمه الوعد بشيء، وبالتالي يعتبر هذا 
 .األخير بالنسبة إليه عمال تبرعيا، نافعا له نفعا محضا، فيكفي أن يكون مميزا

 .)26(أن يكون الواعد حرا مختارا كما في بقية العقود .3
الوعد بالتفضيل أن يبين فيه الواعد طبيعة العقد  من أهم الشروط األساسية لتكوين عقد .4

وللوعد بالتفضيل . النهائي الذي سيعرضه للمستفيد عن غيره إذا أراد ذلك في المستقبل
نطاق واسع ويمكن أن يتضمن بيعا أو إيجارا أو شركة أو عقد نشر أو عقد توريد أو توزيع 
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ان يكون في كل العقود؛ ولذا  فالوعد بالتفضيل الذي يمكن...لبضاعة معينة وعقد عمل
يجب تعيين محل العقد النهائي تحديدا دقيقا أو يكون تحديده ممكنا عند إبرام العقد 

 .)27(النهائي
أجمع فقهاء القانون على أن تحديد الثمن في الوعد بالتفضيل المتعلق بالبيع أو التنازل عن  .5

العقد، ومعنى أن الوعد الحصة في الشركة، ال يعد من الشروط الجوهرية لقيام هذا 
بالتفضيل المتعلق بالبيع أو بالتنازل عن الحصة، والذي لم يظهر فيه ثمن المبيع أو يكون 

فعدم تحديد الثمن أو عدم قابلية تحديده ال يترتب عنهما بطالن . غير قابل للتحديد صحيح
 .الوعد بالتفضيل، وهذا ما يميز الوعد بالتفضيل عن الوعد بالعقد

كما اليشترط  إلبرام العقد النهائي، )ينفي عنه الجهالة( أن يكون معينا الوعد ال يشترط .6
فال يعد ذلك شرطا لصحة : تحديد اجل معين إلبداء الرغبة بالتعاقد من قبل الموعود له

الوعد بالتفضيل مالم يتفق المتعاقدان على خالف ذلك؛ ولذا فان الواعد يتمتع بالحرية 
ا انه ال يشترط إلجابة الموعود له عند الرغبة موعدا محددا إال أن التعاقد وعدم التعاقد كم

فقهاء القانون مالوا إلى تحديد مدة اإلجابة حتى ال يلحق بالواعد أي ضرر وفوات 
 .)28(مصلحة

العقود ذات الصلة بعقد الوعد بالتفضيل والفرق بينها وبين عقد الوعد : المطلب الثالث

 بالتفضيل 

الوعد بالتفضيل هو من العقود المحدثة نسبيا مما أدى إلى اضطراب  ذكرنا سابقا أن عقد
مفهومه بداية عند منظري وشراح القانون المدني؛ وذلك التصاله بعدد من العقود فهو من العقود 
التمهيدية األولية التي تسبق التعاقد الحقيقي، ولعل االلتفات إليه لهو دليل على العناية واالهتمام 

ومن هنا البد من .حقيقة للعقد ال المرحلة النهائية التي يتم فيها اإليجاب والقبولمن اللحظة ال
 :بيان الفرق بين عقد الوعد بالتفضيل والعقود ذات الصلة

فالشرط  ،)29(الفرق بين عقد الوعد بالتفضيل وعقد البيع المعلق على شرط واقف: أوال
تزام اال بوقوعه مثل التزام شخص بمنح آخر فال يقع االل الواقف يترتب على تحقيقه وجود التزام

مبلغا من المال اذا نجح في اداء مهمة ما ومثل شرط الوفاء بكامل الثمن فهو شرط واقف بمعنى 
انه يتوقف على تحقيقه وجود البيع ذاته وال ينعقد البيع قبل الوفاء بكامل الثمن ويظل البائع مالكا 

 .)30(للمبيع

وعد بالعقد معلق على " لى القول بأن الوعد بالتفضيل هو مجردذهب عدد كبير من الفقهاء إ
فبموجب هذه العملية يتعهد الواعد بأن يتعاقد مع المستفيد شريطة أن يقرر ذلك ". شرط واقف
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فتحقيق الشرط في المستقبل هو الذي يسمح للمستفيد بممارسة حقه في . في المستقبل
 .األفضلية

مهيدي لعملية نهائية ينشأ قبل الوعد بالعقد؛ ولذلك فإنه إال أن الوعد بالتفضيل هو عقد ت
يختلف عن البيع المعلق على شرط واقف، فالبيع ينشأ التزام الواعد بإبرام البيع في شروط محددة 

ولكي . بصفة نهائية بالنسبة إليه؛ بحيث ال يبقى لقيام العقد النهائي سوى ظهور رغبة الموعود له
على الواعد أن يبين في وعده الشروط الجوهرية لهذا العقد والمدة التي يكون األمر كذلك، يتعين 

 .يجب أن يبقى الوعد فيها قائما

أما الوعد بالتفضيل، فانه ال يتضمن رضا الواعد في إبرام العقد النهائي في مدة معينة؛ كما 
يحدد شروطها  العملية النهائية المرغوب إبرامها في المستقبل، ولكنه ال أن هذا االتفاق يبين

األساسية، ففي الوعد بالتفضيل لعملية البيع، يكفي تحديد المبيع، وال يشترط تعيين ثمنه وال 
األجل الذي يجب أن يتحقق فيه هذا البيع، بل وال يشترط في الواعد حتى أهلية التصرف الالزمة 

 .للتعاقد وقت الوعد بالتفضيل

معلقا على شرط واقف يعني أن العقد النهائي  هذا وأن اعتبار الوعد بالتفضيل وعدا بالعقد
يتم بأثر رجعي من وقت انعقاد الوعد، وهذا الحكم يتناقض مع طبيعة الوعد بالتفضيل الذي ال 
ينشأ عنه التزام بالتعاقد، أو إلبرام العقد النهائي، وبالتالي إذا رغب الواعد في التعاقد مع 

  .معه ال تحدث في هذه الحالة بأثر رجعيالمستفيد باألفضلية، فان العملية المبرمة 

الثمن في (ويكون الوعد بالتفضيل الذي يترك تحديد الشروط الجوهرية لقيام العقد النهائي 
والوعد بالتفضيل ماهو .واألجل الذي يجب أن يتم فيه، إلرادة المدين بالوعد وحده، باطال) البيع

وبالتالي مادام الواعد غير ملزم، فال . القانوني إال مجرد احتمال على التعاقد وليس التزام بالمعنى
 .)31(شرط ومهدد بالبطالن يمكن اعتبار العملية وعد بالعقد معلقا على

 :الفرق بين عقد الوعد بالتفضيل والوعد بالبيع :ثانيا

 عقد يلتزم به شخص بان يبيع شيئا معينا بثمن معين للموعود له إذا يظهر أن الوعد بالبيع
، هو أبرز صور الوعد بالتفضيل إذ أن كالهما )32(رغبته في الشراء خالل مدة معينةابدي اآلخر 

 ،)33(ويعد العقد بهما ملزم لجانب واحد وبكالهما يلتزم الواعد للموعود له ،من العقود التمهيدية
 :والفرق بينهما يتضح في الجوانب التالية

وعد، مثل تراضي الواعد يتفق الوعد بالبيع مع عقد الوعد بالتفضيل بشروط صحة ال .1
والموعود له وتوافق إرادتهما على إنشاء التزام أحدهما بأن يبرم عقدا مع اآلخر متى أعرب 
األخير عن رغبته بذلك، فاذا تعلق األمر بالبيع يجب توافر شروط البيع منذ إبرام الوعد، 
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إال عند ممارسة الخيار،  بالمقابل الوعد بالبيع ال يتضمن التزاما بالبيع وهذا االلتزام ال ينشأ
، ويرى )34(أما في عقد التفضيل فال يشترط أن تتوفر كامل الشروط الجوهرية للعقد

ن الوعد بالتفضيل ما هو اال صورة خاصة من صور الوعد بالبيع خاصة عند أ الباحثون
 .المضيقين

ق عيني بل يشترك الوعد بالتعاقد مع الوعد بالتفضيل في أن كالهما ال يترتب عليه نقل لح .2
يقتصر أثر هذا العقد على إنشاء حقوق شخصية لمصلحة الموعود له، أما عن مضمون 
التزام الواعد ففي الوعد بالتعاقد كما في الوعد بالتفضيل يلتزم الواعد بعدم إبرام عقد 
نهائي محل الوعد مع الغير خالل المدة المحددة في العقد أو التصرف بمحله، فإذا انتهت 

أن يبدي الموعود له رغبته بإبرام العقد النهائي بعدم التعاقد صراحة أو ضمنا  المدة دون
سقط الوعد وتحلل الواعد من التزامه، بالمقابل يلتزم الواعد في الوعد بالتفضيل أيضا بأنه 

حصل على إيجاب من و يعرض على الموعود له التعاقد في حال قرر إبرام العقد محل الوعد
 .الغير حوله

سواء تعلق األمر بالوعد بالتعاقد أو _ الواعد خالل الفترة الالحقة لممارسة الخيار التزام .3
يترتب على ممارسة الشراء بإبرام العقد النهائي دون الحاجة إلى قبول _ بالوعد بالتفضيل

جديد من الواعد مع مالحظة أن العقد النهائي الذي نجم عن الوعد بالتعاقد قام على 
عد بالتفضيل فيتولد اإليجاب بعد أن تولدت لدى الواعد الرغبة في اإليجاب أما في الو

التعاقد وتحددت جميع العناصر الجوهرية للعقد وفي كلتا الفرضيتين يلتزم كل من الواعد 
والموعود له بتنفيذ االلتزامات المترتبة عليه بموجب العقد النهائي الذي نشأ بممارسة 

لوعد بالبيع في صورته النهائية يكون مبنيا على ا باحثونيرى ال، )35(دالخيار الوارد في الوع
االيجاب والقبول مع الوعد بالبيع، بينما الوعد بالتفضيل يتولد االيجاب والقبول بعد أن يتم 

 .الوعد
في كال العقدين يجب بيان محل الوعد بيانا تاما ينفي الجهالة، إذ أن الوعد بالبيع عقد يلتزم  .4

ابدي اآلخر رغبته في الشراء  معينا بثمن معين للموعود له إذابه شخص بان يبيع شيئا 
 )36(خالل مدة معينة

 .)37(متى أبدى الموعود له بالشراء مطلقا للموعود له الوعد بالبيع يقع .5

أما الوعد بالتفضيل فهو صوره خاصة من صور الوعد بالبيع فهو التزام بتفضيله على غيره 
 يعده بالشراء فال إلزام على الواعد بان يبع وال يثبت في ذمته عند الرغبة بالبيع ولكن المستفيد ال

وكذلك فان اإليجاب بالبيع ليس هو الوعد بالبيع فيجوز ، شيء وال يثبت في ذمة المستفيد شيء
الرجوع عنه اذا لم تحدد مدة لهذا االيجاب يلتزم بها الموجب لذلك اليمكن الرجوع عن الوعد 

 .)38(باره عقد ملزم لهبالبيع من قبل الواعد باعت
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يختلف الوعد بالبيع عن الوعد بالتفضيل في تاريخ نشوء حق الموعود له في قبول الشراء  .6
يثبت الحق من اللحظة األولى إلبرام ) الوعد بالبيع( وتحويل العقد إلى عقد بيع نهائي، فاألول

 .)39(العقد فيثبت به الحق عند عزم الواعد على) الوعد بالتفضيل(العقد، وأما الثاني

 :الفرق بين عقد الوعد بالتفضيل وحق الشفعة: ثالثا

الشفعة هي تملك العقار ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات 
كما ينتج  ، والشفعة والوعد بالتفضيل يشتركان في منافسة الغير على إجراء العقد)40(المعتادة

يان الخيار للموعود له بالشراء أو االمتناع ولكن الفرق عنهما حق األفضلية في إبرام العقد ويعط
 :بين العقدين كبير ويتجلى فيما يلي

العقدان مختلفان في المصدر، فمصدر حق الشفعة شرعي وقانوني يثبت للجوار أو الشريك  .1
على خالف بين الفقهاء، أما عقد التفضيل فمصدرة اإلرادة المحضة فهو من عقود اإلرادة 

 .المنفردة
قع عقد الوعد بالتفضيل على البيع وعلى غيره من العقود وغالبا يقترن بعقد آخر فهو عقد ي .2

 .تمهيدي لعقد آخر، أما الشفعة فتثبت ابتداء عند رغبة البائع بالبيع

يرى فقهاء القانون أن حق التفضيل يمكن أن ينتقل إلى شخص آخر مالم يكن هناك اتفاق  .3
 .يجوز التصرف فيه للغيرعلى غير ذلك وأما حق الشفعة فال 

غالبا ما تكون الشفعة مصحلة خاصة وقد تكون مصلحة عامة، أما الوعد بالتفضيل فهي  .4
 .مصلحة خاصة للموعود له

حق الشفعة ال يقبل التجزئة؛ ألن فيه إضرارا بالمشتري، وأما عقد التفضيل فيقبل التجزئة  .5
 .)41(قرر بيعةفللواعد أن يفضل المستفيد في جزء من العقار مثال إذا 

 :الفرق بين عقد الوعد بالتفضيل وشرط القصر: رابعا

يقصد بشرط القصر ذلك الشرط الذي يدرج في بعض العقود المخصصة لتوزيع المواد أو 
الخدمات تحت عالمة مشهورة، فيلتزم بمقتضاه صاحب العالمة أو المرخص له بتوزيع البضائع أال 

وهو قيد للحرية ...). شارع، مدينة( جهة جغرافية محددةيتعامل مع غيره طيلة مدة معينة وفي 
التعاقدية للمدين من شرط القصر الذي يلتزم بالتعاقد فقط مع المستفيد منه، وشرط القصر بهذا 
المعنى يمكن أن يتفق مع عقد الوعد بالتفضيل؛ ألن هذا األخير يلزم الواعد بعدم التعاقد مع غير 

ال في شرط القصر وهو التزام بدلي؛ ألن الواعد يلتزم بشيء كما هو الح المستفيد بالتفضيل
واحد هو عدم التعاقد مع الغير، ولكن ذمته تبرأ إذا قام بأداء آخر، بدال منه وهو التعاقد مع 

 .)42(المستفيد
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 :إال أن اختالفا واضحا ميز عقد الوعد بالتفضيل عن شرط القصر
لسلة من العقود مع المستفيد في المستقبل في شرط القصر يلزم المستفيد بإبرام عقد أو س .1

أو باالستمرار في التعامل معه وحده، وأما الوعد بالتفضيل ال يلزم الواعد بإبرام العقد 
النهائي في المستقبل مع المستفيد، فالمستفيد غير مجبر على التعاقد وذلك بدون تحمل أية 

 .مسؤولية
ن أن يمتنع عن أداء ما التزم به الطرفان شرط القصر يدخل على عقد وال يملك المستفيد م .2

كما ال يملك الواعد عدم إبرام العقد أصال، وأما في عقد التفضيل فللواعد أن ال يبرم العقد 
 .أصال وللمستفيد حرية اختيار إبرام العقد من عدمها

في شرط القصر يجب أن تتوفر أركان وشروط العقد حسب النظرية العامة للعقود، فيشترط  .3
كما يشترط التراضي وتحديد الثمن واألجل تحديدا تاما نافيا للجهالة وإال  ،ه العاقدينأهلي

 .بطل العقد، أما في عقد التفضيل فال تشترط األهلية وال التحديد للثمن واألجل
بينما الغرض . أن شرط القصر يهدف أساسا ودائما إلى استبعاد المنافسة عن المستفيد .4

ل هو تنظيم هذه المنافسة لصالح الواعد وذلك بتحسين مركزه الجوهري من الوعد بالتفضي
 .)43(في المنافسة

  :الفرق بين عقد الوعد بالتفضيل والمواعدة: خامسا

وذلك بأن يعلنا عن رغبتهما في إنشاء عقد  المواعدة هي المشاركة في الوعد من شخصين،
عدة أماكن منها المواعدة على بيع وقد ذكر الفقهاء المواعدة في  في المستقبل تعود آثاره عليهما،

والمواعدة على  والمواعدة على بيع الطعام قبل قبضه، والمواعدة في الصرف، النكاح في الِعدة،
والمواعدة تختلف عن العقد الذي هو إنشاء لاللتزام في  عنده وغير ذلك، بيع اإلنسان ما ليس،

والوعد  نشاء العقد في المستقبل،في حين أن المواعدة عبارة عن وعد بين طرفين بإ الحال،
 في حين أن الوعد، يختلف عن الشرط الذي هو إحداث التزام في العقد لم يكن يدل عليه لواله،

 .)44(هو إخبار عن أن الواعد يلتزم به في المستقبل فهو ليس عقدًا وال شرطًا

ة هي أن يعد كل المواعد: ذكر هذا النوع من المعاملة المالكية من فقهاء المسلمين، فقالوا
منهما صاحبه بالتزويج فهي مفاعلة ال تكون إال من اثنين فإن وعد أحدهما دون اآلخر فهذه العدة 

  .)45(وسيأتي أنها مكروهة

جاء في الشرح الكبير للدردير قال المواعدة أن يقول الشخص لآلخر اذهب بنا إلى السوق 
وكذا بدينار، فقال له اآلخر نعم ولكن  لنقد الدراهم أو وزنها فإن كانت جيادا أخذت منك كذا

  .)46(يسير معه على غير مواعدة
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أن يرد الوعدان : ال يتحقق معنى المواعدة إال بضابط هو: الفرق بين الوعد والمواعدة
الوعد بإنشاء عقد معاوضة في «وال يعد من المواعدة . المتقابالن على محل واحد، وزمن واحد

عدا إلنشاء عقد معاوضة آخر محله مختلف عن محل الوعد المستقبل، ويقدم الموعود له و
وتعد كل . »أعدك بإجارة عين معينة: أعدك ببيع هذه البضاعة ويقول اآلخر: األول، مثل أن يقول

 .)47(حالة من قبيل الوعد وهذا ما اختاره المعيارالتاسع واألربعون

 :ما يلي )48(وجاء في قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي

 .األصل في المواعدة من الطرفين أنها ملزمة ديانة، وليســـــت ملزمة قضاًء  :أوًال
المواعدة من الطرفين على عقد تحايًال على الربا، مثل المواطأة على العينة أو المواعدة   :ثانيًا

 .على بيع وسلف ممنوعة شرعًا
المبيع في ملك البائع مع وجود  في الحاالت التي ال يمكن فيها إنجاز عقد البيع لعدم وجود  :ثالثًا

حاجة عامة إللزام كل من الطرفين بإنجاز عقد في المستقبل بحكم القانون أو غيره، أو بحكم 
األعراف التجارية الدولية، كما في فتح االعتماد المستندي الستيراد البضاعات، فإنه يجوز 

باتفاق الطرفين على نص في  أن تجعل المواعدة ملزمة للطرفين إما بتقنين من الحكومة، وإما
 .االتفاقية يجعل المواعدة ملزمة للطرفين

إن المواعدة الملزمة في الحالة المذكورة في البند ثالثًا ال تأخذ حكم البيع المضاف إلى   :رابعًا
المستقبل، فال ينتقل بها ملك المبيع إلى المشتري، وال يصير الثمن دينًا عليه، وال ينعقد 

 .الموعد المتفق عليه بإيجاب وقبوًل البيع إال في
إذا تخّلف أحد طرفي المواعدة، في الحاالت المذكورة في البند ثالثــًا، عما وعد به، فإنه   :خامسًا

الذي لحق الطرف اآلخر  يجبر قضاًء على إنجـــــاز العقد، أو تحمل الضرر الفعلي الحقيقي
  .)دون الفرصة الضائعة(بسبب تخلفه عن وعده 

  :وعلى هذا يرى الباحثون أن الفرق بين المواعدة وعقد التفضيل كاآلتي

 .المواعدة وعد من كال الطرفين، في حين عقد الوعد بالتفضيل هو وعد من طرف واحد -1
المواعدة تكون على محل واحد وزمن واحد، بينما الوعد بالتفضيل المحل واحد والزمن  -2

 .مختلف
يتزامن معها، في حين عقد الوعد بالتفضيل يسبقه  المواعدة ال يوجد اتفاق يسبقها بل -3

 .وعد
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يجوز جعل المواعدة ملزمة للطرفين إذا نص على ذلك في االتفاقية،بينما عقد الوعد  -4
بالتفضيل ال يكون ملزما للطرفين إال أن يكون الموعود له ملزما بدفع مال مقابل حق 

  .التفضيل

 :آثار عقد الوعد بالتفضيل: المطلب الرابع

ا نشأ الوعد بالتفضيل صحيحا، ترتب عنه التزام بالتفضيل في ذمة الواعد يقابله حق إذ
 :وآثار هذه االلتزامات تظهر في مرحلتين. شخصي باألفضلية للمستفيد

بعد إبرام عقد الوعد بالتفضيل وقبل إبداء الواعد رغبته بإبرام العقد النهائي : المرحلة األولى
 .محل التفضيل

لى أن عقد الوعد بالتفضيل عقد رضائي يقوم بأن يلتزم الواعد بإعطاء حق أشرنا سابقا إ
 :األفضلية للمستفيد عند رغبته بإبرام العقد مع الغير، ويترتب على ذلك

التزام الواعد التزاما سلبيا باالمتناع عن إبرام العقد النهائي مع الغير قبل أن يعرضه على  .1
ا العقد بأن يعطي األولوية للمستفيد كمتفاوض إذا فيلتزم المستفيد بمقتضى هذ. المستفيد

مثل الوعد - ما قرر مستقبال إبرام االتفاق محل التفضيل، ومعنى ذلك أن الوعد بالتفضيل
 . ال يرتب التزامات وحقوق العقد النهائي -بالعقد

، إال إذا كان هناك شرط يقضي بخالف ذلك. يجوز للمستفيد إحالة حقه أو انتقاله إلى ورثته .2
 .)49(أو أعطي الوعد العتبارات شخصية خاصة

ال يترتب على المستفيد في هذه المرحلة أي التزام؛ إال أنه يكتسب حق األفضلية وليس  .3
للمستفيد إجبار الواعد على إبرام العقد، لكن قد يحدث استثناء أن يلتزم المستفيد بدفع 

بين ويبقى محل التعاقد في ملك مقابل لحق األفضلية وبهذه الحالة يصبح العقد ملزما للجان
 .)50(الواعد ملكا تاما

التزام الواعد التزاما إيجابيا بعرض إبرام العقد النهائي في المستقبل على المستفيد، فعند  .4
 .)51(رغبته بإبرام العقد مع الغير عليه إبالغ المستفيد وإعطائه حق األفضلية في التعاقد

 :عد رغبته بإبرام العقد النهائي محل التفضيلوتكون بعد إبداء الوا: المرحلة الثانية

وتبدأ هذه المرحلة عند إبداء الواعد رغبته في العقد النهائي وعندها يصدر إيجابا إلى 
للقبول وخالل هذه المدة ليس للواعد إبرام العقد مع الغير، فإن  الموعود له ويتم تحديد مده

اعد أن يعقد مع الغير، وأما إذا أبدى رغبته أبدى الموعود له عدم رغبته بإبرام العقد كان للو
 .)52(بالقبول فيجب مباشرة إبرام العقد النهائي
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 :حكم النكول عن عقد الوعد بالتفضيل في القانون المدني :المطلب الخامس

يرى فقهاء القانون أن عقد الوعد بالتفضيل هو من عقود اإلرادة المنفردة، فغالبا ما يقع هذا 
ة من الواعد بإعطاء حق األفضلية لشخص ما إذا ما أراد إبرام العقد مستقبال، العقد بإرادة محض

وقد يكون هذا من باب التبرع العتبارات شخصية أو بمقابل يدفعه المستفيد مقابل التفضيل، 
 .فاألصل أن يبرم العقد النهائي بمجرد إعراب الموعود له عن رغبته بذلك ضمن مدة الوعد

واعد تنفيذ االلتزامات المترتبة عليه بموجب هذا العقد طوعًا، فإن رفض جاز ويترتب على ال
وفي . للموعود له المطالبة بالتنفيذ العيني أو التعويض وفق القواعد العامة في القانون المدني

الحاالت التي يترتب فيها التزام بالقيام بعمل معين يتعين على الواعد القيام به حتى ينعقد العقد 
ائي كالتسجيل ويرفض الواعد القيام بهذا العمل يستطيع الموعود له اللجوء إلى القضاء النه

الستصدار حكم يقوم مقام العقد، ويقوم الموعود له بتنفيذه دون حاجة لتدخل الواعد بعد أن 
يحوز هذا الحكم قوة الشيء المقضي به وهكذا، ما لم يرد نص في العقد يسمح للواعد بالعدول، 

لبيع منعقدًا بمجرد ممارسة الخيار وهذا التكييف يسمح للموعود بمطالبة الطرف األخر يعتبر ا
بالتنفيذ الجبري أي التنفيذ المادي للبيع أو الحصول على السند الخاص بذلك عند الحاجة بحسب 
واقع الحال، أما إذا أصبح التنفيذ المادي للعقد مستحيًال فيلزم الواعد بالتعويض،وقد اختلف 

ح القانون في بطالن العقد مع الغير وهل يحل الحلول مكانه كما في حق الشفعة وهذا باب شرا
  .)53(واسع ال مجال لذكره هنا

 التكييف الفقهي لعقد الوعد بالتفضيلو الحكم الشرعي: المبحث الثالث

  :حكم الوعد في الفقه اإلسالمي: المطلب األول

د من بيان حكم االلتزام به ديانة وقضاء وهو وألهمية الوعد وأثره على عقد التفضيل فال ب
  :كاآلتي

  :قولين على ديانًة بالمعروف بالوعد الوفاء حكم في العلم أهل اختلف

 يعني عدم اإللزام بالوفاء به مطلقًا، ديانًة، بواجب وليس مستحب بالوعد الوفاء أن :األول القول
 الوعد كان إذا فيما( )57(والمالكية ،)56(والحنابلة ،)55(والشافعية ،)54(ةالحنفي قول وهو

  .)مجردًا

  .)58(الحنابلة عند وجه وهو عذر، بال إخالفه يحرم بحيث واجب بالوعد الوفاء أن :الثاني القول

  .معاوضة غير في تبرعًا :بمعروف وعد كان إذا قضاء بالوعد اإللزام

  .)59(المالكية عند قول وهو بإطالق، قضاء بذلك اإللزام :األول القول
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  .)62(، والحنابلة)61(، ومذهب الشافعية)60(إنه ال يلزم به قضاء، وهو قول عند المالكية: القول الثاني

إن الوعد إذا كان معّلقًا على شرط فيكون الزمًا بحيث يقضى به على الواعد، وهو : القول الثالث
  ).63(مذهب الحنفية

بناًء على هذا الوعد فإنه , في شيٍء أن الوعد إذا وقع على سبب ودخل الموعود: القول الرابع
  .)64(يلزم الواعد بتنفيذه قضاًء، وهو المشهور عند المالكية

  :)الوعد التجاري)=(المواعدة(اإللزام بالوعد في المعاوضات 

 مالك منع بالمعروف، الوعد وبين بينه تفريقا بالمواعدة التجاري الوعد تسمية على نصوا
  .)65(عندك ليس ما وعلى الجمعة، نداء ووقت قبضه، قبل الطعام يعب وعلى العدة في المواعدة

 :التكييف الفقهي للعقد: المطلب الثاني

بعد هذا العرض لمفهوم عقد الوعد بالتفضيل وعالقته بالعقود األخرى وبيان خصائصه 
وشروطه، البد من بيان ما يتعلق به في الفقه اإلسالمي؛ ألن طبيعة األحوال االقتصادية 

جتماعية المعاصرة تتطلب وقوف الفقهاء المسلمين عندها واالجتهاد فيها بما يتالئم وقواعد واال
الشريعة الغراء فما كان مباحا منها قبلنا وما كان غير ذلك وجب بيانه للعامة؛ حتى اليقع الناس في 

 .المعامالت المحرمة

وى اتفاق تمهيدي ينشا القانون فان عقد الوعد بالتفضيل ليس س وبعد استقراء آراء شراح
وال عقدا  حسب قواعد اإلرادة المنفردة، وهي إرادة الواعد،وهو ليس عقدا بالبيع وال وعدا بالبيع

معلقا شرط واقف أو شرط قصر وقد بينت سابقا الفرق بين عقد الوعد بالتفضيل وبينها، وإنما 
التزام من الواعد بعدم  ههو عقد ذو طبيعة خاصة يتضمن الوعد بتفضيل الموعود له ويترتب علي

تفضيل الغير على الموعود له وهو التزام ينشأ بإرادتين ولكن ال تلتزم فيه سوى إرادة واحدة، هي 
وعليه فإننا نرى أن هذا النوع من العقود ال يخرج عن سياق الوعد المذكور عند .إرادة الواعد

ب الشراح أن الوعد بالتفضيل عقد الفقهاء، وقد مال معظم فقهاء القانون إلى ذلك فقد أشار اغل
ملزم من جانب واحد هو الواعد يعطي فيه حق األفضلية للموعود له على الغير كما أشرنا أن 

وما هو إال تمهيد إلجراء عقد أن رغب الواعد، وقد  فقهاء القانون لم يعتبروه بيعا أوعقد نهائيا،
 .)66(عليها سابقاتم تبين مفهوم الوعد وأنواع المواعدة واألثر المترتب 

 :حكم المواعدة وعقد الوعد بالتفضيل في الفقه اإلسالمي: المطلب الثالث

اختلف الفقهاء في جواز الوعد في المعاوضات ومدى الزاميته  :المواعدة في المعاوضات
 :على قولين
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لُّ يجوز وقوع الوعد في المعاوضات وتكون المواعدة ملزمًة للطرفين بحيث يلزم ك: القول األول
، سامي )68(ومصطفى الزرقا:، وهو رأي جماعٍة، من المعاصرين منهم)67(منهما قضاًء

وبه صدر قرار المصرف اإلسالمي األول المنعقد في  ،)70(، ويوسف القرضاوي)69(حمود
 .)72(، وقرار مؤتمر المصرف اإلسالمي الثاني المنعقد بالكويت)71(دبي

 :واستدلوا بعدة أدلة أقواها ما يلي

 )73("ال ضرر وال ضرار" :قوله عليه الصالة والسالم: ألولالدليل ا

أن الحديث يمنع الضرر واإلضرار باآلخرين وفي اإللزام بالمواعدة للطرفين منع : وجه الداللة
 .لضرر متحقق أو غالِب التحقق على أحدهما

من جهة  مصلحة العاقدين: أن في اإللزام بهذه المواعدة مصالح متعددة، منها: الدليل الثاني
االطمئنان إلى إتمام التعاقد، ومصلحة استقرار المعامالت وضبطها مما سيدفع الشقاق واالختالف 

 .)74(مع أنه ال محظور في القول باإللزام

وقد نوقش هذا الدليل بأن المواعدة الملزمة هي في الحقيقة معاقدة على البيع والشراء، 
ك تكون ملغاًة في نظر الشرع لمخالفتها لصريح وبناء على ذلك فإن كّل مصلحة، تترتب على ذل

 .)75(النهي عن بيع ما ليس عندك

جملة من األدلة التي تنص على الوفاء بالوعد بالمعروف، هي كذلك داّلٌة على : الدليل الثالث
 .)76(اإللزام بالوعد في عقود المعاوضات ومن ضمنها عقد الوعد بالتفضيل، إذ أنه ال فرق

هذا النوع من الوعود هو في الحقيقة عقد فينبغي أن ُتجرى عليه  مثل بأن: وقد نوقش
ومن جهٍة أخرى فال . أحكام العقد ومنه عدم جواز الوعد ببيع ما ليس مملوكًا للبائع وعدًا ملزمًا

يصح قياس الوعد في المعاوضات على الوعد بالمعروف؛ ألن في اإللزام بالوعد في المعاوضات 
ذكره من كونه يترتب عليه إلحاقها ببيع اإلنسان ما ال يملك، وأيضًا فإن  ما سبق: مفاسد منها

العقد التالي لتلك المواعدة الملزمة سيكون واقعًا تحت ضغط اإللزام خاليًا عن الرضا الذي هو 
 .)77(شرٌط في صحة التعاقد

ين، وهو رأي أنه ال يجوز اشتراط كون المواعدة أو الوعد التجاري ملزمًا للطرف: القول الثاني
، وعليه فتوى اللجنة الدائمة )78(أكثر المعاصرين، وصدر به قرار مجمع الفقه اإلسالمي

 .)79(للبحوث العلمية واإلفتاء

 :واستدلوا بأدلة أقواها ما يلي
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أن العبرة بحقائق العقود ال باأللفاظ، وإذا تم التواعد على كون الوعد ملزمًا : الدليل األول
 .)80(قد وإن سمي وعدًا ألن اإللزام من أبرز خصائص العقدفإنه في الحقيقة تعا

بأنه ال يسّلم ذلك من جهة أن التواعد وإن كان ملزمًا فإنه يقتصر على إبداء الرغبة : نوقش
 .)82(، وأجاب التركي بأن ذلك غير مؤثر ما كان اإللزام باقيًا)81(في البيع والشراء دون إتمام ذلك

حة العقود التراضي بين العاقدين، وهذا التواعد الملزم يجعل أن من شرط ص: الدليل الثاني
ان الراجح في المسألة  ويرى الباحثون )83(ذلك الشرط غير متوفر، أحيانًا أو مشكوكًا في وجوده

القول الثاني باعتبار ان العقود التي تبنى على الوعود هي عقود غير ملزمة ومنها العقد الذي تم 
، واعتمادا على ما استند اليه رأي المجمع الفقهي )الوعد بالتفضيل عقد(الحديث عنه  تناول

  .وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء اإلسالمي

الوعد والمواعدة ومدى اإللزام بهما ومؤتمر أيوفي للمعايير  وأما قرار المجمع الفقهي حول
ي دورة مؤتمره الخامس بالكويت من إن مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنعقد ف:"الشرعية

  م1988) ديسمبر(كانون األول  15 – 10الموافق  1409جمادى األولى  6 -1

يكون ملزمًا  –وهو الذي يصدر من اآلمر أو المأمور على وجه االنفراد  –قرر ان الوعد 
فة نتيجة للواعد ديانة إال لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقًا على سبب ودخل الموعود في كل

ويتحدد أثر اإللزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع . الوعد
 .فعًال بسبب عدم الوفاء بالوعد بال عذر

تجوز في بيع المرابحة بشرط  –وهي التي تصدر من الطرفين  –كما قرر أن المواعدة 
كن هناك خيار فإنها ال تجوز، ألن المواعدة الخيار للمتواعدين، كليهما أو أحدهما، فإذا لم ي

الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكًا للمبيع حتى ال 
 ."تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اإلنسان ما ليس عنده

: بين فيها ان الوعد هو ،لمواعدةبشأن الوعد وا 49وقد نص متن المعيار الشرعي رقم 
لفعل أمر في المستقبل لصالح ذلك الغير، ويكون ذلك الغير ) الجازمة(إخبار اإلنسان غيره بإرادته 

» موعود له«، ومخاَطبه »واعدا«والمخبر بتلك اإلرادة . مخيرا في أمر االستفادة من الوعد
 . »موعود به«، والفعل )المستفيد من الوعد(

ان الوعد بالتبرعات مثل الهبة والعارية يجب إيفاؤه ديانة إال لعذر، وال يلزم قضاء إال وبين 
 .إذا كان الوعد بفعل يفعله الموعود بناء على ذلك الوعد، فحينئٍذ يكون الزما في القضاء أيضا
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كما أشار انه يجوز الوعد بإنشاء عقد معاوضة في المستقبل، ويقدم الموعود له وعدا 
شاء عقد معاوضة آخر محله مختلف عن محل الوعد األول، فإنه ال يعتبر أحد من الوعدين إلن

 .الزما في القضاء، إال إذا أدخل الواعد الموعود في كلفة فيكون الزما

وإن كان الوعد إلنشاء عقد في المستقبل، فإن العقد الموعود ال يتم تلقائيا، بل يجب أن 
إن كان اإليجاب من جهة : ب والقبول، وفي حالة كون الوعد ملزماينجز في حينه بتبادل اإليجا

الموعود له وجب على الواعد ديانة وقضاًء أن يقبله، وإن كان اإليجاب من جهة الواعد فالموعود 
  .إن شاء قبله وإن شاء رفضه. له بالخيار

لعقود المباحة يرى الباحثونبناء على ما سبق بيانه فان عقد الوعد بالتفضيل من ا: الخالصة
 :شرعا لألسباب التالية

 .انه كما في كل المعامالت المالية األصل فيها اإلباحة ما لم يقم دليل على التحريم .1

ان عقد الوعد بالتفضيل يلحق بباب الوعد الملزم من جانب واحد وكما أشرنا فقد استقر  .2
إلسالمية والعمل به على العمل به في المجامع الفقهية، واللجان الشرعية وشركات المحاسبة ا

 .اإللزام ديانة وان اختلف فيه قضاء،كما أسلفنا
ان ضمان استقرار المعامالت المالية للناس مطلب شرعي معتبر ولذلك مصالح ال تخفى وآثار  .3

 .ال تحصى على المجتمع
ان المشرع القانوني أشار إلى مثل هذا النوع من العقود ونص عليه وادخله ضمن اإلطار  .4

 .عي الذي يحقق أهدافا عديدة للمجتمعالتشري

 موقف القانون المدني األردني من عقد الوعد بالتفضيل: المطلب الرابع

لم يعالج المشرع األردني الوعد بالتفضيل وال يوجد تطبيقات قضائية بهذا العقد في القضاء 
) 105(و) 92(وقد ناقش المشرع األردني موضوع الوعد في القانون في المواد  األردني،

صيغة االستقبال التي تكون بمعنى الوعد " :على احكام الوعد عموما 92تنص المادة ( )106(و
وهذه المادة ال عالقة لها . "المجرد ينعقد بها العقد وعدا ملزما اذا انصرف اليه قصد العاقدين

 (لوعد بالتفضيل او الوعد بالتعاقدبا

افتراض : ي عقد الوعد بالتفضيل، أما األولوقد اتجه شراح القانون األردني إلى اتجاهين ف
فقرب بينه وبين أحكام الوعد : أن االلتزام الناشئ عنه معلق على شرط إرادي محض، وأما الثاني

 .)84(بالتعاقد في القانون المدني األردني

االتفاق الذي يتعهد  -  1 )106 – 105(عالج المشرع األردني الوعد بالتعاقد في المادتين 
ال المتعاقدين او احدهما بإبرامعقد معين في المستقبل ال ينعقد اال اذاعينت جميع بموجبه ك
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واذا اشترط القانون  - 2 .المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ابرامه فيها
لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا في االتفاق الذي يتضمن الوعد 

اذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه االخر طالبا تنفيذ - 106المادة (و .)م هذا العقدبإبرا
وكانت الشروط الالزمة للعقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة قام الحكم متى حاز  الوعد،

 ).قوة القضية المقضية مقام العقد

وتناولت الثانية الجزاء المرتب من القانون المدني األردني حيث حددت األولى شروط العقد 
االتفاق الذي يلزم بموجب أحد المتعاقدين أو كالهما "على مخالفته، فقد قصد بالوعد بالتعاقد 

بإبرام عقد بالمستقبل إذا أبدى الطرف اآلخر رغبته في ذلك خالل مده محدده وحدد المشرع 
 :"األردنيمن القانون المدني ) 105(األردني شروط هذا العقد في المادة 

فالوعد بالتعاقد في القانون المدني األردني عقد ملزم لجانب واحد، يلتزم احد عاقديه تجاه 
اآلخر بأن يبرم معه في المستقبل عقدا محددا جميع عناصره الجوهرية فيما لو أعرب الموعود له 

ولكون الوعد  برغبته بذلك خالل المدة المحددة بالوعد كما هو الحال بالنسبة للوعد بالتفضيل،
بالتعاقد عقد ينبغي أن تتوافر فيه الشروط الموضوعية العامة الضرورية الالزمة إلبرام أي عقد 
آخر يتطلب وجود شروط خاصة أخرى تتطابق مع شروط الوعد بالتفضيل في حاالت وتفترق عنه 

لوعد في حاالت أخرى كما أسلفت فالنص القانون يفتقر إلى مادة توضح األحكام الخاصة با
 .)85(بالتفضيل

ومن هنا نقترح إضافة مواد قانونية خاصة بهذا العقد مجاراة للتطور في العقود والحاجة 
 .الداعية إليه ضمانا الستقرار المعامالت وانتظامها ضمن إطار تشريعي محدد

 :النتائج

م وبعد أن من الله عز وجل علينا بإتمام هذه الدراسة نقدم ملخصا ألهم النتائج التي ت
 : التوصل إليها

هو اتفاق يلتزم بمقتضاه احد الطرفين تجاه اآلخر أن ال يبرم  :إن عقد الوعد بالتفضل هو .1
 "عقدا معينا مع الغير إال بعد أن يكون قد اقترح على الطرف اآلخر إبرامه معه

 .عقد الوعد بالتفضيل عقد من العقود التمهيدية له خصائصه وشروطه .2

 كعقد،ضيل مع بعض العقود التمهيدية ويختلف عنها في شروطقد يتفق عقد الوعد بالتف .3
 .الوعد بالبيع وشرط القصر والعقد المعلق على شرط واقف
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يتفق عقد التفضيل مع نظرية الوعد في الفقه اإلسالمي وتطبق عليه ما ينطبق على أحكام  .4
 .الوعد من جانب واحد عند الفقهاء

 .يعتبر هذا العقد من العقود المباحة شرعا .5

 . لم يذكر القانون المدني األردني العقد بنص خاص .6

 :التوصيات

 .يحتاج هذا النوع من العقود مزيدا من الدراسات الفقهية والقانونية .1

 يحتاج هذا العقد تشريعا خاصا به لتنظيمه وضمانا الستقرار المعامالت .2

واصل وجب على المشرع األردني وضع أطر قانونية في حال صدر الوعد عبر مواقع الت .3
 .اإلجتماعي واثباته
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 6/95مقاييس اللغة،:ابن فارس )7(
 463 – 3/461ابن منظور، لسان العرب، )8(
عليش، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك، محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو  )9(

بدون طبعة وبدون تاريخ : دار المعرفة، الطبعة: ، الناشر)هـ1299: المتوفى(عبد الله المالكي 
1/254 

الوعد وتطبيقاته في المعامالت المصرفية االسالمية . القروطي،خالد بن علي بن احمد القروطي )10(
الوعد والتمهيد للتعاقد،  فودة، ، عبد الحكيم42ص ،2018دار كنور اشبيليا، : السعودية. المعاصرة
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جامعة النجاح : نابلس. علي،الوعد والمواعدة في صيغ التمويل اإلسالمي. ويالسرطا، 200ص 

مؤتمر ايوفي الخامس عشر للمعايير الشرعية، المعيار . "مجموعه باحثين ،8ص ، 2018الوطنية، 
المعامالت الشرعية،دار النوادر،سوريا، الطبعة األولى،  الوعد وأثره في. ، كتوع، محمد تركي49

 بعدهاوما  79ص، 2012
 1976القانون المدني األردني  )11(
، ولم يرق هذا اإلخبار إلى )40مؤتمر أيوفي الخامس عشر للمعايير الشرعية، علي القرداغي، ص )12(

درجة االلتزام بالقيام بالشيء بمعنى لم يدخل دائرة القانون، وأما القانون فليس له إال اإللزام الذي 
، عبد 2السرطاوي، الوعد والمواعدة، ص، (والمديونية  يحتوي على عنصري المسؤولية المدنية

 58الحكيم، الوعد والتمهيد للتعاقد، ص
، 2010حماد، نزيه، نظرية الوعد الملزم في المعامالت المالية، دار القلم الطبعة االولى، دمشق  )13(

راني، ، القروطي، الوعد وتطبيقاته ص، العم75كتوع، الوعد واثره في المعامالت الشرعية، ص
المستجدات في احكام الوعد وتطبيقاته في بيع المرابحة لالمر بالشراء، الدغيثر، حكم الوفاء بالوعد 

ه، الحطاب،، القبض وااللزام بالوعد في عقد 18/7/1437المقيد بانه غير ملزم، موقع االلوكة، 
م، السرطاوي، 2000ل، المرابحة لألمر بالشراء في الفقه االسالمي، المجلد الخامس عشر، العدد االو

المصري، رفيق، الوعد الملزم في معامالت المصارف االسالمية، مجلة  ،11 الوعد والمواعدة ص
م، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 1999نوفمبر/20جامعة الملك عبد العزيز، جدة، 

م، 2017ي تم اعتمادها، االسالمية، المعايير الشرعية النص الكامل للمعايير الشرعية أيوفي الت
 49المعيار 

 341كتوع، الوعد واثره في المعامالت الشرعية، ص )14(
 في األردنية المجلة في منشور بحث بالتفضيل، للوعد التشريعي التنظيم، حسين احمد الحياري، )15(

 10، ص.2016 ،3العدد ،8المجلد مؤتة، جامعه السياسية، والعلوم القانون
، الحياري، التنظيم 14، ص 1993,بالتفضيل، دار النهضة العربية، القاهرة سعيد،الوعدجبر،  )16(

آمنه عبد الكريم علي،  احمد، ،463، يونس، العقود التمهيدية، ص12التشريعي للوعد بالتفضيل، ص
جامعة بين النهرين، رسالة ماجستير غير )دراسة مقارنة(الوعد بالتعاقد وتطبيقاته في القانون المدني 

 دراسة اإلطار عقد الفضيلي، الجواد عبد محمد جعفر الفضيلي،  .10، 58ص . 2008 منشوره،
 6، ص28، عدد 8،المجلد 2006للحقوق الرافدين مجلة الموصل، جامعة القانون كلية تحليلية،

والعربون وعقد البيع  الوعد والتمهيد للتعاقد عبدالحكيم،، فوده، 12جبر، الوعد بالتفضيل، ص )17(
 85صم،1998دار الكتب القانونية، سنة النشر ، االبتدائي

 85، فوده، الوعد والتمهيد للتعاقد، ص12جبر، الوعد بالتفضيل، ص )18(
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، درادكه، فؤاد صالح موسى، 85، فوده، الوعد والتمهيد للتعاقد، ص12جبر، الوعد بالتفضيل، ص )19(

روحة دكتوراه، مصر، جامعة والشريعة اإلسالمية، اط م، الوعد بالتعاقد في القانون المدني2012
 277الدول العربية، ص 

 469يونس، العقود التمهيدية، ص  )20(
، الوعدان، التأصيل القانوني ."مؤتمر أيوفي الخامس عشر للمعايير الشرعية. "مجموعه باحثين )21(

 13للتخلف عن الوفاء بالوعد، ص
 85، ص، فوده، الوعد والتمهيد للتعاقد12جبر، الوعد بالتفضيل، ص )22(
)23( http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t1061-topic 22/3/2019 بتاريخ 
دراسة تحليلية مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر، دار :يونس صالح الدين على، العقود التمهيدية )24(

 469، ص 2010شتات للنشر، مصر، 
اعلم من غيره بما فعل من أسباب االلتزام، وبما  االهلية الخاصة أي ان يكون كامل األهلية وتعني أنه )25(

عليه من حقوق، وله والية على نفسه بإنشاء العقود وغيرها، بل عليه شرعًا أن يكشف ما عليه من 
، السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني )574/ 1(االلتزامات، الزحيلي، القواعد الفقهية 

 62الجديد، ص 
، الحياري، التنظيم التشريعي 85، فوده، الوعد والتمهيد للتعاقد، ص12، صجبر، الوعد بالتفضيل )26(

 12للوعد بالتفضيل، 
، الحياري، التنظيم التشريعي 85، فوده، الوعد والتمهيد للتعاقد، ص12جبر، الوعد بالتفضيل، ص )27(

 12للوعد بالتفضيل، 
 - 154قانون المدني األردني، ، الجبوري، الوجيز في شرح ال510يونس، العقود التمهيدية، ص )28(

155 
ويقصد به أن العقد ال ينفذ بحق أحد أطرافه، إال إذا تحقق الشرط الذي : الشرط الواقف في العقد )29(

، الوسيط في نظرية العقد 1967الحكيم، عبدالمجيد،  ،29جبر، الوعد بالتفضيل،، ص،(يوقف نفاذه،
ي وما يقابلها في الفقه اإلسالمي والقانون المدني مع المقارنة والموازنة بين نظريات الفقه الغرب
 263 – 262العراقي، بغداد، شركة الطبع والنشر األهلية،ص 

 1/309، 1994زكريا، زكريا بن محمد، فتح الوهاب بشرح منهج الطالب، دار الفكر، )30(
 57دني، ص، احمد، الوعد بالتعاقد وتطبيقه في القانون الم485يونس، العقود التمهيدية، ص )31(
 88، فوده، الوعد والتمهيد للتعاقد، ص111جبر، الوعد بالتفضيل، ص )32(
الشهيب، احمد خليل عبد، الوعد ببيع العقار في ضوء القانون االردني والقانون العراقي دراسة  )33(

 42، ص2017مقارنه، رسالة ماجستير غير منشوره، جامعة الشرق االوسط، عمان 
 26لتشريعي لعقد الوعد بالتفضيل، صالحياري، التنظيم ا )34(
 26الحياري، التنظيم التشريعي لعقد الوعد بالتفضيل، ص )35(
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 88، فوده، الوعد والتمهيد للتعاقد، ص111جبر، الوعد بالتفضيل، ص )36(
 88فوده، الوعد والتمهيد للتعاقد، ص )37(
 111جبر، الوعد بالتفضيل، ص )38(
 .25، 26ري، التنظيم التشريعي لعقد الوعد بالتفضيل، ص،الحيا111جبر، الوعد بالتفضيل، ص )39(

 عمان، ،1ط المدني، القانون في البيع عقد شرح المسماة العقود م،2006 محمد، يوسف الزعبي،
 137 - 136، ص .الثقافة دار

 3/339، 2004الزرقا، مصطفى احمد، المدخل الفقهي العام، دمشق، دار القلم، الطبعة الثانية، )40(
 490نس، العقود التمهيدية، صيو )41(
 490يونس، العقود التمهيدية، ص )42(
 53http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t،topic-1061بالتفضيل،ص،جبر،الوعد )43(
 42لي القرداغي، صمؤتمر ايوفي الخامس عشر للمعايير الشرعية، ع )44(
، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر، )هـ954: المتوفى(محمد بن محمد، الحطاب،  )45(

 3/413هـ، 1412الثالثة، : الطبعة
مختصر خليل،دار الفكر،الطبعة بدون،بدون  على شرح الدردير الدردير، أحمد بن محمد، )46(

 3/30تاريخ،
)47( https://assabeel.net/article/2016/3/23(/إضاءات على المعيار الشرعي الجديد " بعنوان مقالة

 الوعد والمواعدة: 49
 م2006) يونيو) (المملكة األردنية الهاشمية(مجمع الفقه اإلسالمي، دورته السابعة عشرة  )48(
 63، السنهوري، الوسيط، ص520صيونس، العقود التمهيدية،  )49(
، عمان، دار الثقافة، 1م، الوجيز في شرح القانون المدني األردني،ط2016الجبوري، ياسين محمد،  )50(

 515يونس، العقود التمهيدية، ص 159ص
 520يونس، العقود التمهيدية، ص )51(
 520يونس، العقود التمهيدية، ص )52(
 27لوعد بالتفضيل، صالحياري، التنظيم التشريعي لعقد ا )53(
محمد صادق القمحاوي، دار إحياء التراث العربي : الجصاص، أحمد بن علي، أحكام القرآن، المحقق )54(

ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم،األشباه والنظائر، دار  ،3/442  ه، 1405: بيروت تاريخ الطبع -
 288، ص1999-هـ  1419األولى، : لبنان الطبعة -الكتب العلمية، بيروت 

زهير : تحقيق ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرفالنووي،  )55(
 5/390ص  هـ1412الثالثة، : الطبعة ،عمان -دمشق -لمكتب اإلسالمي، بيروت الشاويش
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راث المرداوي، علي بن سليمان المرداوي، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، دار إحياء الت )56(

 11/152بدون تاريخ، -الثانية : العربي الطبعة
بدون : بيروت الطبعة -، دار الفكر للطباعة 4الخرشي، محمد بن عبد الله، شرح مختصر خليل،ج )57(

 25،ص4طبعة وبدون تاريخ،ج
 11/152المرداوي، اإلنصاف  )58(
 154الحطاب الرعيني، تحرير الكالم في مسائل اإللتزام، ص  )59(
 154الرعيني، تحرير الكالم في مسائل اإللتزام، ص  الحطاب )60(
، الفتوحات الربانية على األذكار النواوية، )هـ 1057: المتوفى(محمد بن عالن الصديقي  عالن، )61(

 6/158جمعية النشر والتأليف األزهرية، 
 11/152المرداوي، اإلنصاف  )62(
 288ابن نجيم، األشباه والنظائر، ص )63(
 258 – 254/  1ى الشيخ عليش عليش، فتاو )64(
 سيأتي تفصيلها في المطلب الثالث 99الونشريسي، إيضاح المسالك ص  )65(
 .الوعد والمواعدة واالتفاقية." مؤتمر أيوفي الخامس عشر للمعايير الشرعية. "مجموعه باحثين )66(

 وما بعدها 79في المعامالت الشرعية، صالوعد وأثره . كتوع
 1/1034الزرقا، المدخل،  )67(
 1092ص  2ج  5المرابحة لآلمر بالشراء له ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه اإلسالمي عدد  )68(
 855ص  2ج  5الوفاء بالوعد له ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه اإلسالمي عدد  )69(
 1061ص 2ج  5المرابحة للسالوس ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه اإلسالمي عدد  )70(
 1063ص 2ج  5حوث مجلة مجمع الفقه اإلسالمي عدد المرابحة للسالوس ضمن ب )71(
 949ص 2ج  5مجلة مجمع الفقه اإلسالمي عدد  )72(
دار الكتب ، مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق، المستدرك على الصحيحين،محمد بن عبد اللهالحاكم،  )73(

الحاكم،  قال عنه. 66، ص2ج2345كتاب البيوع، حديث  1411األولى، : الطبعة، بيروت –العلمية 
 إنه حديث صحيح على شرط مسلم

 1002ص  2ج  5المرابحة للضرير ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه اإلسالمي عدد  )74(
 855ص  2ج  5الوفاء بالوعد للقرضاوي ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه اإلسالمي عدد  )75(
 471التركي، بيع التقسيط وأحكامه، ص )76(
 1599ص  2ج  5مجلة المجمع عدد  )77(
 114ص  7مجلة البحوث اإلسالمية عدد  )78(
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 1000ص  2ج  5المرابحة للضرير ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه اإلسالمي عدد  )79(
 5ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه اإلسالمي عدد ، التفاصيل العملية لعقد المرابحةعمر، عبدالحليم،  )80(

 1312ص  2ج 
 742هـ، ص 1900مه،السعودية، دار كنوز اشبيلية، ط التركي، سليمان بن تركي، بيع التقسيط وأحكا )81(
 957ص  2ج  5مجلة مجمع الفقه اإلسالمي عدد  )82(
 http://www.iifa-aifi.org/1751.html ،]1)[3/5و 2/5( 41 – 40: رقم قرار )83(
 ،42ص مقارنه، دراسة العراقي والقانون االردني القانون ضوء في العقار ببيع الوعد الشهيب، )84(

 االردني، المدني للقانون اإليضاحية ذكرةالم
 105/106https://www.mohamah.net/law/20/4/2019الماده

  27الحياري، التنظيم التشريعي لعقد الوعد بالتفضيل، ص  )85(
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 .هـ1900السعودية، دار كنوز اشبيلية، ط  ،بيع التقسيط وأحكامهالتركي، سليمان بن تركي، 

 . 1993، ، دار النهضة العربية، القاهرةالوعد بالتفضيل جبر، سعيد،

ان، دار ، عم1ط ،الوجيز في شرح القانون المدني األردنيم، 2016الجبوري، ياسين محمد، 

 .الثقافة

ية، بيروت، الطبعة دار الكتب العلم ،التعريفات، )هـ816: المتوفى(الجرجاني، علي بن محمد 

 .م1983األولى، 

محمد صادق القمحاوي، دار إحياء التراث : المحقق ،القرآن أحكامالجصاص، أحمد بن علي، 

 .ـه1405: بيروت تاريخ الطبع -العربي 

مصطفى عبد القادر عطا، دار : تحقيق، المستدرك على الصحيحين ،محمد بن عبد اللهالحاكم، 
  .1411األولى، : الطبعة بيروت، –الكتب العلمية 



 )دراسة مقارنة( ضوء الفقه اإلسالمي والقانون المدني األردني عقد الوعد بالتفضيل في   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 971

 

عبد السالم : لمحققا ،تحرير الكالم في مسائل اإللتزامالحطاب الرعيني، محمد بن محمد، 
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الحطاب، كمال توفيق، القبض وااللزام بالوعد في عقد المرابحة لألمر بالشراء في الفقه االسالمي، 
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بدون  الطبعة بدون، دار الفكر، ،مختصر خليل  على  يرشرح الدرد  أحمد بن محمد،الدردير، 

 .تاريخ

، موقع االلوكة، حكم الوفاء بالوعد المقيد بانه غير ملزمالدغيثر، عبد العزيز بن سعد، 

 .ه18/7/1437

دمشق، –، دار الفكر القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعةالزحيلي، محمد مصطفى، 

 . 2006، 1ط
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 . 2004 ، دمشق، دار القلم، الطبعة الثانية،المدخل الفقهي العامفى احمد، الزرقا، مصط

المنثور في القواعد ، )هـ794: المتوفى(أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله،  ،الزركشي

 .م1985 -هـ 1405الثانية، : وزارة األوقاف الكويتية، الطبعة: ، الناشرالفقهية

، 1، طالعقود المسماة شرح عقد البيع في القانون المدني م،2006الزعبي، يوسف محمد، 

 .عمان، دار الثقافة

 .1994 ، دار الفكر،فتح الوهاب بشرح منهج الطالبزكريا، زكريا بن محمد، 

جامعة النجاح الوطنية، : نابلس. الوعد والمواعدة في صيغ التمويل اإلسالمي علي،. السرطاوي

2018. 

، بيروت، 3، طالوسيط في شرح القانون المدني الجديدم، 2015 السنهوري، عبدالرزاق احمد،

 .منشورات الحلبي

 :الوعد ببيع العقار في ضوء القانون االردني والقانون العراقيالشهيب، احمد خليل عبد، 

 .2017، رسالة ماجستير غير منشوره، جامعة الشرق االوسط، عمان دراسة مقارنه

دار الكتب : القاهرة. للتعاقد والعربون وعقد البيع االبتدائي الوعد والتمهيد. عبد الحكيم فوده

 .1992القانونية، 

، الرياض، دار توضيح اوجه اختالف االقوال في مسائل من معامالت االموالعبد الله بن بيه، 
 .م1998ابن حزم، ط

ة الجامع ،القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير عبدالرحمن بن صالح، عبداللطيف،

 1/342الطبعة األولى، م،2003 اإلسالمية،

الفتوحات الربانية على األذكار ، )هـ 1057: المتوفى(محمد بن عالن الصديقي  عالن،

 .، جمعية النشر والتأليف األزهريةالنواوية

، محمد بن أحمد بن محمد عليش، المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك ،فتح العلي عليش،

بدون طبعة وبدون : دار المعرفة، الطبعة: ، الناشر)هـ1299: المتوفى(مالكي أبو عبد الله ال
  تاريخ
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 .2ج  5عدد  ،مجلة مجمع الفقه اإلسالميعمر، عبدالحليم، التفاصيل العملية لعقد المرابحة، 

العمراني، عبد الله بن محمد، المستجدات في احكام الوعد وتطبيقاته في بيع المرابحة لالمر 
 . 1435، العدد الثاني والثالثون رجب مجلة العلوم الشرعيةبالشراء، 

 .هـ 1423، اتحاد الكتاب العرب، مقاييس اللغةابن فارس، أحمد بن فاِرس بن زَكريا، 

الفضيلي، جعفر محمد عبد الجواد، عقد اإلطار دراسة تحليلية، كلية القانون جامعة الموصل، 

 . 28عدد  ،8، المجلد 2006، مجلة الرافدين للحقوق

، دار الكتب الوعد والتمهيد للتعاقد والعربون وعقد البيع االبتدائيفوده، عبدالحكيم، 

 م1998القانونية، سنة النشر 

 .1976، لسنة القانون المدني األردني

د محمد حجي : حققه ،البيان والتحصسل ،)هـ520: المتوفى(القرطبي، محمد بن احمد، 

 .م 1988 - هـ  1408الثانية، : لبنان الطبعة -يروت وآخرون دار الغرب اإلسالمي، ب

الوعد وتطبيقاته في المعامالت المصرفية . خالد بن علي بن احمد القروطي القروطي،

  2018دار كنور اشبيليا، : السعودية. االسالمية المعاصرة

ألولى، دار النوادر،سوريا، الطبعة ا ،الوعد وأثره في المعامالت الشرعية. كتوع، محمد تركي

2012.( 

مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي المنعقد في دورته 
جمادى  2جمادى األولى إلى  28من ) المملكة األردنية الهاشمية(السابعة عشرة بعمان 

 م2006) يونيو(حزيران  28 – 24هـ، الموافق 1427اآلخرة 

المرابحة المرابحة للسالوس، . (2ج  5عدد  إلسالميمجلة مجمع الفقه امجموعة بحوث 
  ، التفاصيل العملية لعقد المرابحة لعبدالحليم عمرالوفاء بالوعد للقرضاوي، للضرير

الوعد مؤتمر ايوفي، ." مؤتمر ايوفي الخامس عشر للمعايير الشرعية. "مجموعه باحثين

قة األولى، الدكتور علي الور. 2017مؤتمر ايوفي، : البحرين. والمواعدة واالتفاقية

 . القرداغي
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، دار إحياء اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفالمرداوي، علي بن سليمان المرداوي، 

  . بدون تاريخ -الثانية : التراث العربي الطبعة

، مجلة جامعة الملك عبد العزيزالمصري، رفيق، الوعد الملزم في معامالت المصارف االسالمية، 

 .م1999 برنوفم/20جدة، 

 .ه1414بيروت،الطبعة الثالثة،  –، دار صادر لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم، 

: لبنان الطبعة -دار الكتب العلمية، بيروت  ،األشباه والنظائر زين الدين بن إبراهيم، نجيم، ابن
 .1999- هـ  1419األولى، 

زهير : ، تحقيقوعمدة المفتين روضة الطالبينالنووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، 

 5/390هـ ص 1412الثالثة، : عمان، الطبعة -دمشق - الشاويش لمكتب اإلسالمي، بيروت

النص الكامل للمعايير  ،المعايير الشرعيةهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية، 

 .49م، المعيار 2017الشرعية أيوفي التي تم اعتمادها، 

دراسة  :التأصيل القانوني للتخلف عن الوفاء بالوعد األحادي بالتعاقدام، الوعدان، هش

 .قانونية مقارنة

، دار الكتب القانونية، مصر، دراسة تحليلية مقارنة :العقود التمهيديةيونس صالح الدين على، 

 .2010دار شتات للنشر، مصر، 

  

 :مواقع الكترونية

1. topic-http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t1061  22/3/2019بتاريخ. 

: المذكرة اإليضاحية للقانون المدني االردني، الماده .2
105/106https://www.mohamah.net/law/20/4/2019. 

3. aifi.org/1751.html-http://www.iifa.  

إضاءات على المعيار " بعنوان مقالة/)https://assabeel.net/article/2016/3/23ابط ر .4
 .الوعد : 49 "الشرعي الجديد
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  ملخص

دالة، ونظرا لما تعج تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على الخبرة التقديرية ودورها في تحقيق الع
به أروقة المحاكم الشرعية من قضايا تفتقر إلى الخبرة التقديرية إلنهاء الخصومة، كان ال بد من تسليط 
الضوء على الخبرة التقديرية في الفقه وقانون أصول المحاكمات الشرعية؛ لبيان أوجه االتفاق واالختالف، 

  .خالل تعديل بعض المواد المتعلقة بالخبرة التقديريةمبينا تطور قانون أصول المحاكمات الشرعية من 

كما تناولت هذه الدراسة تأصيل الخبرة التقديرية، ومفهومها، باإلضافة إلى شروط الخبير، وطريقة 
وكما تضمن البحث قرارات محكمة االستئناف الشرعية، ومبادئ التقدير في الدعاوى التي تحتاج إليها، 

  .لمتعلقة بالخبرة التقديريةالمحكمة العليا الشرعية ا

  .وفي الخاتمة، ذكر أهم النتائج التي تم التوصل إليها والتوصيات

  .خبرة، قانون، محاكم شرعية، أصول محاكمات: الكلمات المفتاحية

 

                                                        

   2022 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  
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Estimated Expertise in the Law of the Principles of Sharia No. 31. of 
the Year 1959 and the Legal Modifications Until the Year 2016  

Legal Jurisprudence Study  
 
Walid Khaled Baklizi, Judge of the Amman Sharia Court of First Instance/ 

Cases, Judge’s Department/ Amman - Jordan. 
 

Abstract 
This study focuses on the estimated expertise and its roll in achieving justice. And 

due to the fact of courts corridors filling up with suits that lack the estimated expertise to 
end litigations, so there were the need to shine the lights on the Estimated expertise in 
law of the principles of sharia and jurisprudence to indicate the differences and 
similarities, to show the development of law of the principles of sharia and through its 
later modifying articles. 

This study took the rooting of estimated expertise, its’concept, the terms of experts 
and finally the estimating in law suits that needed to. 

This research included the sharia appeal court and the higher appeal court decisions 
that related to estimated expertise.  

In the ending the most important results and recommendations were mentioned. 
Keywords: Law, Expertise, Sharia courts, The law of the principles of sharia. 

  

  لمقدمةا

 الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد 
  . وعلى آله وصحبه الُغر الميامين

لما كان من الصعب على القاضي اإللمام بجميع جوانب الحياة وشؤونها وعلومها؛ نظرا 
ارف وتشعبها، كان لزاما أن يتخذ أعوانًا في الوصول إلى الحق، وأهمهم الخبير لتطور العلوم والمع

  . يركن إليه ويستأنس بقوله ويسترشد بعلمه للوصول إلى الحق

ونظرًا لألهمية التي تنطوي على قول الخبير ورأيه خصوصا األمور التي تحتاج إلى تقدير، 
ل تعديل المواد المتعلقة بالخبرة التقديرية، فقد أولت دائرة قاضي القضاة كل االهتمام من خال

حيث قام المقنن في الفصل الحادي عشر من قانون أصول المحاكمات الشرعية، بالنص على أحكام 

 M o واضعة نصب عينها قوله تعالى. جديدة من حيث تعيين الخبراء، وكيفية أداء مهمتهم

p q r L )14: فاطر .(  
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  :أسباب اختيار الموضوع

رر الرئيس لهذه الدراسة هو كثرة اللجوء إلى الخبرة التقديرية في الكثير من القضايا، إن المب
 ؛وتوقف الحكم عليها، وهو األمر الذي أثقل كاهل المحاكم الشرعية، ومن هنا جاءت هذه الدراسة

  . لبيان طبيعة الخبرة التقديرية وتحديدا بعد تعديل قانون أصول المحاكمات الشرعية

  :اسةمشكلة الدر

  :تتلخص مشكلة الدراسة في اإلجابة عن التساؤالت التالية

  ؟ما مفهوم الخبرة التقديرية وما تأصيلها الفقهي. 1

  متى يتم اللجوء إلى الخبرة التقديرية؟ وما هي شروط الخبير؟. 2

  ما هي إجراءات الخبرة التقديرية؟. 3

  :الدراسات السابقة

في _ إال أنني لم أجد  موضوع الخبرة بشكل عام،يوجد الكثير من الدراسات التي تناولت 
دراسة سابقة مستقلة، وموجهة، ومحددة، في موضوع الخبرة التقديرية _ حدود اطالعي وبحثي

، ومن أهم 2016وتعديالته حتى عام  1959لعام  31وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 
  .في تعيين الخبراء، وكيفية أداء مهامهمالتعديالت التي اشتملها القانون إضافة أحكام جديدة 

  : ومن أهم هذه الدراسات

الخبرة القضائية حجيتها وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية األردنية، سليمان سالم سالمة 
وقد تطرق فيها الباحث إلى الخبرة القضائية . م2009 الحمادين، رسالة دكتواره، الجامعة األردنية،

مفهوم، والتكييف الفقهي والقانوني، وشروط الخبراء، والطعون الواردة بشكل عام شامل من حيث ال
عليها، والتطبيق، إال أن بحثه لموضوع الشروط يختلف عن هذه الدراسة من حيث العدد وحلف 
اليمين، وكذلك لم يتطرق إلى تعديالت قانون أصول المحاكمات الشرعية، المستحدثة، وهو ما 

  . تميزت به هذه الدراسة

برة وسيلة إثبات في القضاء اإلسالمي، عبد الناصر محمد شنيور، رسالة ماجستير، الخ
وقد تحدث الباحث في الفصل األول منه عن شروط الخبير، من . م2003 جامعة النجاح الوطنية،

ناحية فقهية ولم يتطرق لرأي القانون سوى باإلشارة دون تفصيل، إضافة إلى أن القانون المطبق 
ون أصول المحاكمات الملغى، بينما تتميز هذه الدراسة بأنها تتحدث عن الخبرة فقها حينها هو قان

وقانونا وفق النصوص القانونية المستحدثة من خالل تعديل قانون أصول المحاكمات الشرعية 
  .2016لعام 
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  :سلكت في هذه الدراسة المناهج اآلتية: منهج الدراسة

  .راء أقوال الفقهاء في الخبرة التقديرية وردها إلى مظآنهاالقائم على استق :المنهج االستقرائي.1

وهو يقوم على عرض أقوال الفقهاء في الخبرة التقديرية، واألدلة التي  :المنهج االستداللي.2
  .ذهبوا إليها، ثم الترجيح بين هذه اآلراء لما يدعمه ويقويه الدليل

  :تقع هذه الدراسة في ثالثة مباحث :خطة الدراسة

  .مفهوم الخبرة التقديرية، ومشروعيتها في الفقه وقانون أصول المحاكمات الشرعية: ث األولالمبح

اللجوء إلى الخبرة التقديرية، وشروط الخبير في الفقه وقانون أصول المحاكمات : المبحث الثاني
  .الشرعية

  .عيةإجراءات الخبرة التقديرية في الفقه وقانون أصول المحاكمات الشر: المبحث الثالث

مفهوم الخبرة التقديرية ومشروعيتها في الفقه وقانون أصول المحاكمات : المبحث األول

  الشرعية

مركب إضافي وقبل الحديث عنها، ال بد من تعريف شقيها الخبرة والتقدير، : الخبرة التقديرية
  :وفيما يلي بيان ذلك

  :مفهوم الخبرة التقديرية: المطلب األول

  : د في اللغة علي عدة معان ومن أهمهاتر :الخبرة لغة: أوًال

فاألول . فاألول العلم، والثاني يدل على لين ورخاوة وغزر: الخاء والباء والراء أصالن) خبر(
وقال . والله تعالى الخبير، أي العالم بكل شيء. لي بفالن خبرة وخبر: تقول. العلم بالشيء: الخبر

ما أتاك من نبإ : والخبر. 1لك الخبرويقال لذ).14:فاطر( Mo p q r L: الله تعالى
  .3والجمع أخبار. 2نبأه: عمن تستخبر، وخبره بكذا وأخبره

  .والناظر في المعاني اللغوية يرى أنها ال تكاد تخرج عن العلم بالشيء

لم يتصد الفقهاء لتعريف الخبرة بشكل مستقل منفرد، إما لوضوحه في : الخبرة اصطالحًا: ثانيًا
ه من المعنى اللغوي، إال انه وجدت لبعض العلماء المتقدمين بعض التعريفات أذهانهم أو لقرب

المعرفة ببواطن : (أما الجرجاني فعرفها. 4)إدراك األشياء الخفية: (عرفها القرافي بقوله: منها
  . 5)األمور
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االعتماد على رأي المختصين في حقيقة النزاع بطلب من (: وعرفها بعض المعاصرين بأنها
   .6)القاضي

وتعديالته حتى عام  1959لسنة  31ولم يفرد قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 
تعريفًا خاصًا للخبرة ضمن ثنايا مواده، إال أن المتتبع لمواد القانون المتعلقة بالخبرة في  20167

استعانة القاضي بأهل ، من الفصل الحادي عشر منه، يرى أنها تدور حول )90 - 78(المواد 

 83-78(وسواء أكان لإلثبات كما في المواد من واالختصاص لتجلية األمر المتنازع فيه العلم 

  .)89-84(كما في المواد من  للتقديرأم ) 90و

وبإمعان النظر في التعريفات سالفة الذكر، وجدناها متقاربة، فهي تدور بالمجمل حول 
األمر المتنازع فيه، وان حصل االستعانة واللجوء إلى أهل المعرفة والدراية في بيان حقيقة 

اختالف بينهم فمرده إلى طبيعة األمر المتنازع فيه، فقد تكون لإلثبات كما في تعريف المعاصرين، 
والمواد المتعلقة باإلثبات المذكورة، وقد تكون للتقدير كما في المواد المتعقلة بذلك وهي محور 

وما يهمنا في هذا . لى أهل العلم واالختصاصبحثنا، مع اتفاقهم بأن الخبرة بعمومها هي اللجوء إ
البحث هو الخبرة التقديرية، وال يمكننا اعتبارها وسيلة لإلثبات؛ ألن وسائل اإلثبات تصنع دليال 

   .وهو ما ال تستطيعه الخبرة التقديرية، فالدعوى قد ثبتت وبقي تقديرها

. لى مبلغ الشيء وكنهه ونهايتهالقاف والدال والراء أصل صحيح يدل ع: التقديرية لغة: ثالثًا
وقدرت الشيء تقديرا وقدرت الشيء  .8قدره كذا، أي مبلغه: يقال. مبلغ كل شيء: فالقدر

التروية والتفكير  أحدها: والتقدير على وجوه من المعاني .أقدره وأقدره قدرا من التقدير

أن تنوي أمرا بعقدك  والثالثتقديره بعالمات يقطعه عليها،  والثاني في تسوية أمر وتهيئته،
قدرت ألمر كذا أقدر له وأقدر : ويقال. قدرت أمر كذا وكذا أي نويته وعقدت عليه: تقول

قياس الشيء على الشيء : ويرد على معان أخرى منها. 9قدرا إذا نظرت فيه ودبرته وقايسته
  . 10قاسه به وجعله على مقداره: قدر الشيء بالشيء: ومساواته له

لغوية تدور حول التفكر والتمهل في تسوية األمر وتهيئته للحكم، بعد القياس وهذه المعاني ال
  .والمساواة له بأمور أخرى

التفكر في األمر بحسب نظر العقل : (عرفها الراغب األصفهاني بأنها: التقديرية اصطالحًا: رابعًا
هذا  غير_ في حدود اطالعي وبحثي_ هذا ولم أجد  .11)وبناء األمر عليه وذلك محمود

التعريف كتعريف مستقل قائم بذاته، ومع ذلك فهناك تعريفات عدة لها تذكرها كمركب 
  . 12إضافي، كتعريف السلطة التقديرية مثال
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وعلى أية حال فالناظر في تعريف الراغب األصفهاني للتقديرية اصطالحا يكاد ال يخرج عن 
تروي بعد المقايسة إلصدار الحكم على المعنى اللغوي لها، فال بد في التقدير من إعمال العقل وال

  .الشيء

  :تعريف الخبرة التقديرية كمركب إضافي

بعد بيان المعنيين اللغوي واالصطالحي لكل من الخبرة والتقديرية، نأتي اآلن لمعنى الخبرة 
على الكثير من المراجع القديمة والحديثة  _وفي حدود اطالعي وبحثي_التقديرية كمركب إضافي، 

من تطرق لهذا التعريف ال من قريب وال من بعيد، فيمكن تعريف الخبرة التقديرية كمركب لم أجد 
صالحية ُتعطى للخبير من قبل القاضي لتقديم رأيه في األمر المتنازع فيه على وجه (: إضافي بأنها

  ).التقريب، بعد إعمال عقله، وفكره، ونظره، ومقايسته؛ لتهيئتها للحكم

ن الخبرة التقديرية صالحية ممنوحة للخبير من قبل من له الوالية في وعلى هذا التعريف تكو
فصل المنازعات، حتى يقوم بإعطاء حكمه بعد النظر والتأمل وإعمال الفكر والمقايسة؛ ليبني عليه 

  . القاضي حكمه في الدعوى، وتقدير األمر المتنازع عليه

  :التكييف الفقهي للخبرة التقديرية: المطلب الثاني

يفرد الفقهاء أبوابا خاصة للحديث عن الخبرة بشكل خاص، وإنما بثت آراؤهم وأقوالهم لم 
عنها في ثنايا كتبهم حين يتطلب األمر الحديث عنها، فترى أقوالهم منثورة في أكثر من باب، 
واختالفاتهم مبسوطة في أكثر من موضع؛ فتجدها عند حديثهم عن العبادات كخبير القبلة والوقت 

ة، وعن المعامالت كخبير الخرص في الزكاة، والعقوبات كخبير تقدير الجراح والشجاج، في الصال
  .وغيرها الكثير من المسائل المبثوثة في كتبهم

وهذا يقودنا إلى أنهم لم يجمعوا على حقيقة أمرها فتراهم تارة يعتبرونها كوسيلة من وسائل 
تالفهم في ذلك هل الخبرة نوع من اإلثبات اإلثبات، وتارة أخرى تعتبر وسيلة للتقدير، ومرد اخ

فيطلب فيها ما يطلب من الشاهد؟ أم نوع من الرواية واإلخبار؟ وبالتالي تختلف اختالفا مطلقا 
  :عن الشاهد، وفيما يلي بيان ذلك بإيجاز

حدد القرافي سبب الخالف ومنشأه؛ بأن لها ثالثة أشباه، شبه بالشهادة، وشبه بالرواية، وشبه 
  :وعلى هذا اختلف الفقهاء في تكييف الخبرة التقديرية على ثالثة أقوال. 13مبالحاك

   .، أنها من باب الرواية واإلخبار16وقول عند الحنابلة15والمالكية  14ذهب الحنفية :القول األول
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بان عمل الخبير متصد لما ال يتناهى من الحاالت كالرواية، والشاهد ينقل ما : واستدلوا
الة عين في الغالب، أما الخبير فهو يخبر عن التقدير بصورة شبه متكررة يشاهده وقد تكون ح

  .ومتعددة، كالرواية، وان طريقته مبنية على االجتهاد والعلم، بخالف الشاهد والحاكم

، والمذهب 19، والشافعية18، وقول عند المالكية17ذهب محمد بن الحسن من الحنفية :القول الثاني
  .ب الشهادة، أنها من با20عند الحنابلة

  .بأن على الخبير بعد تقديره، أن يؤدي شهادته عند القاضي، فأشبه الشاهد :واستدلوا

  .، أنها من باب الحكم22، وقول عند الحنابلة21قول مشهور عند المالكية :القول الثالث

  .بأن الحاكم إذا اخذ بقول الخبير حسب اجتهاده، فيكون في حكم الحاكم :واستدلوا

 : المحاكمات الشرعية فقد قسم الخبرة إلى قسمين أما قانون أصول

وهي المتعلقة باإلثبات بشكل عام، حيث إن هناك أمورا ال تثبت إال  :الخبرة الفنية: القسم األول
وعلى . ، ومن هذه األمور الجنون والعته والغفلة والحمل والتواقيع، والعقم23بالخبرة الفنية

، ففي األمراض، عليها إحالة المريض إلى الطبيب المختص المحكمة االستناد إليها في اإلثبات
كل حسب حالته، وفي الدعاوى القائمة على المستندات العرفية أن تحيل األمر إلى خبير 
الخطوط، ليجري عملية المضاهاة عليها حسب األصول، وفي الدعاوى المتعلقة بالنزاع على 

كان أحد أطراف الدعوى ال يتقن اللغة  وقف واستبداله تحيله إلى خبير عقاري مختص، وإذا
  . العربية تستعين بالخبير المترجم

وهي مدار البحث . 24وهي المتعلقة بالتخمين والتقريب :الخبرة التقديرية: القسم الثاني
  . ومقصوده

وأرى أن الخبير له شبه بالخبر والرواية؛ حيث ال يمكن بحال من األحوال اعتباره وسيلة 
الواقع العملي، حيث ال يصار إلى الخبرة التقديرية إال بعد ثبوت الدعوى، يؤيد  إثبات، يشهد لذلك

إن الدعوى لم تثبت بوجه (: ذلك ما ذهبت إليه محكمة االستئناف الشرعية حيث جاء في قرارها
شرعي حيث ألزمت المحكمة االبتدائية العاقلة مع المدعى عليه بالدية بناء على إقرار المدعى عليه 

رار المدعى عليه وحده غير كاف ألنه إقرار قاصر عليه وحده ال يتعداه إلى العاقلة، على وان إق
فرض ثبوت الدعوى بوجه شرعي كان على المحكمة أن تفهم الخبراء الغاية من الخبرة بتقدير دية 
المرأة المسلمة حسب األصول ولما لم تفعل ذلك كان قرارها المشار إليه أعاله غير صحيح 

  . 25)ألوانه فتقرر فسخهوسابقا 
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والقول بأنها شهادة يقتضي إذا ما تمت الخبرة وفق األصول أن تكون ملزمة للقاضي، 
والخبرة ليست كذلك، وال يجوز اعتبارها وسيلة إثبات لمجرد ورودها ضمن مواد اإلخبار المتعلقة 

ف الجوهري باإلثبات السابق ذكرها، وان كان على المقنن إفرادها في فصل مستقل؛ لالختال
  .بينهما

مشروعية الخبرة التقديرية وحكمها في الفقه وقانون أصول المحاكمات : المطلب الثالث

  :الشرعية

تستمد الخبرة التقديرية مشروعيتها من مشروعية  :مشروعية الخبرة التقديرية :الفرع األول
وعمل الصحابة،  الخبرة عموما ومن مشروعية التقويم خصوصًا، وهي ثابتة بالكتاب، والسنة،

   :وتجنبا لإلطالة اكتفي بذكر دليل واحٍد، وفيما يلي بيان لذلك

  ).25: النساء( M n o p L 8 7 :الكتاب: أوًال

في مثل هذه الحالة يجب لها مهر المثل، وتحديده عند النزاع يحتاج إلى أهل  :وجه الداللة
   .26الخبرة

من أعتق شركا له في عبد، فكان : (قال الله  أن رسول: عن عبد الله بن عمر : السنة: ثانيًا
له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه 

  .27)العبد، وإال فقد عتق منه ما عتق

  .28أنه أمر بالتقويم في حصة الشريك؛ ألنها متلفة بالعتق، وال يكون إال بمقوم :وجه الداللة

الخبرة في الكثير من شؤون حياتهم وهناك حوادث   الصحابةاعمل : ابةعمل الصح: ثالثًا
   :عديدة تدل على ذلك منها

عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمن عثمان بن عفان أترجة فأمر بها عثمان (
  .29)أن تقوم فقومت بثالثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار فقطع عثمان بن عفان يده

ال يقوم السرقة رجل ولكن رجالن عدالن : (جاء في المنتقى شرح الموطأ: داللةوجه ال

 أن سيدنا عثمان بن عفان ، و30)وكذلك كل ما يحتاج اإلمام إلى تقويمه من عتق شقص وغيره
  .اعتمد على أهل الخبرة في تقدير قيمة األترجه، ولوال مشروعيتها لما اخذ بها
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  :الفقه وقانون أصول المحاكمات الشرعيةحكم الخبرة في : الفرع الثاني

وجوب االعتماد على قول أهل الخبرة في األمور المتنازع فيها ويتوقف الفصل فيها أمام 
 33والشافعية 32والمالكية 31وهذا الحكم هو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية. القضاء عليها

ومثله ورد في . 35)صر والمعرفةيجب الرجوع إلى قول أهل الب(: جاء في معين الحكام ،34والحنابلة
  .36تبصرة الحكام

أما قانون أصول المحاكمات الشرعية فمن من خالل نصوص مواده المتعلقة بالخبرة 

حال اختالف الطرفين على مقدار النفقة  واجبًاالتقديرية يتضح أن المقنن جعل الرجوع إلى الخبرة 
  . 37واألجور، أو كان المدعى عليه غائبا

اللجوء إلى الخبرة التقديرية وشروط الخبير في الفقه وقانون أصول : المبحث الثاني

  المحاكمات الشرعية

بعد أن تعرفنا على مفهوم الخبرة التقديرية، ومشروعيتها، وحكمها، يأتي الحديث عن اللجوء 
  .إليها وشروط الخبراء وهذا ما سيتضح في المبحث الحالي

  :رية في الفقه وقانون أصول المحاكمات الشرعيةاللجوء إلى الخبرة التقدي: المطلب األول

لجأ الفقهاء إلى الخبراء في الحوادث التي تعرض عليهم بشكل عام؛ لعلمهم ببواطن األمور 
واستجالئهم لما خفي منها أكثر من غيرهم، واعتمدوا عليها في شتى مناحي الحياة، فقد اعتمد 

مغصوبات، وأجر المثل، جاء في مجلة األحكام الفقهاء على المقوم في تقدير قيمة المتلفات وال
، وفي تبصرة 38)أجر المثل هو األجرة التي قدرتها أهل الخبرة الخالون عن الغرض: (العدلية
، وعن تقدير أجرة المثل جاء 39)ويرجع إلى أهل المعرفة من التجار في تقويم المتلفات(: الحكام

قد ذكرنا في المبحث األول مشروعية التقويم ، و40)رجع في تقويمه إلى أهل الخبرة(: في المغني
   .باعتباره من الخبرة التقديرية، إال أنهم لم يبينوا آلية اختيارهم وطريقة اللجوء إليهم

وبعد النظر في أقوال الفقهاء في أهل الخبرة وجدت منهم من ذكر هذه اآللية والتي يمكن أن 
ها ومن هؤالء الماوردي حيث قال أثناء حديثه يقاس عليها جميع أنواع الخبرة على اختالف مجاالت

فإن تنازعا فيه إلى حاكم وقف اختيار القائف على الحاكم، دونهما : (عن القائف والنزاع حول الولد
وإن لم يتنازعا فيه إلى حاكم، وقف اختيار القائف عليهما فإذا اتفقا على اختيار قائف كانا فيه 

  .41)بالخيار في تحكيمه، أو استخباره
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بأن جعلها للقاضي، وكما أن للخصمين االتفاق على _ القائف_فهنا حدد آلية اختيار الخبير 
الخبير أيضا، وذكر الفقهاء في القسمة التي تحتاج إلى تقويم، بأن القاسم قد يختاره القاضي أو 

  .42الخصمين

كمات والى حد ما ذهب القانون إلى ما ذهب إليه الفقهاء، حيث أوجب قانون أصول المحا
الشرعية على المحكمة الرجوع إلى أهل الخبرة في األمور التي تحتاجها، حيث ورد في صدر الفقرة 

لطرفي الدعوى أن يتفقا على انتخاب أهل الخبرة في (من القانون المذكور ) 84(من المادة ) أ(
كان المدعى  األمور التي تحتاج إلى خبرة كتعيين مقدار النفقة واألجور ونحوها فان لم يتفقا أو

عليه غائبا تعين المحكمة خبيرين ويؤخذ برأيهما إذا اتفقا وحال اختالفهما تضم إليهما ثالثا 
  .43)وعندها يؤخذ برأي األكثرية

من القانون المذكور النفقات واألجور كمثال لذلك، إال انه يجب على  84وذكرت المادة 
ر؛ كدعاوى الدية واالرش والجروح، المحكمة اللجوء إلى الخبرة في كل دعوى تحتاج للتقدي
، وأتعاب المحاماة، قيمة الليرة الذهبيةالتعويض عن الطالق التعسفي، مصاريف العالج، تقدير 

  . ومهر المثل

هذا ومن خالل المادة المذكورة يكون لجوء المحكمة إلى الخبرة التقديرية بشكل عام حال 
  :وء إلى الخبرة التقديرية في ثالث حاالتاالختالف على المقدار، ويمكن إيجاز حاالت اللج

وصلت إلى و أن يكون انتخاب الخبيرين من قبل الطرفين؛ بمعنى أن الدعوى قد ثبتت :األولى
مرحلة التقدير، ولم يتفق الطرفان على المقدار المتنازع عليه، فعلى المحكمة تكليفهما بأن 

تقوم المحكمة بتسجيل اتفاقهما  ينتخبا خبيرين لغايات التقدير، فان اتفقا على خبيرين
  .وانتخاب الخبيرين المعينين من قبلهما

أن يكون االنتخاب من قبل المحكمة مع حضور الطرفين؛ في حال حضور الطرفين وعدم  :الثانية
اتفاقهما على المقدار المتنازع عليه وعدم اتفاقهما على الخبراء، وتركهما األمر للمحكمة، 

  . من قبلها تعين المحكمة الخبيرين

انتخاب (: ومن المبادئ المقررة لدى المحكمة العليا الشرعية بخصوص الحالتين المذكورتين
الخبراء سواء أكان باتفاق الفرقاء أو كان بوساطة المحكمة إنما يكون عند االختالف على مقدار 

  .44)النفقة واألجور ونحوها

ياب المدعى عليه، وفي هذه الحالة يتعذر أن يكون االنتخاب من قبل المحكمة في حال غ :الثالثة
االتفاق على خبيرين؛ وتقوم المحكمة بذلك من تلقاء نفسها، حيث ال مجال لعرض االنتخاب 

  . عليهما
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وتجدر اإلشارة هنا بأنه ال يجوز بأي حال من األحوال أن تقوم المحكمة بالتقدير من تلقاء 
كان بحضور الطرفين أم بغياب المدعى عليه، وال  نفسها دون اللجوء إلى الخبرة التقديرية، وسواء

  .يجوز كذلك اللجوء إلى أي وسيلة أخرى للتقدير غير الخبرة

فإن حكم المحكمة االبتدائية على (: حيث جاء في قرار محكمة االستئناف الشرعية ما يلي
لمستأنف عليها المذكور المتولد له من ا(...) المذكور بنفقات عالج ابنه الصغير (...) المستأنف 

) 84(المذكورة غير صحيح حيث إن سبيل تقدير نفقات العالج هو اإلخبار عمال بالمادة (...) 
وال يجوز  16806و 1347من قانون أصول المحاكمات الشرعية، انظر القرارات االستئنافية رقم 

وسابقا ألوانه لها أن تكتفي بالفواتير، وحيث خال حكمها من اإلخبار لذلك كان حكمها غير صحيح 
  .45)فتقرر فسخه وإعادة القضية لمصدرها إلجراء الشرعي

  :شروط الخبراء في الفقه وقانون أصول المحاكمات الشرعية: المطلب الثاني

شخص يتميز بمعلوماته وخبرته وتخصصه في مجال معين يعهد إليه بدراسة (: الخبير
  . 46)فيها موضوع أو وقائع معينة ضمن تخصصه إلبداء رأيه وتقديريه

بالرجوع إلى كتب الفقه نرى أن الفقهاء اشترطوا شروطا عامة في الخبير منها؛ اإلسالم، 
العقل، البلوغ، الحرية، وكما اشترطوا في بعض الخبراء ما لم يشترطوه في غيرهم، بحسب مجال 

الذكر الخبرة وإعمالها، فاشترطوا في الخبير التقديري باإلضافة إلى الشروط العامة السالفة 
  : شروطا يمكن إجمالها بالشروط التالية

يجب أن يكون الخبير أمينا غير متهم؛ ألن الفاسق ال يقبل قوله، والعدالة المطلوبة  :العدالة .1
استواء أحواله في دينه، وهي تستلزم أمرين، الصالح في الدين، واستعمال المروءة، وهذا 

 .47باتفاق الفقهاء

الخبير مقبوال ال بد أن يكون خاليا عن الغرض، وهذا  حتى يكون تقدير: انتفاء الغرض .2

أجر المثل هو : (من المجلة وشرحها على) 414(المادة ونصت . الشرط عند الحنفية
يشترط أال : (وجاء في شرحها .)48()األجرة التي قدرتها أهل الخبرة السالمين عن الغرض

ره باز في شرح قانون وذك. )49()يكون للخبير غرض ليصح األخذ بقوله والعمل برأيه
إن أجر المثل هو األجرة التي (: المحاكمات الحقوقية نقًال عن قرار محكمة التمييز العثماني

فكان على محكمة االستئناف أن تخمن اجر المثل بمعرفة . يعينها الخبراء الخالون من الغرض
 .)50()خبراء منزهين عن الغرض والميل

ية فلم ينص صراحة على جميع شروط الخبير ضمن أما في قانون أصول المحاكمات الشرع
نصوص مواده، إال أن االجتهاد القضائي وما جرى ويجري عليه العمل في المحاكم الشرعية 
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من ذلك ما جاء في . عدال وخاليا عن الغرضبخصوص الشرطين السابقين، أن يكون الخبير 
المذكور (...) ائية على المستأنف فان حكم المحكمة االبتد(: نص قرار محكمة االستئناف الشرعية

: بالمبلغ المذكور كتعويض عن طالقه التعسفي لها على الوجه المذكور جدير بالفسخ لسببين
أن المحكمة االبتدائية لم تصف الخبيرين المنتخبين لتقدير التعويض بما يجيز االعتماد : أولهما

إضافة إلى أنهم مكلفون شرعا  ن الغرضوالخلو عواألمانة والخبرة والثقة  كالعدالةعلى خبرتهما 
من المجلة والعديد من القرارات االستئنافية في هذا ) 414(وهو ما أشارت إليه المادة 

   .51)فقد جاء الحكم على النحو المذكور غير صحيح وسابقا ألوانه فتقرر فسخه...... .الشأن

ألنها والية، والمرأة ليست ؛ 52ذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط الذكورة في الخبير: الذكورة .3
  .من أهلها

وفي قانون أصول المحاكمات ال يوجد ما يمنع أو يجيز خبرة النساء، فالنص القانوني جاء 
بلفظ الخبير، إال أن ما يقتضيه عمل الخبير التقديري من مخالطة الرجال، واالنتقال، والتحري، 

  . ن النساءوما تحتويه من مشقة ومكابدة، فالرجال اقدر على ذلك م

والناظر في القرارات االستئنافية القديمة منها على وجه التحديد يجد أنها أجازت خبرة 
وبهذا الخصوص . واشترطت كذلك أن تكونا اثنتين قياسا على الشهادة_ على مضض_النساء 

لتقدير فان انتخاب المحكمة االبتدائية امرأة واحدة مع رجلين لإلخبار (: جاء في القرار االستئنافي
من قانون أصول المحاكمات الشرعية واعتمادها إخبارهم غير محقق ) 84(النفقة عمال بالمادة 

  .53)لما هو مشروط لذلك في المادة المذكورة

إال أنني ذكرته لعدم تغير النص  1986ورغم أن هذا القرار قديم حيث صدر في عام 
ث تحتمل خبرة النساء كما ذكرت، هذا من القانوني منذ ذلك التاريخ وبقاء كلمة الخبير مطلقة حي

جهة ومن جهة أخرى، للتنبيه بأن الخبرة التقديرية ليست من باب اإلثبات وإنما هي من باب 
الرواية واإلخبار كما ذكرت، وبالتالي يمكن القول بجواز الركون إلى خبرة النساء في التقدير في 

 .حال كانت من أهل االختصاص النادر ولم يوجد سواها

الشرط اختلف فيه الفقهاء على قولين، فمن قال أنها من باب الرواية واإلخبار  وهذا: العدد .4
لم يشترط التعدد كالحنفية والمالكية وبعض الحنابلة، ومع ذلك فقد اشترط الحنفية والمالكية 

، ومن قال أنها شهادة اشترط التعدد كالشافعية والحنابلة، 54التعدد إذا تعلق التقويم بحد
 .قد سبق اإلشارة إليه عند الحديث عن التكييف الفقهيو
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من المادة ) أ(أما قانون أصول المحاكمات الشرعية فقد اخذ بالتعدد حيث اشترط في الفقرة 
تعين المحكمة خبيرين ......لطرفي الدعوى(: والتي نصت. منه بان يكونا خبيرين اثنين) 84(

  .55)ضم إليهما ثالثا وعندها يؤخذ برأي األكثريةويؤخذ برأيهما إذا اتفقا وحال اختالفهما ت

أرى أنه ال يشترط التعدد، حيث سبق ترجيح الرأي القائل بأنها من باب الرواية واإلخبار 
وهو رأي الحنفية والمالكية وبهذا الرأي أخذت مجلة األحكام العدلية حيث استثنت قول المقوم من 

التعدد في القانون من باب السياسة الشرعية؛ زيادة ، ولعل اشتراط 56النصاب، فيقبل قوله منفردا
  .في االطمئنان إلى الخبرة ولتجنب الخطأ ما أمكن، وتقليل لالختالف فرأي اثنين أفضل من واحد

بأن يكون حاذقا عارفا عالما لما يخبر به، وهو ما : الخبرة والعلم في صنعته ومجاله .5
هل بالشيء ليس من أهل االجتهاد فيه، وهذا يتميز به الخبير عن غيره، ألنه اجتهاد، والجا

رجع في : (جاء في المغني أثناء حديثه عن أجرة المثل .57الشرط باتفاق الفقهاء أيضا
 .58)تقويمه إلى أهل الخبرة

وهذا الشرط لم ينص عليه القانون صراحة وقلما يجري االعتماد في التطبيق القضائي في 
لمحاكم على انتخاب خبيرين يكونان غالبا من المحامين، المحاكم الشرعية، حيث جرى العرف في ا

  .والمحامي مهما بلغ علمه ومعرفته في سائر العلوم يبقى غير مختص في كثير من المعارف

وأرى أن هذا الشرط هو من أهم الشروط التي يجب على المحكمة مراعاته حين انتخاب 
المدعى عليه ومن أهل صنعته، بأن يكون  الخبراء، فاألصل أن تنتخب المحكمة خبيرا ذا صلة بعمل

، فإن كان مديرا ماليا مثال عليها أن تنتخب خبيرا ماليا أو إن كان تاجرا أهل االختصاصمن 
تنتخب احد التجار وهكذا، إذ هو اقدر على تقييم وضعه من غيره، وبالتالي يصدر منه التقرير 

  . فى على أحدمعلال ومسببا علميا، وبه من تحقيق العدالة ما ال يخ

وارى انه تحقيقا للعدالة وتقصيرا ألمد النزاع أن يكون احد الخبيرين من المختصين في 
مجال المدعى عليه؛ زيادة في دقة الخبرة من جهة، والطمئنان المحكمة والخصوم من جهة أخرى، 

ون بأن الخبير صاحب اختصاص واطالع على وضع المدعى عليه أكثر من غيره، وال حرج بأن يك
الخبير الثاني من المحامين؛ نظرًا للحاجة الماسة له المتمثلة في العديد من األمور والنقاط 
القانونية التي قد يجهلها خبير االختصاص، وبالتالي يكمل كل منهما اآلخر، وبالتالي تنعكس 

  .باإليجاب على تقرير الخبرة والخصمين والمحكمة

القانونية؛ للنص على هذا الشرط صراحة؛ ألهميته  كما أرى أن يقوم المقنن بتعديل المادة
لطرفي الدعوى أن يتفقا على انتخاب أهل الخبرة في األمور (: بحيث تصبح المادة بعد التعديل

التي تحتاج إلى خبرة كتعيين مقدار النفقة واألجور ونحوها فان لم يتفقا أو كان المدعى عليه 
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ويؤخذ برأيهما إذا اتفقا، وحال اختالفهما تضم  صاصاالخت أهلغائبا تعين المحكمة خبيرين من 
  ).إليهما ثالثا وعندها يؤخذ برأي األكثرية

والبديل عن ذلك أن تقوم محكمة االستئناف الشرعية باعتماده كباقي الشروط التي لم ينص 
  .عليها وتم اعتمادها كاجتهاد قضائي، ويعمم على جميع المحاكم االبتدائية لاللتزام به

  إجراءات الخبرة التقديرية في الفقه وقانون أصول المحاكمات الشرعية: ث الثالثالمبح

  :إجراءات تقدير الخبراء في الفقه وقانون أصول المحاكمات الشرعية: المطلب األول

ليس في الفقه ما يبين إجراءات الخبرة بشكل مفصل على األقل من الناحية الشكلية كما هو 
الفقهاء آلية واضحة وجلية تبين طريقة الخبراء في التقدير، حيث كان الحال اآلن، حيث لم يذكر 

همهم تحقيق العدل وبسط القسط بين الناس، بغض النظر عن اآللية المتبعة، والناظر في أقوالهم 
يرى أنهم عند التقدير يحاولون جاهدين اخذ جميع االعتبارات التي تحف بالقضية، من عرف، 

تى أطراف القضية تؤخذ بعين االعتبار، وغيرها من االعتبارات التي ومعرفة، وزمان، ومكان، ح
   .59تساعد في إحقاق الحق

منه إجراءات ) 84(من المادة ) ب(أما قانون أصول المحاكمات الشرعية فقد حدد في الفقرة 
على المحكمة أن تبين في قرارها األسباب الداعية إلجراء : (الخبرة التقديرية حيث نصت المادة

كشف والخبرة والغاية من ذلك مع تحديد مهمة الخبير ومقدار النفقات وتعيين الطرف المكلف ال
، حيث يتوجب على المحكمة وبعد تعيينها للخبراء سواء من قبلها أم من قبل الطرفين، 60)بدفعها

  : أن تفهم الخبراء المهمة الموكولة إليهم بالتفصيل وفيما يلي بيان ذلك

وهي إما االختالف على مقدار المتنازع فيه، أو لغياب : الداعية للخبرة بيان األسباب: أوًال

   .المدعى عليه

وهي مثال تقدير نفقة زوجة للمدعية على المدعى عليه : تحديد الهدف والغاية منها: ثانيًا

ومن مبادئ المحكمة الشرعية بهذا . ولسائر لوازمها الشرعية حسب حاله شهريا

مة أن تحدد في قرار انتخاب الخبراء األسباب الداعية يجب على المحك(: الخصوص

من ) 84(من المادة ) ب(إليه، والغاية والمهمة التي انتخبوا من اجلها عمال بالفقرة 

 .61)قانون أصول المحاكمات الشرعية

على المحكمة إفهام الخبيرين بمهمتهما الموكولة إليهما ليراعيا  :تحديد مهمة الخبير: ثالثًا

واد الموضوعية المتعلقة بأسس التقدير وليكون إخبارهما موافق للوجه فيها الم
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الشرعي؛ فمثال أسس اإلخبار في النفقات تختلف عن غيرها من األجور، وعن غيرها من 

الموضوعات التي تتعلق بالتقدير، ومن أهم أسس اإلخبار بشكل عام بحسب واقع عمل 

  :المحاكم الشرعية ما يلي

، فعلى )أجرة حضانة(فمثال لو كان موضوع التقدير هو  :وضوعي للتقديرمراعاة النص الم. أ
وأخذها بعين االعتبار في  62الخبراء الرجوع إلى النص الموضوعي المتعلق بأجرة الحضانة

إن الخبيرين قد قدرا : (إخبارهم، جاء في قرار محكمة االستئناف الشرعية بهذا الخصوص
ثالثة من ضبط الدعوى حسب حال المدعى عليه وهذا أجرة الحضانة كما جاء في الصفحة ال

بأجرة مثل الحاضنة على أن ال (خطأ في تقدير أجرة الحضانة حيث إن أجرة الحضانة تقدر 
من قانون األحوال الشخصية النافذ، علما بأن  178سندا للمادة ) تزيد على قدرة المنفق

بأنها حسب حال المدعى عليه وهذا  المحكمة االبتدائية قد تساوق قرارها مع خبرة الخبيرين
المذكور بمبلغ (...) لذلك كله كان حكم المحكمة االبتدائية على المستأنف . خطأ أيضا

المذكورة لقاء حضانتها (...) عشرين ديناٍر شهريا أجرة حضانة المثل للمستأنف عليها 
غير صحيح  ..........المذكورة وحسب حال المستأنف وقدرته(...) البنتهما الصغيرة 

  .63)وسابقا ألوانه فتقرر فسخه

ويقاس على ذلك جميع المواضيع المتعلقة بالتقدير، فال بد للخبراء من مراعاة النص 
  .القانوني حين اإلخبار

وهذا يتطلب بذل الجهد من الخبراء، فاالكتفاء بسماع أقوالهما المجردة دون : التحري الفعلي. ب
يه ومعاينته، ال يجدي نفعا حتى مع إبراز مستندات من االنتقال إلى مكان عمل المدعى عل

الطرفين وتزداد أهمية التحري فيما لو كانت المستندات المبرزة متعارضة مع أقوالهما، فلكل 
مهنة أسرارها وخباياها ال يعرفها الخبير إال باالنتقال واالطالع الفعلي على واقع المدعى 

  .عليه

لمدعى عليه، وعادة ما يكتفي الخبراء بأقوال المدعية ويزداد التحري أهمية حال غياب ا
المجردة دون أن تبرز ما يعزز أقوالها من بينات خطية أو شخصية، فال بد أن يتعرف الخبراء على 

  . وضع المدعى عليه المادي

(...) إن ما نعى به المستأنف : (ومن قرارات محكمة االستئناف بهذا الخصوص ما يلي
المذكور باستئنافه على الحكم من حيث عدم تحري الخبراء عن أحوال المستأنف المادية قبل 
اإلدالء بخبرتهم واكتفائهم بأقوال المستأنف عليها المجردة دون أي إثباتات بأي وسيلة من وسائل 

فهو نعي صحيح، ذلك أنه كان على الخبراء حال غياب المستأنف تكليف المستأنف عليها اإلثبات 
تقديم بينات عن أحوال المستأنف المادية وإحضار بينات خطية بخصوص الرسوم الجامعية 
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الفصلية وأثمان الساعات المعتمدة من الجهات ذات العالقة ثم بعد ذلك تتم الخبرة وحيث لم يكن 
  .64)غير صحيح وسابقًا ألوانه فتقرر فسخه..... ان حكم المحكمة االبتدائيةذلك كلك فقد ك

يبقى التنبيه إلى أن مسألة تحري وكفاية الخبراء وكفايته من عدمه يعود تقديرها للمحكمة 
فلكل دعوى حيثياتها وواقعها الذي يختلف كليا عن األخرى وان تشابهت بالموضوع، وان طرق 

  .ف جذريا عن األخرى؛ الختالف األطراف وبيئتهما وحال المدعى عليهالتحري في كل دعوى تختل

وعلى المحكمة أن تسجل في ضبط الدعوى مهمة الخبير بشكل مفصل وذلك قبل يوم اإلدالء 
بيوم وتاريخه أدناه وفي المجلس الشرعي المعقود لدي : (بخبرته وفيما يلي مثال على ذلك

والمعروفان ....) والخبير.... الخبير(ن المكلفان شرعا الشرعي حضر الرجال.... قاضي..... أنا
ذاتا لدى المحكمة وهما ثقتان عدالن أمينان خاليان عن الغرض والمصلحة والمحكمة ُتْفهم 

وموضوعها نفقة صغيرة لغايات تقدير نفقة .../.... الخبيرين بأنه تم انتحابهما في الدعوى أساس
حسب حاله شهريا وتكلفهما بضرورة البحث والتحري ... .على والدها المدعى عليه... للصغيرة

عن حال المدعى عليه وأوضاعه المادية، وبالنتيجة تقدير نفقة للصغيرة المذكورة على والدها 
المدعى عليه شهريا حسب حاله على أال تقل عن حد الكفاية، وانه تقرر تقدير مبلغ عشرة دنانير 

المدعية والمحكمة تقرر تحليفهما اليمين الشرعية التالية  بدل أتعاب كل واحد منهما تدفع من قبل
المحكمة وبعرض اليمين الشرعية على ) اقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بصدق وأمانه(

الخبيرين وإفهامهما مضمونها استعدا لحلفها وفعال حلفاها بالصيغة المصورة لهما آنفا، المحكمة 
لمصورة لهما آنفا فالمحكمة تفهم الخبيرين بضرورة تقديم وحيث حلف الخبيران اليمين الشرعية ا

الساعة التاسعة صباحا افهم لهما علنا  00/00/00التقرير يوم الجلسة القادم الواقع يوم الخميس 
  ).00/00/00تحريرا في 

من المادة ) ب(الفقرة : (وبهذا الخصوص صدر مبدأ من المحكمة العليا الشرعية تاليا نصه
وعلى المحكمة أن تبين في قرارها (ن أصول المحاكمات الشرعية نصت على انه من قانو) 84(

األسباب الداعية إلجراء الكشف والخبرة والغاية من ذلك مع تحديد مهمة الخبير ومقدار النفقات 
وحيث خال قرار المحكمة االبتدائية عن تحديد المهمة المناطة ) وتعيين الطرف المكلف بدفعها

ا التحري من طرفي الدعوى عن أوضاع الطاعن المادية وان كانت قد بينت بالخبيرين ومنه
للخبيرين الغاية من انتخابهما في يوم سماع خبرتهما ذاته وهذا يعني أنهما تحريا عن الطاعن 
وسمعا األقوال الواردة في تقريرهما قبل تعرفهما على الغاية من تكليفهما بالخبرة في هذه الدعوى 

ستئناف بمتابعتها للمحكمة االبتدائية في ذلك قد تنكبت صحيح القانون ويتعين فتكون محكمة اال
 .65)نقض الحكم
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وتدفع من قبل الطرف  66وهي عشرة دنانير :تحديد النفقات والطرف المكلف بدفعها: رابعًا

 .المكلف بدفعها وهو المدعي

اية والمهمة الموكولة على المحكمة وبعد إفهامه الغ: تحليف الخبير اليمين الشرعية: خامسًا

اقسم بالله العظيم أن : (إليه أن تحلف الخبير اليمين الشرعية وهي بالصيغة التالية

، وعليه ال يقبل من الخبير أداء مهمته قبل حلف اليمين )أؤدي عملي بصدق وأمانه

الشرعية، وال يقبل أيضا أن يحلف اليمين في نفس يوم اإلخبار، وكما يجوز أن يحلفا 

  .ن ومنفردينمجتمعي

أن : (الضابط في تحليف الخبير أنه: (ومن مبادئ المحكمة العليا الشرعية بهذا الخصوص
من قانون ) 84(من المادة ) د(على المحكمة أن تحلف الخبير اليمين المنصوص عليها في الفقرة 

س وينظر لعمله عند اإلدالء بخبرته في مجل" قبل أن يؤدي عمله"أصول المحاكمات الشرعية 
القضاء، فإن أدلى بخبرته دون حلف اليمين القانونية، أو كان تحليفه لليمين القانونية وقت أداء 

  .67)الخبرة، أو بعد ذلك لم تقبل منه

ال يقبل من الخبراء القيام بعملهم قبل تحليفهم : (ومن مبادئها بخصوص االجتماع واالنفراد
من قانون أصول ) 84(من المادة ) د(رة اليمين القانونية المحددة من قبل المشرع في الفق

ويسجل ذلك ) اقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بصدق وأمانه: (المحاكمات الشرعية وهي نصا
في ضبوطات الدعوى، يستوي في ذلك أن يكون الخبير واحدا أو أكثر، وال يشترط في حال 

المطلق يجري على إطالقه تعددهم أن يحلفوا اليمين في مجلس واحد أو منفردين لعموم النص ف
  .68)ما لم يرد نص يقيده ولم يرد المقيد

أرى انه ال وجه لتحليف الخبير اليمين الشرعية، فمن كانت صفاته الثقة العدل األمين الخالي 
عن الغرض والمصلحة وهي صفات ليست بالسهلة ال بد أن يؤدي عمله بكل إخالص وأمانة ضمنا، 

ى أن مجلة األحكام العدلية لم تشترط تحليف الخبير كما في المادة باإلضافة إل. ناهيك عن الواصف
وان كان ال يشترط لفظ الشهادة في اإلفادات الواقعة لمجرد استكشاف الحال ): (..... 1689(

  ).كاستشهاد أهل الخبرة فإنها ليست بشهادة شرعية وإنما هي من قبيل اإلخبار

ان على المقنن أن يحلف الحكمين في دعاوى وان قيل أنها من باب السياسة الشرعية، فك
التفريق، كاالفتداء والشقاق والنزاع؛ لعظم المهمة الموكولة إليهما، لما فيها من لم شمل األسرة 

  .فشتان بين مهمة خبير التقدير ومهمة الحكم في دعوى التفريق. وحفظ لألوالد من الضياع
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  :ن أصول المحاكمات الشرعيةاختالف الخبراء في الفقه وقانو: المطلب الثاني

قد يختلف الخبراء حين التقدير فيقدر كل واحد منهما تقديرا يختلف عن اآلخر، فقول من 
  : يعتمد؟ للفقهاء أقوال عديدة بهذه المسالة منها

والى هذا ذهب . 69يؤخذ باألقل؛ ألنه متيقن والزائد مشكوك فيه فال يلزم بالشك: القول األول
  . 71ةوالحنابل 70الشافعية

 72وهو مذهب الحنفية. يؤخذ باألكثر؛ ألن من قال باألكثر مثبت للزيادة، فيقدم قوله: القول الثاني
  .73ورواية عند الحنابلة

  . 74وهو قول ضعيف عند الحنابلة. يتساقطان لتعارضهما: القول الثالث

  .75يقرع بينهما، وهو قول ضعيف عند الحنابلة أيضا: القول الرابع

المحاكمات الشرعية فقد ذهب في حال اختالف الخبيرين بالتقدير، بضم أما قانون أصول 
  . 76خبير ثالٍث مرجح ألحدهما، وحينها يؤخذ برأي األكثرية

  الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونحمد الله على ما تقدم من هذا البحث وفات، ومع 
  :وصيات التي توصل إليها وهينهاية هذه الدراسة، يذكر الباحث أهم النتائج والت

  :النتائج

صالحية تعطى للخبير من قبل القاضي لتقديم رأيه في األمر المتنازع (هي : الخبرة التقديرية .1
 ).فيه على وجه التقريب، بعد إعمال عقله، وفكره، ونظره، ومقايسته؛ لتهيئتها للحكم

 .ين الخبرة الفنية المتعلقة باإلثباتالخبرة التقديرية لها شبه بالرواية واإلخبار، وفرق بينها وب .2

تستمد الخبرة التقديرية مشروعيتها من مشروعية التقويم، وهي ثابتة بالكتاب والسنة  .3
 .واآلثار

يلجأ إلى الخبرة التقديرية، حال اختالف الطرفين على المقدار المتنازع عليه أو حال غياب  .4
 .المدعى عليه

  .تخاذ الطريق المناسب بالتحري عند اإلخبارعلى الخبراء مراعاة النص الموضوعي، وا .5
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  :التوصيات

فصل نصوص المواد المتعلقة بالخبرة التقديرية عن مواد الخبرة الفنية والواردة في الفصل  .1
 .الحادي عشر من قانون أصول المحاكمات الشرعية والمدرجة تحت البينات

يتضمن المخبرين وشروطهم إنشاء نظام خاص بالخبرة التقديرية، وفق أسس علمية دقيقة،  .2
 .والية اإلخبار

 .تقرير الخبرة التقديرية كمساق في الجامعات والمعاهد .3

في الخبراء، وعلى األقل في احد الخبيرين، وتعديل النص القانوني  االختصاصاشتراط  .4
لطرفي الدعوى أن يتفقا على انتخاب أهل (: ، بحيث تصبح المادة بعد التعديل)84(للمادة 

األمور التي تحتاج إلى خبرة كتعيين مقدار النفقة واألجور ونحوها فان لم يتفقا أو  الخبرة في

ويؤخذ برأيهما إذا  االختصاص أهلكان المدعى عليه غائبا تعين المحكمة خبيرين من 
 ).اتفقا وحال اختالفهما تضم إليهما ثالثا وعندها يؤخذ برأي األكثرية

 .ال كانت من أهل االختصاص النادر وال يوجد سواهاالتقدير، في ح األخذ بخبرة النساء في .5
 

  الهوامش
 
: ، معجم مقاييس اللغة، تحقيق)هـ395 :ت(أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين  1

محمد بن أبي بكر بن عبد . 239، ص2، ج)ط بال(م، 1979عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، 
صيدا،  –د، بيروت يوسف الشيخ محم: ، مختار الصحاح، المحقق)هـ666: ت(القادر الحنفي الرازي 

 .87، ص)5ط(م، 1999/ هـ 1420الدار النموذجية،  -المكتبة العصرية 

، )هـ711: ت(محمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى  2
  .227، ص4، ج)3ط(هـ،  1414لسان العرب، بيروت، دار صادر، 

مكتب تحقيق التراث في : تحقيق(، القاموس المحيط، )هـ817: ت(محمد بن يعقوب الفيروزآبادى  3
لبنان، مؤسسة الرسالة للطباعة  –محمد نعيم العرقسوسي، بيروت : ، بإشراف)مؤسسة الرسالة

  .382، ص)8ط(م،  2005 -هـ  1426والنشر والتوزيع، 

محمد : رة، تحقيق، الذخي)هـ684: ت(أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي  4
  .392، ص5،ج)1ط(م، 1994بوخبزه، بيروت، دار الغرب اإلسالمي،

، كتاب التعريفات، تحقيق وضبط وتصحيح )هـ816: ت(علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني  5
 . 97، ص)1ط (م، 1983لبنان، دار الكتب العلمية،–جماعة من العلماء، بيروت 

  .784،ص6، ج)2ط(م، 1985سالمي وأدلته، دمشق، دار الفكر، وهبه الزحيلي، الفقه اإل 6
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، والقانون 1/11/1959بتاريخ ) 1449(منشور في الجريدة الرسمية في العدد ) 31(القانون رقم  7

تاريخ ) 5392(منشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم  2016لسنة ) 11(المعدل رقم 
 .17/7/2016ويعمل بالتعديل اعتبارا من  17/4/2016

  . 62، ص5ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مصدر سابق، ج 8

  .78، ص76، ص5ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج 9

بمساعدة فريق ، ، معجم اللغة العربية المعاصرة)هـ1424: ت(أحمد مختار عبد الحميد عمر  10
عربية بالقاهرة، مجمع اللغة ال. 1779 ، ص3، ج)1ط(، م2008 -هـ  1429،عالم الكتب،عمل

  .718، ص2، المعجم الوسيط، دار الدعوة، ج)إبراهيم مصطفى وآخرون(

أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهاني، المفردات في غريب القران، تحقيق وضبط  11
 .396، ص )ط بال(لبنان، دار المعرفة،  –محمد سيد كيالني، بيروت 

تي لم يرد بشأنها نص من كتاب أو سنة يحددها، مما يقتضيه تنظيم مرافق تلك ال: (السلطة التقديرية 12
الدولة وتدبير شؤونها ورعاية الصالح العام، وبالجملة من كل ما يجلب مصلحة أو يدرأ مفسدة على 

فتحي الدريني، : ، انظر)مقتضى من روح الشريعة ومقاصدها العامة، ولم يرد بشأنها أحكام تفصيلية
 .105، ص)3ط(م، 1984طان الدولة في تقييده، بيروت، مؤسسة الرسالة،الحق ومدى سل

، )هـ684: ت(أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي  13
 .10- 9، ص1، ج)ط بال(الفروق، عالم الكتب، 

، رد المحتار على الدر )هـ1252: ت(محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي  14
  .404، ص4، ج)2ط(م، 1992 -ه1412المختار،بيروت، دار الفكر،

: ت(محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرعيني المالكي  15
، 5، ج)3ط(م، 1992 -هـ 1412، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر، )هـ954
 .336ص

، اإلنصاف )هـ885: ت(ين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي عالء الد 16
، 1956في معرفة الراجح من الخالف، صححه وحققه محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي، 

  .354، ص11، ج)1ط (

  .404، ص4ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، مصدر سابق، ج 17

، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار )هـ1230: ت(رفة الدسوقي المالكي محمد بن أحمد بن ع 18
  .500، ص3، ج)ط بال(الفكر، 

، )هـ450: ت(أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي  19
علي محمد  الشيخ: الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، تحقيق
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م، 1999- هـ 1419لبنان، دار الكتب العلمية، –، بيروت )الشيخ عادل أحمد عبد الموجود -معوض 

  .247، ص16، ج)1ط(

عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة  20
، )1ط(م، 1994 -هـ 1414لكتب العلمية،، الكافي في فقه اإلمام أحمد، دار ا)هـ620: ت(المقدسي 

  .25، ص4ج

، منح الجليل شرح مختصر )هـ1299: ت(محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي  21
  .255، ص7، ج)ط بال(م، 1989/هـ1409خليل، بيروت، دار الفكر،

، )هـ1243: ت(مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي  22
  .67،ص2، ج)2ط(م، 1994 -هـ 1415مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، المكتب اإلسالمي،

وتعديالته حتى  1959لسنة  31من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ) 90، 79، 78(المواد  23
  .2016عام 

وتعديالته حتى  1959لسنة  31من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ) 84(الفقرة أ من المادة  24
  .2016عام 

 .23/12/2019تاريخ  117887 – 4017/2019محكمة استئناف عمان الشرعية، قرار رقم  25

لبنان، دار –محمد الصادق قمحاوي، بيروت : احمد بن علي الرازي الجصاص، أحكام القران، تحقيق 26
  .121، ص3، ج،)ط بال( م،1992 -هـ 1412إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي،

البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، الجامع المسند الصحيح المختصر من  27 
محمد زهير بن : صحيح البخاري، تحقيق= أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه 

، )قيم محمد فؤاد عبد الباقيمصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم تر(ناصر الناصر، دار طوق النجاة 
إذا اعتق عبدا بين اثنين أو امة بين شركاء، رقم الحديث : ، كتاب العتق، باب)1ط(هـ، 1422

 .144، ص3، ج)2522(

، المبدع )هـ884: ت(إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين  28
  .42، ص5، ج)1ط(م، 1997 - هـ 1418تب العلمية، لبنان، دار الك –في شرح المقنع، بيروت 

، المنتقى )هـ474: ت(سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي األندلسي  29
  .159، ص7، ج)1ط (هـ، 1332شرح الموطأ، بجوار محافظة مصر، مطبعة السعادة، 

  .160،ص7الباجي، المنتقى، مصدر سابق، ج 30

ط (الطرابلسي الحنفي، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من األحكام، دار الفكر،  علي بن خليل 31
 .130، ص)بال
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محمد بن فرحون اليعمري المالكي، تبصرة الحكام في أصول االقضية ومناهج الحكام، خرج أحاديثه  32

) ط بال(، 2001بيروت، دار الكتب العلمية، –الشيخ جمال مرعشلي، : وعلق عليه وكتب حواشيه
  .78، ص2ج

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني أبو المعالي ركن الدين الملقب بإمام الحرمين  33
عبد العظيم محمود . د. أ: ، نهاية المطلب في دراية المذهب، حققه وصنع فهارسه)هـ478: ت(

 .248، ص5، ج)1ط (، م2007-هـ1428الديب، دار المنهاج، 

، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، خرج آياته )هـ751توفي (بكر ابن قيم الجوزية  محمد بن أبي 34
  .99، ص)1ط(م، 1995الشيخ زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلمية، : وأحاديثه

 .130الطرابلسي، معين الحكام، مصدر سابق، ص 35

  .78ابن فرحون، تبصرة الحكام، مصدر سابق، ص 36

وتعديالته حتى  1959لسنة  31من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ) 84(ادة الفقرة أ من الم 37
لطرفي الدعوى أن يتفقا على انتخاب أهل الخبرة في ): (84(من المادة ) أ(الفقرة : (2016عام 

األمور التي تحتاج إلى خبرة كتعيين مقدار النفقة واألجور ونحوها فان لم يتفقا أو كان المدعى عليه 
ًا تعين المحكمة خبيرين ويؤخذ برأيهما إذا اتفقا وحال اختالفهما تضم إليهما ثالثا وعندها غائب

  ).يؤخذ برأي األكثرية

  .71، ص)414(هـ، المادة 1302لجنة من العلماء، مجلة األحكام العدلية، بيروت، المطبعة األدبية،  38

  .81، ص2ابن فرحون، تبصرة الحكام، مصدر سابق، ج 39

بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة  عبد الله 40
  .337، ص5، ج)ط بال(م،1968 -هـ1388، المغني، مكتبة القاهرة، )هـ620: ت(المقدسي 

  .391، ص17الماوردي، الحاوي الكبير، مصدر سابق، ج 41

ابن عرفه، حاشية الدسوقي على . 256- 255، ص6ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، مصدر سابق، ج 42
: ت(أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي . 500، ص3الشرح الكبير، مصدر سابق، ج

عمان، المكتب  -دمشق -زهير الشاويش، بيروت: ، روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق)هـ676
، 10ي، مصدر سابق، جابن قدامة، المغن. 201، ص11، ج)3ط(م، 1991/ هـ1412اإلسالمي،

  .111ص

  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 84(من المادة ) أ(الفقرة  43

، والمنشورة على 18/7/2018تاريخ  88- 39/2018مبادئ المحكمة العليا الشرعية، رقم المبدأ  44
 .https://sjd.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=244موقع دائرة قاضي القضاة 

 .25/9/2013، تاريخ 90264ئناف عمان الشرعية، قرار رقم محكمة است 45

  181، ص )ط بال(عبد الواحد كرم، معجم مصطلحات الشريعة والقانون،  46



 ... 1959لعام  31الخبرة التقديرية في قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم    مجلة جرش للبحوث والدراسات

 997

 
، تبيين الحقائق شرح كنز )هـ 743: ت(عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي  47

 .333، ص1، ج)1ط(ه،ـ 1313بوالق، -كبرى األميرية الدقائق وحاشية الشْلبي، القاهرة، المطبعة ال
، 1جزء : تحقيق(، الذخيرة، )هـ684: ت(أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي 

، )محمد بو خبزة: 12 - 9، 7، 5 - 3سعيد أعراب،جزء : 6، 2محمد حجي، جزء : 13، 8
محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة  .90،ص3، ج)1ط(م، 1994بيروت، دار الغرب اإلسالمي، 

، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، بيروت، دار )هـ1004: ت(شهاب الدين الرملي 
، مصدر سابقالسيوطي، مطالب أولي النهى، . 66،ص4، ج)ط أخيرة(م، 1984/هـ1404الفكر،

  .401، ص1ابن قدامة، الكافي في فقه اإلمام أحمد، مصدر سابق ج .67،ص2ج

  .71، ص)414.(األحكام العدلية، مصدر سابق، ممجلة  48

، عمان، دار )تعريب المحامي فهمي الحسيني(حيدر، علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة األحكام،  49
  .402، ص1، ج)414(م، 4، ج)1ط(، 2010الثقافة،

، )3ط(، شرح قانون المحاكمات الحقوقية، بيروت، مكتبة صادر، )م1925(سليم بن رستم اللبناني  50
  .253ص

 .18/2/2019تاريخ  114302 -542/2019محكمة استئناف عمان، قرار رقم  51

، البحر الرائق شرح كنز )هـ970: ت(زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري  52
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن . 67، ص7، ج)2ط(الدقائق، دار الكتاب اإلسالمي، 

محمد محمد أحيد ولد : ، الكافي في فقه أهل المدينة، تحقيق)هـ463: ت(لنمري القرطبي عاصم ا
النووي، . 931، ص2، ج)2ط(م، 1980/هـ1400ماديك الموريتاني، الرياض، مكتبة الرياض الحديثة،

: ت(محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي . 101، ص12روضة الطالبين، مصدر سابق، ج
م، 1994 -هـ 1415لمحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية،، مغني ا)هـ977

  .15، ص3ابن قدامه، المغني، مصدر سابق، ج. 90،ص2، ج)1ط(

 .9/7/1986، تاريخ 26682محكمة استئناف عمان، قرار رقم  53

، 1ق، جالقرافي، الفروق، مصدر ساب. 84، ص4ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، مصدر سابق، ج 54
 .9ص

  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 84(من المادة ) أ(الفقرة  55

  .318، ص4حيدر، درر الحكام شرح، مصدر سابق، ج 56

محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد . 307ص، 2جابن نجيم، البحر الرائق، مصدر سابق،  57
، 1،ج)ط بال(الفكر للطباعة، ، شرح مختصر خليل للخرشي، بيروت، دار )هـ1101: ت(الله 
مع تكملة (، المجموع شرح المهذب )هـ676: ت(محيي الدين يحيى بن شرف النووي . 200ص
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الشربيني، مغني المحتاج، مصدر سابق، . 286، ص2، ج)ط بال(، ، دار الفكر)السبكي والمطيعي

  .443، ص3ن قدامه، المغني، مصدر سابق، جاب. 90، ص2ج

  .337، ص 5مصدر سابق، ج بن قدامه، المغني،ا 58

عبد الرحمن بن : ، مجموع الفتاوى، تحقيق)هـ728: ت(أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني  59
محمد بن قاسم، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 

  .520، ص29، ج)ط بال(م، 1995/هـ1416الشريف، 

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 84(ادة من الم) ب(الفقرة  60

 .18/7/2018تاريخ  2018-39/88مبادئ المحكمة العليا الشرعية رقم المبدأ  61

المواد ، 2019لسنة  15ينظر مواد الفصل الثالث من قانون األحوال الشخصية األردني رقم  62
 .2/6/2019تاريخ ) 5578(،والمنشور في الجريدة الرسمية رقم العدد )178(

 . م23/9/2020تاريخ  120303-1693/2020محكمة استئناف عمان، قرار رقم  63

  .6/2/2018تاريخ  110659-429/2018محكمة استئناف عمان، قرار رقم  64

  .14/5/2019تاريخ  149- 23/2019رقم المبدأ مبادئ المحكمة العليا الشرعية  65

، 2015لسنة ) 61(رسوم المحاكم الشرعية رقم  من نظام) 46(من المادة ) أ(من الفقرة ) 1(البند  66
، والمنشور 1972لسنة ) 19(من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم ) 39(الصادر بمقتضى المادة 

  .16/7/2015تاريخ ) 5349(في الجريدة الرسمية رقم العدد 

أيضا المبدأ ينظر . 18/7/2018تاريخ  2018-39/88مبادئ المحكمة العليا الشرعية رقم المبدأ  67
  .24/9/2018تاريخ  105- 56/2018رقم 

  .18/7/2018تاريخ  2018-39/88مبادئ المحكمة العليا الشرعية رقم المبدأ  68

، األشباه والنظائر، دار الكتب )هـ911: ت(عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي  69
 .355، ص)1ط(م، 1990 -هـ 1411العلمية،

  .90-89، ص12ين، مصدر سابق، جالنووي، روضة الطالب 70

  .407، ص11المرداوي، اإلنصاف، مصدر سابق، ج 71

 .202، ص6ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، مصدر سابق، ج 72

 .407، ص11المرداوي، اإلنصاف، مصدر سابق، ج  73

  .407، ص11المرداوي، اإلنصاف، مصدر سابق، ج 74

  .407، ص11المرداوي، اإلنصاف، مصدر سابق، ج 75

  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 84(من المادة ) أ(الفقرة  76

  



 ... 1959لعام  31الخبرة التقديرية في قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم    مجلة جرش للبحوث والدراسات

 999

 
  المصادر والمراجع

بمساعدة فريق ، معجم اللغة العربية المعاصرة، )هـ1424: ت(أحمد مختار عبد الحميد عمر 
 ). 1ط(، م2008 -هـ  1429،عالم الكتب،عمل

أبو المعالي ركن الدين  عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوينيامام الحرمين، 

، حققه وصنع نهاية المطلب في دراية المذهب، )هـ478: ت(الملقب بإمام الحرمين 
  .)1ط (، م2007- هـ1428عبد العظيم محمود الديب، دار المنهاج، . د. أ: فهارسه

: ت(سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي األندلسي الباجي، 

  ).1ط (هـ، 1332مطبعة السعادة،  بجوار محافظة مصر،المنتقى شرح الموطأ، ، )هـ474

الجامع المسند الصحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي،  

صحيح = المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه 

مصورة عن السلطانية (طوق النجاة  محمد زهير بن ناصر الناصر، دار: ، تحقيقالبخاري
إذا اعتق : ، كتاب العتق، باب)1ط(هـ، 1422، )بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي

  .عبدا بين اثنين أو امة بين شركاء

عبد : ، تحقيقمجموع الفتاوى، )هـ728: ت(أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ابن تيمه، 
لمدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، مجمع الملك فهد الرحمن بن محمد بن قاسم، ا

  ).ط بال(م، 1995/هـ1416لطباعة المصحف الشريف، 

، كتاب التعريفات، )هـ816: ت(علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني الجرجاني، 
ط ( م،1983 لبنان، دار الكتب العلمية،–تحقيق وضبط وتصحيح جماعة من العلماء، بيروت 

1 .(  

محمد الصادق قمحاوي، : ، تحقيقأحكام القران احمد بن علي الرازي الجصاص،الجصاص، 
ط (م، 1992 -هـ 1412لبنان، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي،–بيروت 

 ).بال

، عمان، )تعريب المحامي فهمي الحسيني(، درر الحكام شرح مجلة األحكامحيدر، علي حيدر، 
  ).1ط(، 2010لثقافة،دار ا
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شرح مختصر خليل ، )هـ1101: ت(محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله الخرشي، 

  ).ط بال(، بيروت، دار الفكر للطباعة، للخرشي

 ، بيروت، مؤسسة الرسالة،الحق ومدى سلطان الدولة في تقييدهفتحي الدريني، الدريني، 
 ).3ط(م، 1984

حاشية الدسوقي على ، )هـ1230: ت(د بن عرفة الدسوقي المالكي محمد بن أحمالدسوقي، 

  ).ط بال(، دار الفكر، الشرح الكبير

، مختار الصحاح، )هـ666: ت(محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي الرازي، 
الدار النموذجية،  -صيدا، المكتبة العصرية  –يوسف الشيخ محمد، بيروت : المحقق
 ).5ط(م، 1999/ هـ 1420

المفردات في أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهاني، الراغب االصفهاني، 

  .)ط بال(لبنان، دار المعرفة،  –، تحقيق وضبط محمد سيد كيالني، بيروت غريب القران

، بيروت، مكتبة شرح قانون المحاكمات الحقوقية، )م1925(سليم بن رستم اللبناني رستم، 
  ).3ط(صادر، 

محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرعيني الرعيني، 

 - هـ 1412، دار الفكر، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، )هـ954: ت(المالكي 
  ).3ط(م، 1992

نهاية ، )هـ1004: ت(محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي الرملي، 

 ). ط أخيرة(م، 1984/هـ1404 ، بيروت، دار الفكر،إلى شرح المنهاج المحتاج

 ).2ط(م، 1985، دمشق، دار الفكر، الفقه اإلسالمي وأدلتهوهبه الزحيلي، الزحيلي، 

تبيين ، )هـ 743: ت(عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي الزيلعي، 

الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشيبوالق، -، القاهرة، المطبعة الكبرى األميرية ْلب 
  ).1ط( ،هـ1313

، دار األشباه والنظائر، )هـ911: ت(عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي السيوطي، 
  ).1ط(م، 1990 - هـ 1411الكتب العلمية،
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: ت(قي الحنبلي مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشالسيوطي، 

 - هـ 1415، المكتب اإلسالمي،مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، )هـ1243
  ).2ط(م، 1994

مغني المحتاج إلى معرفة ، )هـ977: ت(محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي الشربيني، 

 ).1ط(م، 1994 -هـ 1415، دار الكتب العلمية،ألفاظ المنهاج معاني

معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من ي بن خليل الطرابلسي الحنفي، علالطرابلسي، 

  ).ط بال(، دار الفكر، األحكام

رد ، )هـ1252: ت(محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي ابن عابدين، 

 ).2ط(م، 1992 - ه1412بيروت، دار الفكر، ،المحتار على الدر المختار

: ت(ف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي يوسابن عبد البر، 

محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، : ، تحقيقالكافي في فقه أهل المدينة، )هـ463
 .)2ط(م، 1980/هـ1400الرياض، مكتبة الرياض الحديثة،

منح الجليل ، )هـ1299: ت(محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي عليش، 

  ).ط بال(م، 1989/هـ1409 ، بيروت، دار الفكر،شرح مختصر خليل

معجم ، )هـ395: ت(أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين ابن فارس، 

 .)ط بال(م، 1979عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، : ، تحقيقمقاييس اللغة

تبصرة الحكام في أصول االقضية ومناهج ي، محمد بن فرحون اليعمري المالكابن فرحون، 

بيروت، دار  –الشيخ جمال مرعشلي، : ، خرج أحاديثه وعلق عليه وكتب حواشيهالحكام
 ).ط بال(، 2001الكتب العلمية،

مكتب : تحقيق(، القاموس المحيط، )هـ817: ت(محمد بن يعقوب الفيروزآبادى الفيروز آبادي، 
لبنان،  –محمد نعيم العرقسوسي، بيروت : ، بإشراف)تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة

 ).8ط(م،  2005 -هـ  1426مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 

) 1449(في العدد  الجريدة الرسميةفي  منشور ،)31(قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 

يدة منشور في الجر 2016لسنة ) 11(، والقانون المعدل رقم 1/11/1959بتاريخ 



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  بكليزي

  1002

 
ويعمل بالتعديل اعتبارا من  17/4/2016تاريخ ) 5392(في العدد رقم الرسمية 

17/7/2016.  

، والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 2019لسنة  15رقم  األردني قانون األحوال الشخصية
 .2/6/2019تاريخ ) 5578(العدد 

ثم الدمشقي الحنبلي،  عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسيابن قدامه، 

، دار الكتب الكافي في فقه اإلمام أحمد، )هـ620: ت(الشهير بابن قدامة المقدسي 
  ).1ط(م، 1994 -هـ 1414العلمية،

عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، ابن قدامه، 

ط (م،1968 -هـ1388كتبة القاهرة، ، مالمغني، )هـ620: ت(الشهير بابن قدامة المقدسي 
  ).بال

: ت(أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي القرافي، 
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، الذخيرة، )هـ684: ت(أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي القرافي، 
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  ملخص

ر وكيف عب عند المحاسبي، ساليب التحليل النفسيأالكشف عن  إلى التأصيلية هدفت هذه الدراسة
اعتمدت الدراسة  نف الذكرآا للهدف وتحقيًق؛ وسوآداب النف ،الرعاية لحقوق الله :عنها في ضوء كتابيه

 :على التوالي اآلتيةالدراسة المباحث  تضمنتو، االستنباطي واالستقرائي الوصفي التحليلي والمنهج المنهج
تعريف المحاسبي للتحليل  إلىا مفهوم التحليل النفسي، وصوًلا التعريف بالمحاسبي وكتابيه، وثانيا ًلوأ

وفيها نتائج  ،واحتوت هذه الدراسة على خاتمة؛ التحليل النفسي عند المحاسبي أساليبا وثالًث النفسي،
  .وتوصيات

  :الباحث في دراسته إليهاهم النتائج التي توصل أومن 

 نأو ،ه في موضوع التحليل النفسي وأساليبهفيا ال بأس كتب التراث التربوي االسالمي شغلت حيز نأ
وآداب  ،الرعاية لحقوق الله :موضوع التحليل النفسي وأساليبه في كتابيهلى إ أشارالمحاسبي  األمام

ها على ضوء االسالم النقي القائم على الكتاب والسنة وسير بالكشف عن العقد وحّلر عن ذلك وعب .النفوس
  .الخلفاء الراشدين

  : بها الباحث بدراسته أوصىهم التوصيات التي أومن 

 التي تعنى بدراسة لهذا الموضوع واالسـتفادة و ،ةت ومحاضرات علميالعمل على عقد مؤتمرات وندوا
  .من التراث التربوي االسالمي من خالل التأصيل االسالمي للعلوم االنسانية واالجتماعية

ــه،  آداب النفــوس، المحاســبي،: الكلمــات المفتاحيــة  ــة لحقــوق الل ــنفس، التحليــل، الرعاي  التحليــل النفســي،  ال
  .سيالتحليل النف أساليب
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Psychoanalysis at Almuhasiby: An Rooting Study  
 
Yahia Hamze Kabha, Assistant Professor of Islamic Education, Al Qasimi 

College, Palestinian inside. 
 

Abstract 
This study aimed at discovering methods of psychological analysis from the 

perspective of Almuhasiby and the way he described them in both of his books: Keeping 
God's rights and Self Manners. 

The study relied on both methods: descriptive analysis and deductive inference. 

The research has included the following concepts respectively. First, introducing 
Almuhasiby and his books. Second, the concept of psychological analysis in general and 
the definition of psychological analysis according to Almuhasiby. Third, the methods of 
psychological analysis suggested by Almuhasiby. 

Results showed that Islamic heritage books have included aspects of psychological 
analysis and its methods. Moreover, the research found out that Almuhasiby has 
indicated the concept of psychological analysis and its methods in both of his books; 
Keeping God's rights and Self Manners by illustrating psychological disorders and 
proposing solutions for them depending on pure Islamic instructions that are based on 
Quran, Sunnah and the biographies of the rightly-guided caliphs. The research has 
recommended holding scientific conferences, seminars, and lectures concerned with the 
study of this topic. Moreover, benefiting from the Islamic educational heritage through 
the Islamic rooting of the human and social sciences. 
Keywords: Almuhasiby, Keeping God's rights, Self manners, Analysis, Psychoanalysis, 

Psychoanalytic methods. 
  

مةالمقد  
  :ا بعدأم ،الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين

 ؛وقد أولى التربية العناية البالغة ،جوانب الحياة بكّل اهتمقد اإلسالم  ا ال شك فيه أنممف
في  اا بالًغر تأثيرا يؤّثمم ،د الخير فيهة في المجتمع، فهي التي تحدها هي الركيزة األساسيألّن

وهي المقصودة بالتغيير  ،هي الميدان العملي للتربية االسالمية االنسانيةالنفس  وتعد. سلوك الفرد
تكون عملية تربيتها وتعليمها  أن ال بد لكلذ ؛والتعديل السلوكي والبناء النفسي الشمولي الفكري،

ق تأتي هذه الدراسة لتسليط ومن هذا المنطل اإلنسانية،مبنية على تصور سليم لطبيعة النفس 
في التأصيل االسالمي للعلوم  وإسهاما ساليب التحليل النفسي عند االمام المحاسبي،أالضوء على 

   .االنسانية واالجتماعية
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   :وأسئلتها مشكلة الدراسة

في صة النقص الكبير والملحوظ في كتب متخصاإلحساس العميق بتكمن مشكلة الدراسة في 
 المتعلقة في األبحاث والدراسات الندرةواإلسالمي، التراث التربوي في النفسي موضوع التحليل 

ويمكن  ؛ هذاةة في الجامعات العربية واالجتماعينسانيللعلوم اإل سالميفي موضوع التأصيل اإل
  :التالية ، باألسئلةاالستفهاميةصياغة مشكلة الدراسة في صيغتها 

 من هو اإلمام المحاسبي؟. 1

  هو تعريف التحليل في اللغة واالصطالح؟ما  .2

  ما هو تعريف النفس في اللغة واالصطالح؟ .3

    ما هو مفهوم التحليل النفسي؟ .4

  ما مفهوم التحليل النفسي عند المحاسبي؟. 5

6. ر المحاسبي عن أساليب التحليل النفسي من خالل كتابيه؟كيف عب  

  :أهداف الدراسة

  :اف اآلتيةتحقيق األهد إلىتسعى الدراسة 

  .تعريف التحليل في اللغة واالصطالح .1

  .تعريف النفس في اللغة واالصطالح .2

  .بيان وتوضيح مفهوم التحليل النفسي. 3

4. ف على مفهوم التحليل النفسي عند المحاسبيالتعر.  

  .ساليب التحليل النفسي عند المحاسبيأالكشف وتسليط الضوء على . 5

6. الرعاية لحقوق الله وآداب النفوس :محاسبي وتسليط الضوء على كتابيهف على االمام الالتعر.  

  :أهمية الدراسة

تستمد إضافة  ،التي هي موضوع البحثو ،و تساؤالتهاأتها من طبيعة الموضوع الدراسة أهمي
ة نسانيللعلوم اإل سالمية موضوع التأصيل اإلا من الوعي حول أهميمزيد لى كونها تبّثإ

ومراكز  والتربوية ةفي الدراسات اإلسالمي والباحثين لبةة الطلدراسة الحاليتفيد اية، وواالجتماع
  :ما يلي ة الدراسة فيا سبق تكمن أهميا مموانطالًق ؛األبحاث

  .تساهم هذه الدراسة في إدخال الطابع اإلسالمي في العلوم التربوية .1

  .علم الباحث ها األولى التي تتناول هذا الموضوع في حدودأّن .2
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تسهم هذه الدراسة في تضييق الفجوة بين ما اصطلح على تسميته بعلوم الشريعة والعلوم  .3
  .الطبيعية واإلنسانية

 بإبرازوذلك  ،ةة واالجتماعينسانيللعلوم اإل سالميتسهم هذه الدراسة في مشروع التأصيل اإل .4
  .سالميا للتصور اإلوالمفاهيم وفًقعادة ترتيب المعلومات إو ة للعلوم،سالميالرؤية اإل

ة الدراسةمنهجي:  

يعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي الذي يعنى بوصف الموضوع المراد  التحليلي
لعمل استنتاجات واستخراج خصائص وذلك  ؛تحليله وتفسيره ومعرفة العالقة بينهما ثم ،دراسته

مفهوم  ة من خالل بيانلخروج بالنتائج المرجول م وموضوعيالظاهرة المدروسة بشكل منّظ
االستقرائي والمنهج االستنباطي في معالجة  واعتمد الباحث كذلك على المنهج. التحليل النفسي

تسليط الضوء على تعريف المحاسبي للتحليل  فاعتمد المنهج االستقرائي في؛ موضوع الدراسة
ساليب أالمنهج االستنباطي واالستقرائي لمعرفة  كما اعتمدفي ضوء كتابيه؛ ر عنه وكيف عب النفسي

  .التحليل النفسي عند المحاسبي

  :حدود الدراسة

ر عنه المحاسبياقتصرت هذا الدراسة على بيان مفهوم التحليل النفسي وكيف عب ،ف والتعر
حيث  التحليل النفسي عند المحاسبي، أساليبالمحاسبي وكتابيه، والكشف عن  اإلمامعلى 

  .ذلك ولم تتعد الرعاية لحقوق الله وآداب النفوس فقط، :على كتابيهاقتصرت 

  :الدراسات السابقة

في حدود اطالع الباحث من خالل البحث في استقصاء متعلقات الدراسة لم يجد دراسة 
  .عالجت الموضوع بشكل مباشر، ولم يقف على دراسة تحمل ذات العنوان والموضوع

  .اسبي وكتابيهالتعريف بالمح :المبحث االول

  . التعريف باْلمحاسبي :األولالمطلب 

أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي البصري األصل الزاهد المشهور، العاِرف، شيُخ هو 
ياِسبحالم ،اِديْغدِة، البِفيوِة، ومن علماء مشايخ القوم بعلوم ا ،الصِديهِف الزاِنيالتَّص اِحبلظاهر ص

وهو  .منها كتاب الرعاية لحقوق الله وغيره ،وعلوم المعامالت واإلشارات، له التصانيف المشهورة
وهو من الزهاد المتكلمين على  وهو من أهل البصرة وأسند الحديث، ،أستاذ أكثر البغداديين

رف مذاهب وع ا كتب الحديث،ما مقدما متكّلوكان فقيه ،العبادة والزهد في الدنيا والمواعظ
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قال الخطيب له كتب كثيرة في الزهد وأصول الديانة  ،ر واالعتباروله من الكتب كتاب التفّك ،اكالنس
ابن مسروق، وَأحمد : روى عْنه يزيد بن هارون يِسيرًا،: يرِوي عن والرد على المعتزلة والراِفضِة،

،دَنيالجو ،الَقاِسم بن  بن ِليو عَأبو ،اجرالس اقحسإ ُل بناِعيمسإو ،ِفيوالص نسالح بن دمَأحو
وهو ممن اجتمع له علم الظاهر والباطن، وله كتب في  ،وهو أحد رجال الحقيقة. َخيران الَفِقيه

درهم، فلم يأخذ منها  وكان قد ورث من أبيه سبعين ألف .له" الرعاية"الزهد واألصول وكتاب 
ت الرواية صح: أباه كان يقول بالقدر، فرأى من الورع أن ال يأخذ ميراثه، وقال ألن: ا، قيلشيًئ

ومات وهو محتاج  ،1)ال يتوارث أهل ملتين شتى: (قال هم أّنى الله عليه وسّلعن رسول الله صّل
. رب، يزيد ويقوى بالعلم والحلمنور الغريزة مع التجا: وسئل عن العقل ما هو، فقال. إلى درهم

حسن الوجه مع الصيانة، وحسن القول مع األمانة، وحسن اإلخاء : فقدنا ثالثة أشياء: وكان يقول
بضم الميم وفتح الحاء المهملة وبعد األلف سين مهملة مكسورة وبعدها : والمحاسبي .مع الوفاء

كان أحمد بن : وقال .يحاسب نفسهه كان ألّن ؛وعرف بهذه النسبة: باء موحدة، قال السمعاني
حنبل رضي الله عنه يكرهه لنظره في علم الكالم وتصنيفه فيه، وهجره فاستخفى من العامة، فلما 

مات لم ياِرٍث، َقاَل .عليه إال أربعة نفر ّلصح نعو :،قِفيالتَّو ْقلالع رهوجُل، والَفض انْنساإل رهوج 
: ُقْلُت َترك الدْنيا مع ِذْكرها ِصَفُة الزاِهِدين، وَترُكها مع ِنسياِنها ِصَفُة العاِرِفين، :وعْنه، َقاَل

،الَكَالم ِمن رِسيٍء ييَخَل ِفي شد َقدِر، والَقد ريَكب ياِسبحِه، المَليع َفُنِقم دروو : دمَأح امماإل َأن
شهدُت َأبا زرعَة : َقاَل سِعيد بن عمرو البرَذِعي ْثَنى عَلى حال الحاِرِث ِمن وجٍه، وحذَّر ِمْنه،َأ

ك إياك وهِذِه الُكُتب، هِذِه ُكُتب بدع وضَالَالٍت، عَلي :الراِزي، وسِئَل عن المحاِسبي وُكُتبِه، َفَقاَل
س ما َأسرع باَألَثر َتجد ُغنيًة، هْل بَلَغُكم َأن ماِلكًا والثَّوِري واَألوزاِعي صنَُّفوا ِفي الَخَطراِت والوساِو

،عدَلى البإ النَّاس يابراَألع نَذاِه: َقاَل ابم فرعَث، وِديالح َكَتباِرُث، والح َتَفقَّه ِمن َكاناِك، والنُّس ب
هجره َأحمد، َفاْخَتَفى : الِعْلم بموِضع، إالَّ َأنَّه َتَكلَّم ِفي مسَأَلِة اللَّْفِظ ومسَأَلِة اإليمان، وِقيَل

  .2سَنَة َثَالٍث وَأربِعين ومائَتين: وماَت،مدًة

  .ب الرعاية لحقوق اللهالتعريف بكتا :المطلب الثاني

 ،مجموعة من الكتب النوعية إلىف وهو مصّن صفحة من القطع الكبير، 550يقع الكتاب في 
وكتاب  ،ومعرفة النفس األْخوانوكتاب  وكتاب الرياء، كتاب الرعاية لحقوق الله والقيام بها، :هي

ب تأديب المريد وسيرته وكتا ،وكتاب الحسد ،وكتاب الغرة ،وكتاب الكبر ،وكتاب العجب ،التنبيه
وجميعها يدور حول كيفية رعاية االنسان لحقوق الله تعالى والعمل ؛ تحذيره الفتنة بعد هدايته

  . بها

الكتاب في االتجاه الذي يوفي بحقوق الله  أبوابزت قد رّكفكتاب الرعاية لحقوق الله  وأما
أو ،نهذنب نهى الله ع وهي اتقاء الشرك فما دونه من كّل ،وجّل عز ا افترض تضييع واجب مم
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ومعرفة ما يبدأ به  ف النفوس حتى تحذر وتجانب وتباين الهلكات،ا تخوومم ،ومعرفة الحذر الله،
وشرح التقوى ومعرفة الورع ،ة للمقام بين يدي الله تعالىالعبد من العد ،بنفسه  وتعريف المغتر

واختالف  ،عمالهأومحاسبة العبد نفسه في  ،فكر فيهتوما يجب على العبد معرفته وال ،تهوطول غر
 ،اإلصراروما يبعث العبد على التوبة وترك  لله تعالى، األعمالالناس في طلب التقوى وفي رعاية 

ن يلزم أومعرفة ما يجب  ،الله والتوكل عليه إلىومعرفة الرجوع  أحوالهر بمعرفة ومعرفة التذّك
ومعرفة حقوق الله  يكون عنها نقص العزم عن الطاعة، القلب من معرفة النفس ومعرفة الخالل التي

ورعاية حقوق الله تعالى عند  ،وترتيبها في القيام بها والرعاية لها وإراداتها وأوقاتها بأسبابها
  .الخطرات في اعتقاد القلوب والمعرفة بحركات الجوارح والتثبت وحبس النفس عند الفعل

 وحض ،ف فيها لصفة الرياء وذكرهيعرض المؤّل واب،أبة ن من عديتكوفكتاب الرياء  وأما
على  اإلخالصة ومعرفة قو ته والدليل عليه،وشرح الرياء وماهي ،في عمله اإلخالصالعاصي على 

  .منازعة النفس عند العارض والنفي له والحذر له

لعزم العبد  يعرض فيها المؤلف أبواب،ة ن من عديتكوفإّنه ومعرفة النفس  األْخوانكتاب  وأما
في  إخوتهمن يدعي مم إخوانهو مجالسة بعض أوخروج الرجل في الحاجة  ،على التوبة ثم تراجعه

خوان الذين يتخوف من وما يستعان به على ترك لقاء اإل ه ال يسلم له دينه معهم،ّنأالله وهو يعلم 
   .ة السالمة في الدينلقائهم قّل

 ،ن من بابين اثنينيتكوفهواها  إلىفعالها ودعائها أسوء كتاب التنبيه على معرفة النفس و وأما
  . وبم يعرف سوى رغبة النفس يعرض المؤلف فيهما للتحذير من هوى النفس،

 ،ليه معرفة النفسإيعرض المؤلف فيها لما يؤدي  أبواب،يتكون من عدة فكتاب العجب  وأما
 ،وباب العجب بالرأي الخطأ ،عملبال والدالل ،النفس إلىالعمل  وإضافة ،وشرح العجب بالدين

  .والعجب بالمال والعجب بالحسد والعجب بكثرة العدد، والعجب بالدنيا والنفس،

وشرح  ،يعرض المؤلف فيها لوصف الكبر وشعبه أبوابة ن من عديتكوفكتاب الكبر  وأما
وما  ،عن الرياءوما يكون من الكبرياء  وباب الكبر يكون عند العجب وتفسير الكبر بالعلم،؛ جوهره

والتكبر بالعلم والعمل  والكبر بالدنيا ونفي الكبر وتعريف العبد قدره،، يورث من االعمال المذمومة
وما يجب من التواضع  ،نفسه قد تركت الكبر على الصدق والخدعة منها أنوبم يعلم العبد  خاصة،

هل أهل البدع وغيرهم من أوفي بيان الكبر على  للمطيعين والعاصين لينفي به العجب والكبر،
ة من والغر ة بالله،بواب يعرض المؤلف فيها للغرأة ن من عديتكوفة كتاب الغر وأما. الشرك والكف

ة وغر ،واختالفهم وأصنافهمهل النسك أة من والتمييز بين الرجاء والغر ،عوام المسلمين وعصاتهم
ونفي الرياء  واإلخالص،له تعالى من علم الصدق ة بعلم العمال لوالغر ،ة بالفقهوالغر ،هل العلمأ

  . ة بالعزلة والفرار من الناسوالغر المذمومة ووصف الخوف والرجاء والحب، واألخالق
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يعرض المؤلف فيها للحسد ووصفه وتفسير محرمه  أبوابة ن من عديتكوفكتاب الحسد  وأما
 ،الحسد بالجوارح نإ :على من قال وفيه الرد ،وباب من الحسد وليس الحسد بعينه ،من مباحه

وهل على الحسد  ،وبيان خالفه للعلم ،كان في القلب مالم يبده بفعل جارحه إذا يضر ه الّنإو
   وهو ذنب بينه وبين الله، اه؟بما تمّن أصابهذا إمظلمة كالمحسود عند الحاسد 

ن من بابين اثنين يتكوف ؛كتاب تأديب المريد وسيرته وتحذيره الفتنة بعد هدايته وأخيرا كان
وما يخاف العبد على نفسه بعد قيامه لله بحسن  يعرض المؤلف لسيرة المريد في الليل والنهار،

3اا وباطًنالرعاية ظاهر.  

  .النفوس آدابالتعريف بكتاب : المطلب الثالث

 اإلحسانهو  كما ورد في المقدمة التي كتبها المحقق، ،الموضوع الرئيس في الكتاب
ومنها عالج  ،ض فيه المحاسبي لبعض القضايا الخافية على العلماء والطالبحيث تعر ،جهومناه

 ووجوب تطهير النفس من خالئق السوء، يأتي على الفرع، األصل ألن ؛صولهاأالمشكالت من 
وموضوع  لإلنسان،ما في الحياة بالء واختبار  أكثر وأن ووجوب التفرقة بين العدل والفضل،

ه وموضوع جماع االيمان كّل ،الدنيا وعشقها واتخاذها غاية د النفس وقوامها حبالكشف عن عق
  .والميعاد والموت وما بعده اآلخرة،في ذكر 

 ثمانية وعشرينهذا الكتاب يضم  نأالموضوعات بشيء من التفصيل وجدنا  إلىنظرنا  فإذا
موضوعوفي ب. ا بخالف بعض الموضوعات الفرعية التفصيليةا رئيسيثنا داية الموضوعات يحد

ز على تقوى الله ها ترّكّنأفيرى  ،عمدة هذه المعاملةأالمحاسبي في موضوع معاملة الله عن 
والقيام  ،والخوف منه ،ل على اللهوالتوّك ،والصدق في القول والفعل ،والشكر له به، واإليمان
فسياسة النفس  ؛وسياسة القلب نفسة لسياسة اليرسم لنا استراتيجي ثم .هة نبيسّن واّتباعبفرائضه 

وسياسة  .ونقاء الضمير ة ومفاتشة الهمةوصدق الني اإلرادةتكون بتصحيح السرائر واستقامة 
  . القلب تكون بالقناعة والرضا والزهد والبعد عن الطمع ومراقبة الله تعالى

خرة ب اآلباستمرار وقهرها على طل أحوالهاد نا المحاسبي على معرفة النفس وتفّقويحّث
وبالله  لى المثابرة والثقة بالنفس،إق المحاسبي بشكل غير مباشر طرتوي. وتحصيل الخوف من الله

 كالخوف والحزن والغضب، ،ثنا عن االنفعاالتويحد ،م في اللسانوضبط النفس بالتحّك والرضا،
عن مراجعة  ككذلث ويتحد ارة بالسوء،مالحديث عن هوى النفس األ إلىيعرج المحاسبي  وأيضا
مة سلوك د المحاسبي في توجيهاته القيويؤّك بله،أعند معرفة عيب نفسه  اإلنسان أنفيرى  ؛النفس

من لوازمها االنتباه  نأويرى  ،السلوك الصحيح أساسها وألّن المراجعة والتفتيش للوقاية من الزلل،
  .خرى للحديث عن كظم الغيظأويعود مرة  ،وعدم الغفلة
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ويركز فيه  ،المحاسبي موضوع محاسبة النفس إليهاق ت المهمة التي يتطرومن الموضوعا
 :هما ويختم كتابه هذا بموضوعين في غاية االهمية،. على اختبار النفس في المعرفة والسلوك

والتوجيهات  السلوك، وأشكالا من الهوايات م عددوفيهما يقد؛ وفوائد الحكمة ،السلوك السفلي
  .4وتمثل خالصة لفكره ورؤيته وبصيرته النافذة ،لى قدر علمه ومعرفتهع الغالية التي تدّل

  .مفهوم التحليل النفسي :المبحث الثاني

  .االتحليل لغة واصطالح :لوالمطلب األ

  .التحليل لغة :ولالفرع األ

الحاء والالم له فروع كثيرة ومسائُل، وأصلها كلُّها عندي َفْتح ) حّل(من التحليل في اللغة، 
 ،5"يا عاِقد اذُكر حال: "ويقال حَلْلُت العقدَة أحلُّها حال، ويقول العرب يء، ال يشذُّ عنه شيء،الش

َنَقضها : وحل العْقدَة ،6حلُّ العْقدة: فَتحها وَنَقضها فاْنحلَّْت، والحلُّ: وحلَّ العْقدة يحلُّها حلا
يا عاِقد اْذُكر : وحلَّ اْلعْقدَة َفَتحها َفاْنحلَّْت وبابه رد يَقاُل ،7حلَّ فاْنحلَّْت، وكلُّ جاِمٍد ُأذيب فقد

  .8حلا

  .أي فتحها ونفضها ،العقدة من حّل :التحليل في اللغةف

  .االتحليل اصطالح :الفرع الثاني

 إرجاعوهو  ،، والتحليل عكس التركيب9لى عناصرها الرئيسيةإهو عبارة عن تجزئة المادة 
  .10أجزائه إلى الكّل

  .اتعريف النفس لغة واصطالح :المطلب الثاني

  .النفس لغة :ولالفرع األ

 والنفس الجسد سالت نفسه،: الدم، يقال :والنفس. خرجت نفسه: النفس هي الروح، يقال
. 12وحِقيَقته وجمَلة الشيِء الروح،: وفي لسان العرب النَّْفس .11د بهالشيء عينه يؤّك) نفس(و

ِهي َذات الشيء : والنَّفس .13وعينه الشيءوالدم، وحقيقة  الروح، وخرجت نفسه،: والنفس
: ويراد به جملة الشيء وحقيقته، يقال والعين التي تصيب المعين، الجسد،: والنفس ،14وحِقيَقته

ويَقال  ،الروح) فسالنَّ(و .15أي أوقع الهالك بذاته كلها وحقيقته: قتل فالن نفسه، وأهلك نفسه
يَقال جاَء هو َنفسه َأو  ،يَقال دفق َنفسه وَذات الشيء وعينه ،خرجت َنفسه وحاد بَنفِسِه ماَت والدم

ويَقال ِفي َنفِسي َأن  ،وُفَلان ُذو نفس خلق وجلد ،ويَقال َأصابته نفس عين ؛أنفس ونفوس بَنفِسِه،
  .16هما يثبتَله رأيان َلا يدِري على َأي :وُفَلان يؤامر نفسيه ،ديأفعل َكَذا قصدي ومرا
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  .17نسان َفَقد َنْفسهنَّه إذا ُفِقد الدم من بدن االألوذلك  الدم،: والنَّْفس

ها تدّلّنأمة لكلمة النفس في اللغة وتظهر المعاني المتقد اإلنسان فيما تخص ا على تحديد
  .يتهوحقيقة االنسان وجميع االنسان وكّل ،الروح والدم والذات

  .االنفس اصطالح :الفرع الثاني

الروح  :هي الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة اإلرادية، وهي"
ا في وأم. فعند الموت ينقطع ضوؤه عن ظاهر البدن وباطنه ،فهو جوهر مشرق للبدن ؛الحيوانية

 النوم والموت من جنس واحد؛ ألن فثبت أن ؟هر البدن دون باطنهوقت النوم فينقطع عن ظا
ق جوهر ر تعّلالقادر الحكيم دب ثبت أنو ؛ي، والنوم هو االنقطاع الناقصالموت هو االنقطاع الكّل

إن بلغ ضوء النفس إلى جميع أجزاء البدن ظاهره وباطنه فهو  :النفس بالبدن على ثالثة أضرب
د وتتعد ؛ؤها عن ظاهره دون باطنه فهو النوم، أو بالكلية، فهو الموتاليقظة، وإن انقطع ضو

  :إلىصورها 

هي التي تميل إلى الطبيعة البدنية، وتأمر باللذات والشهوات الحسية، وتجذب : النفس األمارة
هي ف: ا النفس اللوامةمأو .القلب إلى الجهة السفلية، فهي مأوى الشرور، ومنبع األخالق الذميمة

ما صدرت عنها سيئة بحكم جبلتها كّلو ،تي تنورت بنور القلب قدر ما تنبهت به عن سنة الغفلةال
ة أخذت تلوم نفسها وتتوب عنهاالظلماني.   

تنورها بنور القلب حتى انخلعت عن صفاتها الذميمة،  هي التي تمف: ا النفس المطمئنةمأو
من جهة ما  هو كمال أول لجسم طبيعي آليف: ا النفس النباتيمأو .قت باألخالق الحميدةوتخّل

كماًلا أول، كهيئة : ما يكمل به النوع في ذاته، ويسمى: والمراد بالكمال .يتولد ويزيد ويغتذي
السيف للحديدة، أو في صفاته، ويسمى كماًلا ثانيا، كسائر ما يتبع النوع من العوارض، مثل القطع 

  .للسيف، والحركة للجسم، والعلم لإلنسان

من جهة ما يدرك الجزئيات ويتحرك  هو كمال أول لجسم طبيعي، آليف: ا النفس الحيوانيمأو
من جهة ما يدرك األمور الكليات  هو كمال أول لجسم طبيعي، آليف: ا النفس اإلنسانيمأو .باإلرادة

  .ويفعل األفعال الفكرية

وكذا  ؛مقارنة لها في أفعالها د عن المادة في ذواتهاهي الجوهر المجرف: ا النفس الناطقةمأو
النفوس الفلكية، فإذا سكنت النفس تحت األمر وزايلها االضطراب بسبب معارضة الشهوات سيت م

امة؛ لو: يتمها صارت موافقة للنفس الشهوانية ومعترضة لها، سمطمئنة، وإذا لم يتم سكونها ولكّن
ن تركت االعتراض وأذعنت وأطاعت لمقتضى ها تلوم صاحبها عن تقصيرها في عبادة موالها، وإألّن

الشهوات ودواعي الشيطان سيتم :ارةأم.   
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هي التي لها ملكة استحضار جميع ما يمكن للنوع أو قريبا من ذلك ف: ةا النفس القدسيمأو
  . على وجه يقيني، وهذا نهاية الحدس

ألعيان عيًنا، وعن الهيولي عبارة عن الوجود العام المنبسط على افهي : ا النفس الرحمانيمأو
مي به تشبيها لنفس اإلنسان المختلف ب على الثاني، سول مرّتواّأل ؛الحاملة لصور الموجودات

ا في نفسه، وعببصور الحروف مع كونه هواء ساذجر عنه بالطبيعة عند الحكماء، وسيت األعيان م
 ساني بحسب المخارج، وأيضا كما تدّلكلمات، تشبيها بالكلمات اللفظية الواقعة على النفس اإلن

أعيان الموجودات على موجدها وأسمائه وصفاته وجميع  الكلمات على المعاني العقلية كذلك تدّل
منها موجود بكلمة كن، فأطلق عليها الكلمة  كماالته الثابتة له بحسب ذاته ومراتبه، وأيضا كّل

بإطالق اسم السبب على المسب.   

 كلياتها وجزئياتها، ها،هو عبارة عن العلم الذاتي الحاوي لصور األشياء كّلف ا نفس األمرمأو
وفي القران الكريم وردت كلمة  .18"ةة كانت أو علميعيني جملًة وتفصيًلا، وصغيرها وكبيرها،

هذا التكرار الكبير والواضح لكلمة النفس  نأفيه  ا ال شكومم النفس بمشتقاتها عشرات المرات،
تقدير  :منها له داللته،؛ الذي هو وحي الهي ومنهج حياة متكامل للبشريةو ،ن الكريمآفي القر

ن الكريم للنفس والجانب النفسي من سلوك االنسان والمجاالت التي تظهر فيها الحياة آالقر
واسم النفس يقع باالشتراك على معان كثيرة مثل الجسد والدم وشخص االنسان وذات  .19النفسية
فالنفس هي  والنفس مرادفة للروح ومقابلة للمادة، .واإلرادة واألنفةة ة والهممة والعزوالعظ الشيء

ة الغضب قو :األول ،وتطلق النفس على معنيين .20به حياة النفس و ماأ ،الروح والروح هي النفس
على ) الجهاد االكبر(ويطلق العارفون اسم  ينبوع الصفات الذميمة الواجب مكافحتها، أي والشهوة،

والنفس بهذا المعنى هي الحقيقة . والمعنى الثاني للنفس هو اللطيفة االلهية. مجاهدة النفس
  .21ةوبالمعنى الثاني حميدة رحماني ة،ذميمة شيطاني األولفالنفس بالمعنى ؛ والذات االنسانية

  .تعريف التحليل النفسي :المطلب الثالث

وتعتمد على تحليل الطرح  ،تداعي الحرا الساسأهو عبارة عن طريقة للعالج تستخدم 
 ،البشري للكائنمجموعة من النظريات في الوظائف السيكولوجية  أخرى فهووبعبارة  ؛والمقاومة

ه عبارة عن ّنأويمكن القول  د على دور الالشعور والقوى الدينامية في الوظائف النفسية،تؤّك
   .22غير سوية وأطريقة للبحث في وظائف وعمل العقل سواء كانت سوية 

تطويرها من قبل فرويد تستند  ويقصد بالتحليل النفسي طريقة من طرق العالج النفسي تم
جذور معظم االضطرابات النفسية تكمن في الصراع الالشعوري بين مكونات  نألى اعتقاد مفاده إ

شعورية ويهتم اتجاه التحليل النفسي بالقوى الال .األعلىنا نا واألوهي الهو واأل ،الشخصية
دت هذه الفكرة مع بداية القرن العشرين عندما جاء طبيب وقد توّل ؛كة لسلوك االنسانالمحر
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ويعتقد فرويد  ر هذا االتجاه،نمساوي اسمه سيغموند فرويد وطومصدر االضطرابات  أن
بها االنسان في طفولته  العاطفية عند االنسان تكمن في الخبرات المؤلمة المكبوتة التي مر

  .23لمبكرةا

وعرف التحليل النفسي بأنه عبارة عن عملية يتم فيها استكشاف الخبرات المكبوتة في 
وكذلك  ،حداث وذكريات مؤلمة ودوافع متصارعة وانفعاالت شديدة بسبب المرضأالالشعور من 

ها مساعدته في حّل ثم الطليق، لى الشعور عن طريق االستدعاء الحرإاستدراجها من الالشعور 
ل النفسي في وهنا تبدو مهارة المحّل؛ في بناء شخصية المريض صحي ساسيأتغيير  إحداثد بقص
والتحليل . سباب تفصح عن نفسها حتى يدركها المريض بنفسه ويعرف صلتها بحالتهيدع األ أن

كما  ل والمريض،من المحّل وتحتاج الى وقت طويل وجهد كبير من قبل كّل ،ةالنفسي عملية شاّق
  .24خبرة واسعة بالنفس البشرية ومن تدريب عملي طويل إلىل ن المحّلتحتاج م

ه عبارة عن تحليل الشعور لدى االنسان الراشد ر عن التحليل النفسي بأّنوهنالك من عب
ا بعمليات ا من عناصر بنائية ترتبط ارتباطا وثيًقًنالشعور بوصفه مكو إلىوكان ينظر  السوي،
وتحديد الكيفية التي تتكون  ،شاف العناصر االساسية في الشعوروكان الهدف اكت؛ الحس أعضاء

  .25بها مركباته

إنظرية التحليل النفسي تنظر  ويمكن القول بأنه يتم في مرحل ّنأالشخصية على  لى نمو
ر على طبيعة النمو في مرحلة منها يؤّث موضوع التدريب الذي يتلقاه الفرد في كّل نأو ،متتابعة

 وإذا ،التعامل معه بشكل موزون وتم ،اشبعت حاجات الفرد بالشكل الصحيح فإذا ،ةالمراحل الالحق
ا وشخصيته نموه سيكون سليم نإلقي العناية والتدريب المناسب على السلوكات المتوقعة منه ف

هذه  نإف والتحليل النفسي اصطالح حديث يعنى بالكشف عن العقد الكامنة في الشعور، .26سوية
والمشاعر المتضاربة تحدث  واألفكارفة من الرغبات المكبوتة والذكريات المنسية العقد المؤل

وخير وسيلة لشفاء المريض من هذه االضطرابات اشعاره  اضطرابات نفسية وجسمية مختلفة،
مباشرة تلقى عليه  أسئلةلى النور بواسطة إأي اخراج هذه العقدة من الظلمة  ،بعقدته النفسية
  .27أحالمهوبتفسير بعض  ،الالإراديةه التلقائية وحركاته قوالأوبتأويل بعض 

أا سبق يمكن القول ممإالتحليل النفسي هو الوصول  ننة من الغرائز لى العقد المكو
والكشف عنها  ،والمتطلبات، والمشاعر المكبوتة والموجودة في الشعور والحاجات، ،المكبوتة

  .عن طريق السؤال وتعريف المريض بها وتشجيعه على الحديث عنها
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  .تعريف التحليل النفسي عند المحاسبي :المطلب الرابع

ها على ضوء ه عبارة عن الكشف عن العقد وحّلر المحاسبي عن التحليل النفسي بأّنعب
28ة وسير الخلفاء الراشدينالقائم على الكتاب والسّن االسالم النقي.  

هو وسيلة  وإّنما ،أكاديمياا س هدًفالتحليل النفسي عند المحاسبي لي نأيمكن القول 
فال يصدر عنها  ا،ساليب تربية النفس ومجاهدتها لالرتفاع بها حتى تنقلب روحأللوقوف على 

ولكن  فطرتهم، فذلك ليس من قدرة البشر وضد ،وال يقصد بالمجاهدة اجتثاث الشهوة الهوى،
فيما يرضي الله ويتفق مع  النفس بالضوابط والقدرة على توجيه الشهوات إمدادالمقصود 

  .29الشرع

  . ساليب التحليل النفسي عند المحاسبيأ :المبحث الثالث

  .السلوك الصحيح أساسالمراجعة  :لوالمطلب األ

عليك وعلى نفسي  أكثر إنما أّننيواعلم " :د المحاسبي على وجوب مراجعة النفس بقولهيؤّك
فلو قد تعلقت بشيء من الخير  ليها،إوالحاجة من ذكر المراجعة لما قد استبان لي من االضطرار 

 وأنتفهلكت  ،إليهوالمسلم نفسه  ه،كالمستأنس لعدو إّلافال وما تركك لها  وإّلافيها يكون ونسبتها 
 وهلم ،في صالة الفريضة ثم بعدها إليهاحاجتك  أكثر نإف قول لك،أا بما ن كنت متهاوًنإو ال تشعر،

 لعلمت ماذا دخل عليك من الندامة والحسرة، أمرهن يتفقد ممولو كنت . موركأجرا في جميع 
م أفرض كنت  أفيولم تدر  مامك،إفلم تدر ماذا قرأ  حيث فارقتك المراجعة في صالة الفريضة،

   .30"هن يناجي ربفي رأي العين مم وأنتم في غيرها أ ،نافلة في صالة كنت

ها أّنلك عناية بالمراجعة فاعلم  رأيت وإذا" :المراجعة نعمة وقربة بقوله نأد المحاسبي ويؤّك
 ،نعم الله هي مفتاح خزائنها رحمة الله ؛صحبته أحسنتمن  وأحق عظم نعم الله،أنعمة وقربة من 

 إليها واإلساءة بالسوء، األمارةسأت صحبته نفسك أمن  وأحق فالتمس الزيادة منها بالشكر عليها،
  .31"اللهفان مخالفتها موافقة مرضاة  مخالفتها،

ها نعمة ال ذلك بأّنا معّلعلى ضرورة مراجعة االنسان لنفسه دائم ، فيما سبق،د المحاسبييؤّك
  .عظم نعم اللهأوقربة من 

  .محاسبة النفس :المطلب الثاني

والتثبت، المحاسبة هي النظر " :اعماله قائًلأر المحاسبي عن ذلك بمحاسبة العبد نفسه في عب
 عمال،حدهما في مستقبل األأ :هي على وجهين احب، ثم وجّل، مماز علما كره الله  بالتمييز
جمع أة وعليها الكتاب والسّن عمال فقد دّلالمحاسبة في مستقبل األ فأما في مستدبرها، واآلخر
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ا الربا يا َأيها الَِّذين آمُنوا ال َتْأُكُلو(: وجّل عليها الكتاب فقوله عز ما دّل فأما ة،معليها علماء األ
ونُتْفِلح لَُّكمَلع اتَُّقوا اللَّهَفًة واعضاًفا مع130: آل عمران )َأض.  

وَلا جَناح عَليُكم ( :وجّل وقوله عز. فرائضه واجتناب نهيه أداءفي  وجّل اتقوا الله عز ،أي

ِكن لَّا َٰأنُفِسُكم عِلم اللَّه َأنَُّكم سَتْذُكروَنهن وَل ِفيما عرضُتم بِه ِمن ِخْطبِة النِّساِء َأو َأْكَننُتم ِفي

واعَلموا  يبُلَغ اْلِكَتاب َأجَله ٰوَلا َتعزموا عْقدَة النَِّكاح حتَّى ُتواِعدوهن ِسرا إلَّا َأن َتُقوُلوا َقوًلا معروًفا
م َلمعي اللَّه َأنوهَذرَفاح ا ِفي َأنُفِسُكم ِليمح َغُفور اللَّه وا َأنَلماع235: البقرة )و.  

ة ا السّنمأو. واطالعه على ما في قلوبنا وجّل وتنبيه على ذكر الله عز فذلك تحذير منه لنا،
امرء ما  لكّل ّنماوإ بالنيات، األعمالما ّنإ" :م قالى الله عليه وسّلالنبي صّل نإت على ذلك فالتي دّل

 ،س من دان نفسه وعمل لما بعد الموتالكي" :ه قالّنأم ى الله عليه وسّل، وعن النبي صّل32"نوى
من دان نفسه : ومعنى قوله ؛33هذا حديث حسن ،"والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله

نوا وا، وتزيحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب :ويروى عن عمر بن الخطاب، قال حاسبها، ،أي
ويروى عن  الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا، ما يخفللعرض األكبر، وإّن
من أين  ؛ا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب شريكهال يكون العبد تقي :ه قالّنأميمون بن مهران 

 :ك بقولهعلى ذل ودّل حاسبها، أي ،معنى دان نفسه نأد المحاسبي على ويؤّك .34مطعمه وملبسه
)ِديُنوننَّا َلما َأإِعَظاما وابُكنَّا ُترَذا ِمْتَنا وكما  :وكما تقول العرب لمحاسبون،:أي، 53: الصافات )َأإ

 :األشعريبي موسى ألى إوكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه  .أي يحسب ذلك لك ،تدين تدان
وقال عمر لكعب. ةحاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشد: كيف تجدنا في كتاب الله عز 

قال  من حاسب نفسه، إّلا :وقال ،ةفضربه بالدر من ديان السماء، األرضان ويل لدي :؟ فقالوجّل
وهي  ،عمالفهذه المحاسبة في مستقبل األ ؛جنبها إلىها ّنإالمؤمنين  أميروالله يا  :فقال له كعب

ويعمل بما ينفعه  فيترك ما يضره على علم، ه،ا ينفعليبصر ما يضره مم ،النظر بالتثبت قبل الزلل
ا ينفعه قبل العلم ما يضره مم أبصروتثبت قبل فعله، واستدل بالعلم  فمن اتقى العجلة، على علم،

على ذلك المحاسبي من كتاب الله بقوله  استدّل،عمالوالمحاسبة الثانية في مستدبر األ .بهما

 ٰر ٰذ ىييي مي حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  ُّ :تعالى
هو النظر لما  إّنماره العلماء مت لغد ليوم القيامة، وكذا فسقال جريج ما قد، 18: الحشر ٌّ ٰى

 هل مل خل حل  8ُّ  7 و أعمالهمليتوبوا من ذنوبهم التي مضت فيما مضى من ؛ مضى
عمالهم أيستدبروا  أنوعال  جّل فأمرهم، 31: النور جن مم خم حم جم

ه ّنأوروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . همرب إلىوالتوبة  بالندم على ذنوبهم، التي مضت
وقد روي عن ! ؟ماذا عملت اليوم :ويقول لنفسه ،جنحه الليل إذاة كان يضرب قدميه بالدر
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 نإ :ه قالّنأعمال ومستدبرها المختار بن فلفل عن الحسن في تفسير المحاسبة في مستقبل األ
وإّنما ،وجّل المؤمن قوام على نفسه يحاسبها لله عز خذوا أالحساب يوم القيامة على قوم  شق

 :فيقول يعجبه، الشيءالمؤمن يفجؤه  نإ" :فقال ،ر المحاسبةفس ثم عن غير محاسبة، األمرهذا 
فهذا في مستقبل  حيل بيني وبينك، ولكن هيهات هيهات، ،ك لمن حاجتيّنإو ك لتعجبني،ّنإوالله 
عذر أال  ،بهذا؟ والله أردتماذا  :فيقول لها لى نفسه،إفيرجع  الشيءويفرط منه  :قال ثم العمر،
ب المحاسبي ويتعج .35"األعمالفهذا في مستدبر أبدا؛ ن شاء الله إوالله ال عود لهذا  .بهذا
والنظر فيه بعد فراغه منه للثواب العظيم  ،كيف ال يخف على المؤمن التثبت قبل فعله": اقائًل

 ،آجالهموال  ،أرزاقهمن ينقصوا من أرضى الملك الكريم من غير و ،والنعيم السليم والعيش المقيم

 خم حم جم هل خلمل حل جل مك لك خك  :ىقال تعال ،"وال يفوتهم ما قدر لهم
عدم تذكير النفس ومراجعتها  نأالمحاسبي  وأّكد، 2836: البقرة هن من خن حن جن مم

 ،وعز واب الله جّلطمس الران على بصائرنا عن ث إلىا يؤدي مم ما هو تعطيل للقلوب،ّنإ لألعمال
 ،فغلبت عليها فكرة الدنيا فاشغلتها خرة،لنا قلوبنا عن فكر اآلعّط إنوذلك  ،وأحكامه وأمرهوعقابه 
 ،نا نسينا النظر لها، والقسوة التي تصيب القلب جراء تعطيلها من فكرها وذكرهاألّنأنفسنا؛ فنسينا 

وعن ذلك يكون السهو ثم النسيان ثم ألمريع التضي الغفلة ثم وجّل الله عز، مواريث السوء من  ثم

 يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ 7 8  اآلخرةالران والقسوة اللذين يحجبان عن 
  .37النظر لها أنساهم :ره المفسرونفس، 19: الحشر مب زب رب

ا سبق يظهر االهتمام البالغ للمحاسبي بموضوع محاسبة النفس ودوام مراجعتها ويورد مم
  .نوعان في مستقبل االعمال وفي مستدبرها وإنها اآلثار؛واالدلة من الكتاب والسنة 

  .مراقبة الله تعالى: المطلب الثالث

ر عن ذلك ويعب ،همية بمكان حيث يرتبط هذا الباب مع السلوك اليومي للفردوهذا من األ
واالعتراف  ا بالشكر على النعم،ن يكون العبد مراقبأحسن المراقبة أومن " :المحاسبي بقوله

فمتى ما غفل  أعماله، ا لهذا المقام في كّلفيكون قلبه الزم ،والتعرض للعفو عن االساءة اءةباإلس
؛الله بإذنلى هذا إه رد ا يعين على هذا ترك الذنوب،ومم شغال والعناية بالمراجعة، غ من األوالتفر

 واضع،والثقة والشكر والت وال يستغنى عنها االخالص، عمال القلب التي يزكو بها،أومن 
لى عبد الله بن إوالبغض فيه، وقال جاء رجل  في الله تعالى، والحب ،والنصيحة واالستسالم،

يستحيي من  أن :فقال وما مراقبة الله؟ :فقال الرجل. راقب الله :فقال أوصني،: فقال له ،المبارك
  .38"الله
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 واألقوالاالفعال تأكيد المحاسبي على دوام مراقبة الله تعالى في  نفإ ،ومن هذا المنطلق
العقد والمشاكل  حّل إلىيؤدي بالمحصلة إّنما وفي كل وقت،  التي تصدر من االنسان،

ثام والخطايا والذنوب يفرغ نفسه وقبله من اآلبذلك ذ إ واإلنسان ،كيف ال ،واالضطرابات النفسية
  .ويقطع الطريق الموصل اليها عن طريق مراقبة الله تعالى

المناجاة والمراقبة من حيث " :االمراقبة والمناجاة من اليقين قائًل نإه ويتابع المحاسبي حديث
 ، أي ان تفرغ نفسك وقلبك من الخواطر،"ن تضعه دون العرش فتناجي من هناكأوهو  ،تضع قلبك

تتمثل قلبك تحت عرش الله محوًط ثمالمراقبة  آدابومن  .تناجيه ا بسلطانه وعلمه ونظره ثم
على  ثم ن تعبد الله على السرور بموالك،أفي الدرجات  األعمال ىعلأ" :يوصي المحاسبي قائال

وصبر  تصبر، :والصبر على وجوه .التي تكون بالصبر األعمال وآخر على الخوف، ثم التعظيمّ،
  .39"السرور ثم ،التعظيم إلى ثم ،الخوف والشكر إلىتخرج  ثم جميل،

أيمكن القول  ،ا سبقممن د عالمحاسبي شدأوعلى  ،هلى دوام مراقبة العبد لربة العمل همي
  .وأمراضهاالمقترن بالصبر، ودوره الفاعل والناجع في عالج النفس من جزعها 

  .سياسة النفس: المطلب الرابع

ودّل به، فأقررت عرفت الحق، أنت فإذا" :ر عن ذلك المحاسبي بقولهعبعلى  ك الحقلله  أن
وصدق النية، ،اإلرادةواستقامة  هو تصحيح السرائر، ا،ا باطًنعليك مع الفرائض الظاهرة فرض 

وعقد الندم على جميع ما مضى من التواثب  ما يكره الله، من كّل ونقاء الضمير ة،ومفاتشة الهم
عمال الجوارح، فما كان أا على مر جعله الله مهيمًنأبالقلب والجوارح على ما نهى الله عنه، وهذا 

 وقبل ظاهره، ووافق باطنه صلح، فما صح؛ مل ظاهر قوبل به من الباطنعمال العبد من عأمن 
وخسر ظاهرها لفساد باطنها، لقوله  ن كثرت،إظاهرة و أعمالت عليه رد وما خالف وفسد باطنه

فسدت فسد  وإذا ذا صلحت صلح سائر جسده،إفي ابن ادم مضغة  نإ" :مى الله عليه وسّلصّل
وابحث عن  ،أحوالهاد وتفّق نفسك، ،يا اخي ،فاعرف؛ يريد عمله ،40"وهي القلب أال سائر جسده،

ن هلكت فهي إف فليس لك نفس غيرها، عقد ضميرها بعناية منك وشفقة منك عليها، مخافة تلفها،
 حديدة النظر، بعين نافذة البصر، أخي،يا  إليها،حد النظر أف والداهية العظمى، الطامة الكبرى،
 خذ بعنان هواها، ثم وتعرف ما يتحرك به لسانها، د ضميرها،وفسا ا،عمله آفاتحتى تعرف 

لى مراجعة االخالص في إها بجميل الرفق ورد عليها، وصدق الخالف فاكبحها بحكمة الخوف،
 وغض ة في قلبها،واستقامة الني وصدق المنطق في لفظها، وتصحيح االرادة في ضميرها، عملها،
ا يجلب على القلب مم ليه،إبيح النظر ُألى ما قد إل النظر مع ترك فضو ا كره موالها،عم البصر

41"الدنيا اعتقاد حب.  
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يؤّكذكره، ا سبق مممنها ضرورة مراجعة الفرد لنفسه باستمرار  ،مورأة د المحاسبي على عد
في  واإلخالصمن صدق النية أيضا  ال بدو .هاها والبحث عن عقدها وحّلوتفقد وبعناية كبيرة،

لى تلف هذه إالطريق الموصل  إغالقكذلك من  بد وال. السليمة لذلك اإلرادةس وتوفر عمل النف
النفس من خالل غض ا نهى الله عنهالبصر عم.  

  .النفس واختبارها في المعرفة والسلوك :المطلب الخامس

فاختبر نفسك حتى . وال تعرف النفس حتى تمتحن وتختبر" :ر عن ذلك المحاسبي بقولهيعب
 إليهاحد أو ة،تها في وقت الهمذلك فعاملها بالموافقة لها والمفاتشة لهم أردتن إو ما فيها،تعلم 

ليس في الوقت الذي ، النظر حتى تعرف حلمك في الوقت الذي عرض لك فيه سفيه فسفه عليك
العبد  نإف فيهما الفتنة، نإف مكرم، وأكرمك واعرف تواضعك في وقت ما جفاك جاف. وافق هواك

ظهر التواضع عند الكرامة ليزداد منها،أما رب ما تواضع عند الجفاء ليثبت له بالتواضع عند ذلك ورب
عليها  وترد ن تخلو بها،أومن محاسبتك لها  وفاتش الهمة، ه،فتوقف عند ذلك كّل؛ منزلة بين الناس

 بلي مخادعة الشيطان،فال تق وال تغالبيه، ن تخادعي الله،أك ال تقدرين ّنإ يا نفس، :فتقول ،فعالهاأ
وال علم  حملك على ما ال طاقة لك به،أي لست ّنإو وال تبتغي هواك، فيرديك ويهلكك، ،وال مغالبته

  . 42"عليه غيرك وتكره لنفسك ما تحب لنفسك ما تمقت عليه غيرك، راك تحبأي ّنإو لك فيه،

ممأن ا سبق يتبين لى موضوع في غاية األإق المحاسبي تطرةهمي، ث عن مراجعة حيث تحد
خلوة االنسان مع  ،وفكرة الخلوة. ث معها ومخاطبتهاعن طريق التحد ومحاسبة االنسان لنفسه

والمشكالت  وهذا له ماله من االهمية والفائدة الجمة في عالج النفس من العقد النفسية، ؛نفسه
والكبت، وعدم  يظ،من خالل كظم الغ وعن ضرورة امتحان االنسان لنفسه واختبارها النفسية،

  .رضرورة التواضع وعدم التكبو االندفاع، والتروي،

  الخاتمة

  ).االستنتاجات(النتائج  :أوًلا

ال بأس به في موضوع التحليل النفسي  ازكتب التراث التربوي االسالمي شغلت حي نأ .1
 .وأساليبه

ثين والمفكرين السبب في تعدد وتنوع تعريفات النفس والتحليل النفسي من قبل الباح .2
والمهتمين في مجال التربية وعلم النفس بشكل عام والفكر التربوي اإلسالمي بشكل خاص؛ 

إّنما يعود إلى توجهاتهم الفكرية، والعقدية، وثقافاتهم المختلفة، وتعددةد الزوايا المتعد، 
 .التي ينظر منها الباحثون والمفكرون ومدارسهم ومرجعياتهم المختلفةو
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الرعاية لحقوق  :لى موضوع التحليل النفسي وأساليبه في كتابيهإ أشارام المحاسبي االم نأ .3
ها على ضوء االسالم النقي القائم ر عن ذلك بالكشف عن العقد وحّلوعب .وآداب النفوس ،الله

 .ة وسير الخلفاء الراشدينعلى الكتاب والسّن
4. عرا بأّنف التحليل اصطالحعناصرها الرئيسية، والتحليل عكس  ىإلة ه عبارة عن تجزئة الماد

 .أجزائه إلى الكّل إرجاعوهو ؛ التركيب

5. عرا بأّنفت النفس اصطالحها ذلك النشاط الذي يميويسيطر على حركاته ز الكائن الحي، 
 .ة التي يحيا بها االنسانة الخفيهي القو أخرىوبعبارة 

6. امنة في الشعور، المؤلفة من الرغبات ه يعنى بالكشف عن العقد الكف التحليل النفسي بأّنعر
ة واألفكار والمشاعر المتضاربة،المكبوتة والذكريات المنسي ة وإشعار المريض بعقدته النفسي

 .مباشرة تلقى عليه أسئلةبواسطة 
ساليب أما هو وسيلة للوقوف على وإّن ،أكاديمياا التحليل النفسي عند المحاسبي ليس هدًف .7

وال يقصد  فال يصدر عنها الهوى، ؛اتها لالرتفاع بها حتى تنقلب روحومجاهد تربية النفس،
مداد إولكن المقصود  فطرتهم، فذلك ليس من قدرة البشر وضد ،بالمجاهدة اجتثاث الشهوة

 .النفس بالضوابط والقدرة على توجيه الشهوات فيما يرضي الله ويتفق مع الشرع
أي ضرورة  ،ساس السلوك الصحيحأالمراجعة  نأساليب التحليل النفسي عند المحاسبي أمن  .8

عظم نعم اللهأها نعمة وقربة من ال ذلك بأّنا معّلمراجعة االنسان لنفسه دائم. 
 .ساليب التحليل النفسي عند المحاسبي محاسبة النفسأمن  .9

ي التو ،فعال واألقوالأي في األ ساليب التحليل النفسي عند المحاسبي مراقبة الله تعالى،أمن  .10
 .تصدر من االنسان

أي ضرورة مراجعة الفرد لنفسه  ،ساليب التحليل النفسي عند المحاسبي سياسة النفسأمن  .11
ة من صدق النيكذلك  ال بدوها، وتفقدها والبحث عن عقدها وحّل باستمرار وبعناية كبيرة،

ق الطريق غالإكذلك من  بد وال السليمة لذلك، اإلرادةوتوفر  ،واإلخالص في عمل النفس
  .ا نهى الله عنهالبصر عم لى تلف هذه النفس من خالل غضإالموصل 

أي مراجعة ، ساليب التحليل النفسي عند المحاسبي اختبار النفس في المعرفة والسلوكأمن  .12
وفكرة خلوة االنسان مع  ث معها ومخاطبتها،عن طريق التحد ومحاسبة االنسان لنفسه،

 ة،الهمية والفائدة الجمة في عالج النفس من العقد النفسيوهذا له ماله من ا ؛نفسه
من خالل كظم ، وذلك وعن ضرورة امتحان االنسان لنفسه واختبارها والمشكالت النفسية،

  .رضرورة التواضع وعدم التكبووالكبت، وعدم االندفاع، والتروي،  الغيظ،



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  كبها

  1022

التوصيات :اثاني.  

التوصل إليها، في ضوء النتائج التي تم م الباحث جملة من التوصيات على النحو اآلتييقد:  

  .العمل على إثراء هذا الموضوع بمزيد من الدراسات واألبحاث -1

2- التي تعنى بدراسة لهذا الموضوع و ،ةالعمل على عقد مؤتمرات وندوات ومحاضرات علمي
انية واالستفادة من التراث التربوي االسالمي من خالل التأصيل االسالمي للعلوم االنس

 .واالجتماعية
في الجامعات العمل على تدريس مساق  أقسام التربية والدراسات االسالمية ينبغي على -3

 .التراث التربوي االسالمي
تعنى بدراسة هذا الموضوع وتقديم التصور والرؤية  ،العمل على عقد ندوات علمية -4

 .شملأاإلسالمية لموضوع التحليل النفسي بشكل أوسع و
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وفيات األعيان  ).1900( .ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم

  .دار صادر :إحسان عباس، بيروت: المحقق ،)ط-د( ،وأنباء أبناء الزمان

بناء مقياس الذات في ضوء مفهوم التحليل النفسي  ).2002( .خليل، حسن عبد االمير

، العراق، جامعة لدى طلبة الجامعة ،)الغريزية، الواقعية، المثالية(نظوماتها الثالث بم
 .د الكبيسي، كامل ثامر مشرف.أ:شرافإبغداد، كلية التربية، قسم علم النفس التربوي، 
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  .شيري، دار إحياء التراث العربي
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المدينة  دار ابن كثير، :بيروت - دمشق ،)ط-د( االصول التاريخية للتربية االسالمية،
  .مكتبة دار التراث: المنورة

أحمد الزيات / إبراهيم مصطفى (القاهرة، ، )ط-د( ،المعجم الوسيط ).ت-د. (مجمع اللغة العربية
  .، دار الدعوة)محمد النجار/ حامد عبد القادر / 
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  .دار الجيل: عطا، بيروت
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 تطبيقات الوصية الواجبة في املحاكم الشرعية في األردن
  

  *عبد الله محمد لطفي عيد

  

  27/7/2020 تاريخ القبول   28/4/2020 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص
تناولــت الدراســة الجانــب التطبيقــي للوصــية الواجبــة فــي المحــاكم الشــرعية فــي األردن حســب القــانون     

وقـانون   2010لعـام   36والقـانون المؤقـت رقـم     1976لعـام   61قـم  النافذ بين قوانين األحوال الشخصـية ر 
، وتنــاول الباحــث مفهــوم الوصــية الواجبــة ومقارنــة كيفيــة التطبيــق والفــرق بــين قــوانين    2019لعــام  15رقــم 

ــم    ــام  61األحــوال الشخصــية رق ــم    1976لع ــانون المؤقــت رق ــام  36والق ــانون    2010لع ــين الق ــة ب والمقارن
  .مصري في الوصية الواجبة، وتناول الباحث خطوات تقسيم الوصية الواجبةاألردني والقانون ال

  .الوصية الواجبة، المواريث، قانون األحوال الشخصية، المحاكم الشرعية: الكلمات المفتاحية

 
Applications of the Obligatory Will in the Sharia Courts in Jordan 

  
 

Majdi bin Eid bin Ali Al-ahmadi, Associate professor of literature and 
criticism-Department of Arabic Language, University of Tabuk, Kingdom of 
Saudi Arabia. 

 

Abstract 
The study dealt with the practical aspect of the obligatory will in the Sharia courts 

in Jordan according to the law in force between Personal Status Laws No. 61 of 1976, 
Temporary Law No. 36 of 2010 and Law No. 15 of 2019. 1976 and Temporary Law No. 
36 of 2010 and the comparison between Jordanian law and Egyptian law in the 
obligatory will. The researcher discussed the steps for dividing the obligatory will. 

Keywords: Obligatory wills, Inheritances, Personal status law, Sharia courts. 
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 أدبيات الدراسة واطارها النظري: المبحث األول

 المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما 
  : بعد

ن أنفع العلوم ما ارتبط فيه الجانب التأصيلي النظري والجانب التطبيقي العملي، فمن فإن م
خالل عمل الباحث في محكمة عمان الشرعية التوثيقات تبين له جوانب في الوصية الواجبة لم 
يتبين لكثير من الباحثين فيها من خالل أبحاثهم في الوصية الواجبة تلك الجوانب التي تثري البحث 

الذي حل محل قانون األحوال  2019لعام  15ومه السيما أن قانون األحوال الشخصية رقم وتق
الذي جرت عليه عدة مناقشات قبل اقراراه والسيما  2010لعام  36الشخصية المؤقت رقم 

في المحاكم  الوصية الواجبة، فجاءت هذه الدراسة لتناقش الجانب التطبيقي للوصية الواجبة
ن لتكون الدراسة قدر الممكن مفيدة ومرجعًا للباحثين في الوصية الواجبة، الشرعية في األرد

والضافة مزيد من االفادة للبحث ناقش الباحث االتفاق والفروق بين قانون األحوال الشخصية رقم 
من جهة وأوجه االتفاق والفرق بين  1976لعام  وقانون االحوال الشخصية رقم 2019لعام  15

وقانون الوصية المصري الذي يعتبر أول قانون  2019لعام  15خصية رقم قانون األحوال الش
هذا وأسأل الله العلي القدير أن ينفع به . عربي استحدث مفهوم الوصية الواجبة في العالم العربي

 .وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم

 .مشكلة الدراسة

 .المحاكم الشرعية في األردن تكمن مشكلة الدراسة في بيان كيفية تقسيم الوصية الواجبة في

 .أسئلة الدراسة

  :جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن سؤال

 الوصية الواجبة في المحاكم الشرعية في األردن؟ تقسمكيف  -

 .أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة في أهمية تطبيق الوصية الواجبة وتقسيمها في المحاكم الشرعية في 
 .األردن

 .أهداف الدراسة

 وات تقسيم الوصية الواجبة في المحاكم الشرعية في األردنبيان خط
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 .منهجية الدراسة

 . سيتبع الباحث المنهج الوصفي التطبيقي

  الدراسات السابقة

كتب كثير من الباحثين في موضوع الوصية الواجبة ومن أهم الدراسات التي وقع عليها 
  : الباحث

مي مقارنًا بقانون األحوال الشخصية رقم شموط، حسن تيسير، أحكام الوصية في الفقه اإلسال -
تحدث : م2013، 1، عدد 4، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، مجلد 2010لعام  36

 2010لعام  36الباحث عن أحكام الوصية في الفقه وقارنه بقانون األحوال الشخصية رقم 
، ولكن الباحث وبيان أركان الوصية وشروط الوصية وتحدث ضمن ذلك عن الوصية الواجبة

  .لم يذكر امثلة تطبيقية عن طريقة التقسيم في المحاكم الشرعية في األردن

استيتي، مهند فؤاد، الوصية الواجبة دراسة مقارنة، مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث  -
تحدث الباحث عن علة تشريع الوصية الواجبة : م2012، 28والدراسات فلسطين، عدد 

وصية الواجبة، والمستحقون لها ومقدارها وأحكامخا وحقيقتها، ولك والمستند الشرعي لل
يتحدث الباحث عن تطبيقات الوصية الوصية الواجبة وطريقة تقسيمها في المحاكم الشرعية 

  في األردن

ابن الطاهر، عبد الله، الوصية الواجية مدلولها تأصيلها تطبيقاتها، مجلة المذهب المالكي  -
تحدث الباحث عن بيان أحكام الوصية الواجبة وتطبيقاتها في : م2010، 10المغرب، عدد 

المغرب وتأصيلها الشرعي ورأي الفقهاء فيها، ولم يتحدث الباحث عن تطبيقات الوصية 
 . الواجبة في األردن

  .حدود الدراسة

بعد بيان الدراسات السابقة فإن حدود هذه الدراسة تكمن في بيان مفهوم الوصية الواجبة، 
الرأي الفقهي الذي استند عليه القانون األردني، وكيفية تقسيم الوصية الواجبة في المحاكم وبيان 

الشرعية في األردن حسب القانون النافذ حسب حالة كل وفاة، وفي هذه الدراسة لن يقوم الباحث 
بدراسة حكم الوصية دراسة مقارنة لوجود دراسات سابقة تحدثت عن الحكم الفقهي المقارن 

  .إعادة الدراسة إضاعًة للوقت والجهد فتكون
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 .تحديد مصطلحات الدراسة: المطلب الثاني

  .الوصية مفهوم: أوًال

  )1(.وتأتي بمعنى الصلة، وسميت بذلك التصالها بالميت) وصى(الوصية لغًة من مادة 

  : الوصية اصطالحًا

  )2().تمليك مضاف إلى ما بعد الموت: (تعريف الوصية عند الحنفية

  )3().عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده: (الوصية عند المالكية تعريف

  )4().بحق مضاف ولو مقدرًا لما بعد الموت تبرع: (تعريف الوصية عند الشافعية

   )5().هي األمر بالتصرف بعد الموت: (تعريف الوصية عند الحنابلة

  : مفهوم الوجوب: ثانيًا

  : مفهوم الوجوب لغًة -1

  )6(.، ويأتي الوجوب في اللغة بمعنى اللزوم والثبوت)وجب(الوجوب في اللغة من مادة 

  :مفهوم الوجوب اصطالحًا -2

الوجوب الشرعي عبارة عن خطاب الشارع بما ينتهض تركه سببًا للذم شرعًا في حالة ( -
  )7().ما

ًا بأن اقترن طلبه هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبًا حتم(ويمكن تعريف الوجوب بـ  -
 )8().بما يدل على تحتيم فعله

 ) 9().هو الخطاب الدال عل طلب الفعل طلبًا جازمًا(ويمكن تعريف الوجوب بـ  -

  : مفهوم الوصية الواجبة: ثالثًا

من خالل ما تقدم من بيان مفهومي الوصية والوجوب كمفهومين مفردين، يمكن تعريف 
ة الواجبة هي تصرف الزامي في مال المتوفى لجهة الوصي: الوصية الواجبة كمصلح مركب

  . مخصوصة

  :الوصية الواجبة في القانون األردني: رابعًا

 : على )10(من قانون األحوال الشخصية 279المادة  نصت المادة
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إذا توفي شخص وله أوالد ابن وقد مات ذلك االبن قبله أو معه وجب ألحفاده هؤالء في (
 :وط التاليةثلث تركته بالمقدار والشر

تكون الوصية الواجبة بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت  -1
 .أبيهم إثر وفاة أصله المذكور على أن ال يتجاوز ذلك ثلث التركة

ال يستحق األحفاد وصية إن كانوا وارثين ألصل أبيهم جدًا كان أو جدة إال إذا استغرق  -2
 .أصحاب الفروض التركة

حق األحفاد وصية إن كان جدهم قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بال عوض ال يست -3
مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة فإذا أوصى لهم أو أعطاهم أقل من ذلك وجبت 
تكملته وإن أوصى لهم بأكثر كان الزائد وصية اختيارية وإن أوصى لبعضهم فقد وجب لآلخر 

 .بقدر نصيبه
االبن وألوالد ابن االبن وإن نزل واحدا أو أكثر للذكر مثل حظ االنثيين  تكون الوصية ألوالد -4

 .ويحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط
 ).الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا االختيارية في االستيفاء من ثلث التركة -5

كون له أبناء فيرث أبناء االبن الوصية الواجبة هي أن يموت أحد أبناء المورث قبل موته ويف
  .بقدر نصيبهم من أبيهم على أن ال تزيد عن ثلث التركة من جدهم وصيَة واجبة

  .الرأي الفقهي الذي أخذ به القانون في الوصية الواجبة: المطلب الثالث

 )11(أخذ قانون األحوال الشخصية في األردن برأي ابن حزم الظاهري في وجوب الوصية، :أوًال
ُكِتب عَليُكم إَذا حضر َأحدُكم اْلموُت {: ل ابن حزم في وجوب الوصية بقول الله تعالىواستد

تَِّقينَلى اْلما عقوِف حرعاْلمب ينباْلَأْقرو نياِلدُة ِلْلوِصيا اْلورَخي كَتر ن180: البقرة[) 12(}إ .[
  )13(.ظ االلزام والوجوب فكانت الوصية واجبةالحق من ألفا: وجه الداللة من اآلية

ما حق امرٍئ مسِلم َله شيٌء يوِصي ِفيِه، يبيُت : "واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم
هٌة ِعْندْكُتوبم ُتهِصيولَّا وإ نَلَتي14("َلي(   

عنى الوجوب فتكون الوصية واجبة لفظ الحق من ألفاظ الثبوت وااللزام فيأتي بم: وجه الداللة
  ) 15(.بهذا الحديث

 )18(والشافعية، )17(والمالكية، )16(وخالف ابن حزم الظاهري جمهور الفقهاء من الحنفية،
في رأيه إذ يرى جمهور الفقهاء أن الوصية ليست واجبة، واستدلوا برأيهم بأن  )19(والحنابلة،

  )20(.لسنة حكمها منسوخ بآيات المواريثالنصوص التي تحدثت عن وجوب الوصية في القرآن وا
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أول من أدخل مبدأ الوصية الواجبة في اإلرث ألوالد األوالد الذين توفي أصلهم في حياة  :ثانيًا
، وقال محمد أبو زهره في هذا )21(م1946الجد هو قانون الوصية المصري الذي صدر عام 

لمذاهب اإلسالمية المشهورة، ولكن قانون الوصية أتى بحكم لم يسبق بمثله في ا: (الخصوص
وهي أن الوصية تكون واجبة بحكم القانون، وتنفذ بحكم القانون، سواء أراد المورث أو لم 
يرد، تلك الوصية تكون لفرع من يموت في حياة أبويه حقيقة، أو حكمًا، وهو المفقود، أو 

غير قليلة يموت والباعث على ذلك أنه في أحوال . يموتان معًا كالحرقى والهدمى والغرقى
الشخص في حياة أمه أو أبيه، ويحرم هو وذريته من ميراثه الذي كان يستحقه لو عاش إلى 

فقر مدقع، مع أن أعمامهم يكونون في سعة ورغد من  وفاة والديه، وبذلك يصير أوالده في
 العيش، يجتمع ألولئك اليتامى مع اليتم وفقد العائل الحرمان، ويضطرب ميزان التوزيع في

األسرة، ويصير بعضهم في متربة بسبب موت أبيهم المبكر، وكثيرًا ما كانت األسر المتعاونة 
فجاء قانون الوصية، . تحمل األب أو األم على الوصية ألوالد ولدهما المتوفى في حياتهما

وقرر ذلك المبدأ، واعتبره وصية واجبة، وتعلق واضعوه ببعض نصوص القرآن الكريم، وآراء 
 78، 77، 76ء التابعين، ورأي البن حزم األندلسي، ونص على ذلك في المواد بعض فقها

  )22().من ذلك القانون

  .تطبيق الوصية الواجبة: المطلب الرابع

  . بداية تطبيق الوصية الواجبة: أوَال

بدأ تطبيق الوصية الواجبة في المحاكم الشرعية في األردن بعد نفاذ أحكام قانون األحوال 
م، ونص القانون في المادة رقم 01/12/1976م بتاريخ 1976لعام  61رقم نون الشخصية، قا

  : على 182

إذا توفي جد وله أوالد ابن وقد مات ذلك االبن قبله أو معه وجب ألحفاده هؤالء في ثلث (
 :تركته الشرعية وصية بالمقدار والشروط التالية

من الميراث فيما لو كان حيًا على  الوصية الواجبة لهؤالء األحفاد تكون بمقدار حصة أبيهم -1
 .أن يتجاوز ذلك ثلث التركة

ال يستحق هؤالء األحفاد وصية إن كانوا وارثين ألصل أبيهم جدًا كان أو جدة أو كان قد  -2
أوصى أو أعطاهم في حياته بال عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة، فإذا أوصى 

ى لهم بأكثر كان الزائد وصية اختيارية وإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوص
 .لبعضهم فقد وجب لآلخر بقدر نصيبه
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تكون الوصية ألوالد االبن وألوالد ابن االبن وإن نزل واحدًا كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ  -3
 .االنثيين يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط

 ).على الوصايا االختيارية في االستيفاء من ثلث التركةهذه الوصية الواجبة مقدمة  -4

إذا توفي أحد األبناء الذكور فقط في حياة أبيه وأمه فإذا مات األب أو األم ففي هذه المادة 
  . فأوالد االبن يأخذوا نصيب أبيهم كامًال وال يؤثر في القسمة وجود زوجة أو أم لالبن المتوفى

  )23(.م1976وصية الواجبة على قانون عام خطوات تقسيم مسائل ال: ثانيًا

  :إذا لم تتجاوز ثلث التركة) القانون القديم(خطوات حل الوصية الواجبة : أوًال

نضع الورثة كل ابن أو بنت وإذا كان هناك زوج أو زوجة في مجموعة وكل أوالد ابن متوفى  -1
 .قبل أبيه وأمه في مجموعة لوحده كأنهم ابن واحد

 .مها ونحسب رأس المسألةنعطي كل مجموعة سها -2
 .ثم نقوم بحساب سهام الوصية الواجبة إذا لم تتجاوز الثلث نكمل، وإذا تجاوزت يأتي الحقًا -3

 .نزع الوصية -4

 .حساب مسألة األحياء -5

وفي  ثم نقوم بحساب المسألة الجامعة للوصية، وفيها نضرب وفق رأس مسألة التصحيح -6
وفق رأس مسألة النزع في سهام الورثة في ونضرب ). سهام أوالد االبن(الوصية الواجبة 

 .مسألة األحياء

 1 1   4 3 3 4  
 ابن 1  1 1
 ابن 1  1  1
 ابن 1  1  1
 ابن ابن متوفى 1  0  1

  على فرض حياته  الوصية أقل من الثلث  نزع الوصية  مسألة االحياء  الجامعة للوصية

  : جاوزت الوصية الثلث إذا) القانون القديم(خطوات حل الوصية الواجبة : ثانيًا

نضع الورثة كل ابن أو بنت وإذا كان هناك زوج أو زوجة في مجموعة وكل أوالد ابن متوفى  -1
 .قبل أبيه وأمه في مجموعة لوحده كأنهم ابن واحد

 .نعطي كل مجموعة سهامها ونحسب رأس المسألة -2
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 :ثم نقوم بحساب سهام الوصية الواجبة إذا تجاوزت الثلث نكمل -3
 ).مجموع الوصية الواجبة ضرب ثالثة(المسألة التصحيح ونضع بدلها نلغي رأس  -4

 .نزع الوصية -5

 .مسألة االحياء من الورثة -6

مجموع الوصية (الجامعة، فيها نضرب وفق رأس مسألة األحياء في رأس مسألة التصحيح  -7
وفي الوصية الواجبة، ونضرب وفق رأس مسألة النزع في سهام الورثة ) الواجبة ضرب ثالثة

 .مسألة األحياء في

  4 7    12 84 8 14 21 16  
 زوجة 2   1 7 1
 ابن 7   7 49  7

4  28    7 
ابن ابن 
 متوفى

الجامعة 
 للوصية

مسألة 
  االحياء

نزع 
  الوصية

رد للثلث، وهنا نقوم بإلغاء 
رأس المسألة ووضع بدل عنه 
  مجموع الوضية ضرب ثالثة

هنا مجموع 
الوصية الواجبة 

  جاوز الثلث
  

خطوات تقسيم مسائل الوصية الواجبة بعد نفاذ أحكام قانون األحوال الشخصية : الثًاث

  .م2010لعام  36المؤقت قانون مؤقت رقم 

 )24(مستمرًا حتى نفاذ أحكام قانون األحوال الشخصية المؤقت 1976ظل العمل بقانون عام 
لعام  36لمؤقت رقم من قانون األحوال الشخصية ا 279م، ونصت المادة 16/11/2010بتاريخ 
  : م على2010

إذا توفي شخص وله أوالد ابن وقد مات ذلك االبن قبله أو معه وجب ألحفاده هؤالء في (
  :ثلث تركته بالمقدار والشروط التالية

تكون الوصية الواجبة بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت  -أ 
  .أن ال يتجاوز ذلك ثلث التركة أبيهم إثر وفاة أصله المذكور على

ال يستحق األحفاد وصية إن كانوا وارثين ألصل أبيهم جدًا كان أو جدة إال إذا استغرق  -ب 
  .أصحاب الفروض التركة



 تطبيقات الوصية الواجبة في المحاكم الشرعية في األردن   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 1039

ال يستحق األحفاد وصية إن كان جدهم قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بال عوض  - ج 
وصى لهم أو أعطاهم أقل من ذلك وجبت مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة فإذا أ

تكملته وإن أوصى لهم بأكثر كان الزائد وصية اختيارية وإن أوصى لبعضهم فقد وجب لآلخر 
  .بقدر نصيبه

تكون الوصية ألوالد االبن وألوالد ابن االبن وإن نزل واحدا أو أكثر للذكر مثل حظ االنثيين  - د 
  .ل فرع نصيب أصله فقطويحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ ك

  ).الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا االختيارية في االستيفاء من ثلث التركة  -ـه 

فيكون نصيب أوالد االبن المتوفى قبل أصله هو نصيبهم من أبيهم، فهنا يؤثر وجود زوجة أو 
  . أم للمتوفى على نصيبهم

  :لتركةخطوات حل الوصية الواجبة إذا لم تتجاوز ثلث ا: أوًال

 .حل المسألة على فرض حياة االبن المتوفى حين وفاة مورثه -1

 .حل مسألة االبن المتوفى على فرض وفاته بعد موثه -2

 ).مناسخة بين المسألتين(تصحيح  -3

 .إذا كانت في حدود الثلث نكمل. التحقق من كون الوصية في حدود الثلث أم ال -4

 .نزع الوصية -5

 .مسألة االحياء من الورثة -6

الجامعة، فيها نضرب وفق رأس مسألة األحياء في رأس مسألة التصحيح وفي الوصية  -7
 .الواجبة، ونضرب وفق رأس مسألة النزع في سهام الورثة في مسألة األحياء

  1 2           
8 3 6 8 2   4   
 ابن 1     2 2 1 2

 ابن 1     2 2 1  2

 ابن 1     2 2 1  2

 ابن متوفى  1 ت    0      0

      ابن  1 1      1

      ابن  1 1     1
الجامعة 
 للوصية

مسألة 
 االحياء

نزع 
  ورثته تصحيح الوصية

على فرض وفاته 
  على فرض حياته  بعد مورثه

      

وهو  2=مجموع الوصية 
  اقل من الثلث
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  : خطوات حل الوصية الواجبة إذا جاوزت الوصية الثلث: ثانيًا

 .البن المتوفى حين وفاة مورثهحل المسألة على فرض حياة ا -1

 .حل مسألة االبن المتوفى على فرض وفاته بعد مورثه -2

 ).مناسخة بين المسألتين(تصحيح  -3

 .إذا تجاوزت الثلث. التحقق من كون الوصية في حدود الثلث أم ال -4

 ).مجموع الوصية الواجبة ضرب ثالثة(نلغي رأس المسألة التصحيح ونضع بدلها  -5
 .نزع الوصية -6

 .الحياء من الورثةمسألة ا -7

مجموع الوصية (الجامعة، فيها نضرب وفق رأس مسألة األحياء في رأس مسألة التصحيح  -8
وفي الوصية الواجبة، ونضرب وفق رأس مسألة النزع في سهام الورثة ) الواجبة ضرب ثالثة
  .في مسألة األحياء

3 1 2 3 2 1   2   
 ابن  1   0 1     1 2

 وفىابن مت  1 ت  0 0        0

      ابن  1 1        1
                  
                  

الجامعة 
 للوصية

مسألة 
 األحياء

نزع 
 الوصية

 
  ورثته تصحيح

على فرض وفاته 
  بعد مورثه

  

على فرض 
 حياته

      

الرد للثلث وفيها تلغى 
رأس مسألة التصحيح 
ونضع بدلها مجموع 

  الوصية ضرب ثالثة

الوصية 
جاوزت 

           الثلث

  .أوجه االتفاق واالختالف بين الوصية الواجبة على القانون الجديد والقانون القديم: رابعًا

من خالل البحث والخبرة العملية في المحاكم الشرعية تبين للباحث أن أوجه االتفاق 
  :واالختالف بين القانونين على النحو اآلتي

   :أوجه االتفاق: أوًال

  .ث أوالد االبن وعدم حجبهم إذا توفي أبوهم في حال وفاته قبل أصلهكالهما اتفق على توري -1

  .كالهما اتفق على عدم توريث أوالد البنت المتوفاة قبل أصلها -2
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  .كالهما اتفق على أن الوصية الواجبة مقدمة على الوصية االختيارية -3

  .دت إلى الثلثكالهما اتفق على أن الوصية الواجبة تكون في حدود الثلث وإن زادت ر -4

كالهما اتفق على أن الجد أو الجدة إذا أوصى ألوالد ابنه المتوفى وكانت في حدود الثلث  -5
  .تسقط الوصية الواجة، وإن كانت أقل استكملت للثلث

كالهما اتفق على أن الجد او الجدة إذا أعطاهم هبة أو عطية مقابل حصتهم تسقط الوصية  -6
  .الواجبة

  .لى سقوط الوصية الواجبة إذا كان األحفاد ورثة أصليين لجدهم أو جدتهمكالهما اتفق ع  -7

  :ثانيًا أوجه االختالف

اختلف القانون الجديد علن القانون القديم في أن القانون القديم كان يعطي األحفاد كامل 
اب حصة أبيهم، أما القانون الجديد فأعطاهم حصتهم من أبيهم، فالقانون القديم ال فرق في الحس

  .في حال وجود أم أو زوجة أو أخ للمتوفى، أما القانون الجديد فتفرق في القسمة

  .أوجه االتفاق واالختالف بين القانون األردني والمصري في الوصية الواحبة: خامسًا

اتفق كالهما أن الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا االختيارية في االستيفاء من ثلث   -
  .التركة

هما على أن الوصية الواجبة تكون في حدود الثلث من تركة الجد او الجدة وإن اتفق كال  -
  .زادت على الثلث ردت إلى الثلث

اتفق كالهما على ان الجد أو الجدة إذا أوصى أو أعطى األحفاد مقدار نصيبهم من الوصية   -
  .الواجبة تسقط الوصية الواجبة لهم

صى لألحفاد وكانت الوصية أقل من الثلث كانت األولى اتفق كالهما أن الجد او الجدة إذا أو  -
   .اختيارية وكملت بالواجبة إلى الثلث

اتفق كالهما أن األحفاد الذين مات أصلهم في حياة جدهم او جدتهم إذا كانوا ورثة   -
  .أصليين تسقط الوصية الواجبة لهم

  .اتفق كالهما أن األحفاد األقرب يحجبون األحفاد األبعد  -

تفق القانون األردني القديم قانون األحوال الشخصية رقم أوجه االتفاق واالختالف بين ا  -
   :القانون األردني والمصري في الوصية الواحبة

اتفق كالهما أن الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا االختيارية في االستيفاء من ثلث   -
  .التركة
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في حدود الثلث من تركة الجد او الجدة وإن اتفق كالهما على أن الوصية الواجبة تكون   -
  .زادت على الثلث ردت إلى الثلث

اتفق كالهما على ان الجد أو الجدة إذا أوصى أو أعطى األحفاد مقدار نصيبهم من الوصية   -
  .الواجبة تسقط الوصية الواجبة لهم

الثلث كانت األولى اتفق كالهما أن الجد او الجدة إذا أوصى لألحفاد وكانت الوصية أقل من   -
   .اختيارية وكملت بالواجبة إلى الثلث

اتفق كالهما أن األحفاد الذين مات أصلهم في حياة جدهم او جدتهم إذا كانوا ورثة   -
  .أصليين تسقط الوصية الواجبة لهم

  .اتفق كالهما أن األحفاد األقرب يحجبون األحفاد األبعد  -

وقانون الوصية  1976لعام  61ن األحوال الشخصية رقم اتفق القانون األردني القديم قانو  -
المصري في أن األحفاد يأخذون نصيب أصلهم كامًال على فرض حياته حين وفاة الجد أو 

  .الجدة، فال فرق إذا كان للمتوفى أم أو زوجة

اختلف القانون األردني عن المصري في الوصية الواجبة أن القانون األردني يعطي ألوالد   -
   .بن المتوفى قبل أبيه أو أمه، أما القانون المصري فيعطي أوالد االبن وأوالد البنتاال

عن قانون  2010لعام  36اختلف القانون األردني الجديد قانون األحوال الشخصية رقم   -
الوصية المصري أن القانون األردني يعطي أوالد االبن نصيبهم من أبيهم على فرض وفاته 

   .فتفرق في التقسيم إذا وجد لالبن زوجة أو أم بعد أبيه أو أمه،

اختلف القانون األردني عن المصري في الوصية الواجبة أن القانون األردني يعطي ألوالد   -
   .االبن المتوفى قبل أبيه أو أمه، أما القانون المصري فيعطي أوالد االبن وأوالد البنت

عن قانون  2010لعام  36ل الشخصية رقم اختلف القانون األردني الجديد قانون األحوا  -
الوصية المصري أن القانون األردني يعطي أوالد االبن نصيبهم من أبيهم على فرض وفاته 

      .بعد أبيه أو أمه، فتفرق في التقسيم إذا وجد لالبن زوجة أو أم

  الخاتمة

  .النتائج: أوًال
  :انتهت الدراسة إلى النتائج اآلتية

 .ية األردني أخذ برأي ابن حزم الظاهري في وجوب الوصيةقانون األحوال الشخص -1

تقسيم الوصية المعمول به في المحاكم الشرعية يختلف حسب نفاذ قانون األحوال  -2
 .الشخصية
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 .القانون القديم يؤثر وجود الزوجة أو غيرها على نصيب أوالد االبن -3
 .نالقانون الجديد يؤثر وجود الزوجة أو غيرها على نصيب أوالد االب -4

  .التوصيات: ثانيًا

في ختام الدراسة يوصي الباحث بأن تقوم دائرة قاضي القضاة بشرح قانون األحوال 
  . الشخصية شرحًا تطبيقيًا لتسهيل عمل القضاة الشرعيين وأعوانهم

 
  الهوامش

 
، 2عبدالسالم هارون، ط: ، معجم مقاييس اللغة، تحقيق)ه395ت (ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا) 1(

  ).وصى(، باب الواو، الواو والصاد مع حرف العلة، مادة 116، ص 6م، ج1972دار الجيل، بيروت، 

محمد صديق : ، معجم التعريفات، تحقيق)ه816ت (حمد السيد الشريفالجرجاني، علي بن م )2(
  . 211م، ص 2004، دار الفضيلة، القاهرة، 1المنشاوي، ط

، الهداية الكافية الوافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية )ه894ت (الرصاع، محمد األنصاري )3(
، دار الغرب 1ان والطاهر المعموري، طمحمد أبو األجف: المعروف بـ شرح حدود ابن عرفة، تحقيق

  . 681م، ص 1993اإلسالمي، بيروت، 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ، )ه977ت (الشربيني، محمد بن محمد الخطيب ) 4(
. 66، ص 4م، ج2000، دار الكتب العلمية، بيروت، 1علي معوض وعادل عبدالموجود، ط: تحقيق

علي : ، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، تحقيق)ه977ت (مد الخطيب الشربيني، محمد بن مح
  . 217، ص 2م، ج2004، دار الكتب العلمية، بيروت، 3معوض وعادل عبدالموجود، ط

ت (عبدالله بن أحمد. ، الشرح الكبير، مطبوع مع المقنع)ه682ت (ابن قدامة، عبدالرحمن بن محمد ) 5(
، 1محمود األرناؤوط ومحمود الخطيب، ط: د بن حنبل، تحقيق، المقنع في فقه اإلمام أحم)ه620

  . م2000مكتبة السوادي، جدة، 

أمين محمد عبدالوهاب، ومحمد الصادق : ، لسان العرب، تحقيق)ه711ت(ابن منظور، محمد بن مكرم )6(
 ،215، ص15م، ج 1999، دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت، 3العبيدي، ط

  ).وجب(باب الواو، مادة 

، المكتب 2عبد الرزاق عفيفي، ط: اآلمدي، علي بن محمد، اإلحكام في أصول األحكام، تحقيق) 7(
  . 98، ص 1م، ج1981اإلسالمي، دمشق، بيروت، 

  . 105م، ص 1956، مكتب الدعوة اإلسالمية، القاهرة، 8خالف، عبد الوهاب، علم أصول الفقه، ط) 8(

  .45م، ص 1986، دار الفكر، دمشق، 1ه، أصول الفقه اإلسالمي، طالزحيلي، وهب )9(
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على عدد  3181م المنشور على الصفحة 2019لعام  15قانون األحوال الشخصية، قانون رقم ) 10(

  .م02/06/2019بتاريخ  5578الجريدة الرسمية 

، دار 1لبنداري، طعبد الغفار سليمان ا: ، المحلى باآلثار، تحقيق)ه456(ابن حزم، علي بن أحمد) 11(
  . 349، ص 8م، ج2003الكتب العلمية، بيروت، 

  . 353، ص 8ابن حزم، المحلى باآلثار، ج) 12(

  .المرجع السابق) 13(

، الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله )ه256ت (البخاري، محمد بن إسماعيل) 14(
، دار ابن كثير، 5طفى ديب البغا، طمص: ، تحقيق)صحيح البخاري(وسننه وأيامه المعروف بـ  )ص(

، كتاب 1005، ص 3م، ج1993دار اليمامة، دمشق، بيروت، مؤسسة علوم القرآن، عجمان، 
، حديث رقم )وصية الرجل مكتوبة عنده: (الوصايا، باب الوصايا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم

2587 .  

يح اإلمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل ، فتح الباري بشرح صح)ه852ت (ابن حجر، أحمد بن علي )15(
، ُطبع على نفقة األمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، 1عبدالقادر شيبة الحمد، ط: البخاري، تحقيق

  . 422، ص 5م، ج2001الرياض، 

مجموعة من العلماء بإشراف الناشر، : ، المبسوط، تحقيق)ه490ت (السرخسي، محمد بن أحمد )16(
  .142، ص 27م، ج1989رفة، بيروت، ، دار المع)ط.د(

، دار الغرب اإلسالمي، 1محمد بوخبزة، ط: ، الذخيرة، تحقيق)ه684ت(القرافي، محمد بن إدريس )17(
  .6، ص 7، ج2004بيروت، 

عبدالعظيم : ، نهاية المطلب في دراية المذهب، تحقيق)ه478ت (الجويني، عبدالملك بن عبدالله  )18(
  .5، ص 10م، ج2007هاج، جدة، ، دار المن1محمود الديب، ط

، دار عالم 1، ط)تحق.د(، كشاف القناع عن متن اإلقناع، )ه1051ت (البهوتي، منصور بن يونس )19(
  .335، 4م، ج1983الكتب، بيروت، 

، الجامع ألحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي )ه671ت (القرطبي، محمد بن أحمد )20(
، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1بدالمحسن التركي ورضوان عرقسوسي، طعبدالله ع: الفرقان، تحقيق

  .99، ص 3م، ج2006

  . م1946لسنة  71رقم / من قانون الوصية  78و 77و 76المواد ) 21(

  . 244م، ص1963، دار الفكر العربي، القاهرة، 1أبو زهره، محمد، أحكام التركات والمواريث، ط) 22(

  . ن خالل الخبرة العملية في عمله في محكمة عمان الشرعية التوثيقاتهذه الخطوات تعلمها الباحث م )23(

من  50561م، والمنشور في العدد رقم 2010لعام  36قانون األحوال الشخصية، قانون مؤقت رقم  )24(
  .م17/10/2010الجريدة الرسمية بتاريخ 
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  المراجع والمصادر

، المكتب 2عبد الرزاق عفيفي، ط: تحقيق اإلحكام في أصول األحكام،اآلمدي، علي بن محمد، 
 .م1981اإلسالمي، دمشق، بيروت، 

الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث ، )ـه256ت ( البخاري، محمد بن إسماعيل

مصطفى ديب البغا، : ، تحقيق)صحيح البخاري(وسننه وأيامه المعروف بـ  ملسو هيلع هللا ىلصرسول الله 
 .م1993سسة علوم القرآن، عجمان، ، دار ابن كثير، دار اليمامة، دمشق، بيروت، مؤ5ط

، دار 1، ط)تحق.د(، كشاف القناع عن متن اإلقناع، )ـه1051ت ( البهوتي، منصور بن يونس
 .م1983عالم الكتب، بيروت، 

محمد صديق : ، تحقيقمعجم التعريفات، )ـه816ت ( الجرجاني، علي بن محمد السيد الشريف
 .م2004، دار الفضيلة، القاهرة، 1المنشاوي، ط

: ، تحقيقنهاية المطلب في دراية المذهب، )ـه478ت (الجويني، عبدالملك بن عبدالله 
 .م2007، دار المنهاج، جدة، 1عبدالعظيم محمود الديب، ط

فتح الباري بشرح صحيح اإلمام أبي عبدالله محمد بن ، )ـه852ت ( ابن حجر، أحمد بن علي

، ُطبع على نفقة األمير سلطان بن 1، طعبدالقادر شيبة الحمد: ، تحقيقإسماعيل البخاري
 .م2001عبدالعزيز آل سعود، الرياض، 

، 1عبد الغفار سليمان البنداري، ط: تحقيقالمحلى باآلثار، ، )ـه456(ابن حزم، علي بن أحمد
 .م2003دار الكتب العلمية، بيروت، 

 .م1956، ، مكتب الدعوة اإلسالمية، القاهرة8، طعلم أصول الفقهخالف، عبد الوهاب، 

الهداية الكافية الوافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة ، )ـه894ت (الرصاع، محمد األنصاري

محمد أبو األجفان والطاهر : ، تحقيقالوافية المعروف بـ شرح حدود ابن عرفة
 .م1993، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 1المعموري، ط

 .م1986لفكر، دمشق، ، دار ا1طأصول الفقه اإلسالمي، الزحيلي، وهبه، 

   .م1963، دار الفكر العربي، القاهرة، 1، طأحكام التركات والمواريثأبو زهره، محمد، 
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مجموعة من العلماء بإشراف : ، تحقيقالمبسوط، )ـه490ت ( السرخسي، محمد بن أحمد
  . م1989، دار المعرفة، بيروت، )ط.د(الناشر، 

: ، تحقيقاإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،)ـه977ت (الشربيني، محمد بن محمد الخطيب 
   .م2004، دار الكتب العلمية، بيروت، 3علي معوض وعادل عبدالموجود، ط

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ ، )ـه977ت (الشربيني، محمد بن محمد الخطيب 

، دار الكتب العلمية، بيروت، 1علي معوض وعادل عبدالموجود، ط: ، تحقيقالمنهاج
   .م2000

عبدالسالم : تحقيق معجم مقاييس اللغة،، )ـه395ت ( ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا
  . م1972، دار الجيل، بيروت، 2هارون، ط

على عدد  3181م المنشور على الصفحة 2019لعام  15قانون رقم  قانون األحوال الشخصية،
  .م02/06/2019بتاريخ  5578الجريدة الرسمية 

م، والمنشور في العدد رقم 2010لعام  36، قانون مؤقت رقم شخصيةقانون األحوال ال
 .م17/10/2010من الجريدة الرسمية بتاريخ  50561

  . م1946لسنة  71رقم  المصري قانون الوصية

عبدالله بن . ، مطبوع مع المقنعالشرح الكبير، )ـه682ت (ابن قدامة، عبدالرحمن بن محمد 

محمود األرناؤوط : ، تحقيقمام أحمد بن حنبلالمقنع في فقه اإل، )ه620ت (أحمد
  . م2000، مكتبة السوادي، جدة، 1ومحمود الخطيب، ط

، دار الغرب 1محمد بوخبزة، ط: ، تحقيقالذخيرة، )ـه684ت( القرافي، محمد بن إدريس
  . م2004اإلسالمي، بيروت، 

ضمنه من السنة الجامع ألحكام القرآن والمبين لما ت، )ـه671ت (القرطبي، محمد بن أحمد

، مؤسسة 1عبدالله عبدالمحسن التركي ورضوان عرقسوسي، ط: ، تحقيقوآي الفرقان
  .م2006الرسالة، بيروت، 

أمين محمد عبدالوهاب، ومحمد : ، تحقيقلسان العرب، )ـه711ت(ابن منظور، محمد بن مكرم
  .م1999يروت، ، دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، ب3الصادق العبيدي، ط
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 الهداية وداللتها في ضوء آي الذكر الحكيم
  

  *ياسر السيد السيد نوير

  

  ملخص

) لمسَتِقيماَط الصراِدَنا إهـ: (فقال تعالى ،جاء لفظ ــ الهداية ــ في أول سورة من القرآن الكريم
  .]6:الفاتحة[

    دًا ومركبــًا، والِصــيْفــرغ التــي اســتخدمها  فأحببــت أن أســلط الضــوء علــى هــذا اللفــظ الشــريف ومعنــاه م
مـا أحوجنـا إلـى    الكتاب العزيز؛ للكشف عن داللة هذا اللفظ ــ الهداية ـــ فـي أكثـر اسـتعماالته بقـدر طـاقتي، ف      

لـوال الهدايـة لكانـت    قنـا، ف وهدايـة اللـه ونـوره وطري    ،نـا حياِت نبـراس ليكون القرآن الكريم  ؛تدبر معاني التنزيل
  .مضمحلة أومختلة الخلق إيجاد  حكمة

 
Guidance and Its Meaning in the Light of Any Wise Mention 

 

Yaser Alsaid Nwier, Associate Professor, College of Da`wah and 
Fundamentals of Religion, International Islamic University of Sciences, 
Jordan. 

 

Abstract 
The word “guidance” came in the first surah of the Noble Qur’an, and God 

Almighty said: We guided us  .[Al-Fatihah:6] )لمسَتِقيماَط الصراِدَنا إهـ( 

I wanted to highlight this noble word and its meaning, individually and in 
combination, and the formulas used by the Holy Book; To reveal the significance of this 
word - guidance - in its most uses as far as my energy, so we do not need to manage the 
meanings of the download; The Holy Qur’an would be the light of our life, the guidance 
of God, his light, and our path. Had it not been for the guidance, the wisdom of finding 
creation would have been dysfunctional or decayed. 
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  المقدمة

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له وأشهد أن محمدًا عبد 
  . الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه

  :أما بعد

زوده بالعقل، وأنزل ف؛ ]70: اإلسراء[َّ َءادم َٓنا بِنيَۡكرم ۡوَلَقد ُّ :َفقد َكرم اإلسالم اإلنسان فقال
إلى ــ اإلنسان ــ ودعاه  ــ عليهم الصالة والسالمــ على نبينا و، وأرسل إليه الرسل ألجله الوحي

ــ الهداية طريق الحق  أحد الطريقين ــليختار  ؛الحق، وحّذره من الباطل، ثم ترك له األمر بعد ذلك
ــ الباطل ــأو طريق الــ  من الرسل إذ بين بدعا  ــ صّلى الله عليه وسّلمولم يكن النبي ــ  ضالل 

،السرمدي ترك لهم  للناس طريق الله ــ الصراط المستقيم ــ الذي يقودهم إلى النعيم األبدي ثم
عِلم الحق ولم يعمل به فهو ، ومن عِلم الحق وعمل به هِدي إلى صراط الله المستقيمفمن ، الخيار

عِلم الحق ومن ، ]14: الملك[َّ َخبيرالللَِّطيف ا َخَلق وهو َۡأَلا يعَلم منُّ:تحت مشيئة الله تعالى
وجحده كفرًا وعنادًا فال يستطيع أحد هدايته من العالمين ولو كان أفضل الخلق ــ صلى الله عليه 

وليس  ]56:القصص[َّ ُۚءٓللَّه يهِدي من يشااَت ولِكن ۡببَۡأح ِۡدي منۡإنَّك َلا َته ُّ:قال تعالى وسلم ــ
عليه وعلى المسلمين و، إال الرشد والداللة للحق من الهداية ــ صلى الله عليه وسلم ــول الله لرس

َأَفَأنَت ُتكره  ۚجميعا ۡض ُكلُّهمَۡألرامن من ِفي َٓء ربك َلأٓشا ۡوَلو ُّ:قال تعالى البالغ والبيان وعدم اإلكراه
فجاء هذا البحث محاولة من الباحث للغوص في غمار ، ]99:يونس[َّ ِمِنينۡيُكوُنوْا مؤ ٰلنَّاس حتَّىا

داللة لفظ الهداية في ضوء القرآن الكريم، لعله يحظى بشرف الكشف عن بعض المعاني التي ذخرت 
  .بها آي الذكر الحكيم

  :أسباب اختيار الدراسة

  :كان الختيار هذا الموضوع دوافع وأسباب أهمها

مة ــ الهداية ــ التي استعملها القرآن الكريم بكثرة وبِصيغ مختلفة؛ ــ عالقة هذا الموضوع بكل 1
  .)1(لتدل ــ الهداية ــ على معان ِعدة، دون غيرها من الَكِلم المرادف لها

فلعل هذا البحث يضيف لبنة جديدة؛  ،بحثة لفظ الهداية في آي الذكر الحكيم ــ قلة األبحاث التي 2
  .خدمة للقرآن الكريم

ي إذ استخدم هذه اللفظة ــ الهداية ــ دون غيرها من لقرآناإبراز وجه من أوجه اإلعجاز  ــ 3
   .األلفاظ التي تدل على بعض معانيها

ــ تسليط الضوء على وجه مناسبة لفظ الهداية لآليات التي ذكرت فيها هذه اللفظة ــ الهداية ــ  4
  .اوداللتها في كل آية؛ إثراء للمعاني، وتأكيدًا له
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  :مشكلة الدراسة

  .تكمن مشكلة الدراسة في اإلجابة عن سؤال رئيس، وأسئلة فرعية

  السؤال الرئيس

تكمن مشكلة هذه الدراسة في وجود لفظة ــ الهداية ــ تدل على عدة معاني مما يشوش ذهن 
  .غير المَتَثبت، ويذهل فكره

  :ويتفرع من هذا السؤال األسئلة اآلتية

  .تي استعملها العرب للفظة الهداية، وهل خرج القرآن عن هذا االستعمالــ ما الدالالت ال1

  .ــ ِلما اسُتعملْت هذه الكلمة ــ الهداية ــ دون غيرها مع كثرة الكلمات المترادفة ــ تردف ناقص ــ 2

عمال، ــ ما الدالالت التي حوتها هذه الكلمة ــ الهداية ــ؛ لتكون لها تلك الخصوصية ــ كثرة االست 3
  .وكثرة المعاني ــ

   :الدراسة أهداف

  .ــ بيان ميزات وخصاص هذه اللفظة؛ ببيان كثرة داللتها، وشرف معانيها 1

لهذه الكلمة ــ الهداية ــ في  هةالمتوجبيان وجه من أوجه اإلعجاز؛ بتوضيح تلك الدالالت ــ  2
غيرها من الكلمات التي  اآليات التي وردت فيها اللفظة الشريفة، ووجوب استعمالها دون

  .ترادفها

ــ إثراء المعاني وكثرتها، مع عدم التناقض بينها، بوجود كلمة ــ الهداية ــ في آي الذكر الحكيم  3
لها أكثر من داللة ومع ذلك تجد اتساق تلك معاني وانسيابها وجزالتها وشرفها مع خدمة 

  .المعنى العام لآلية الكريمة

  :منهجية الدراسة

لفظة الهداية في آي الذكر الحكيم، ثم يتبعه بتتبع  االستقرائيهذه الدراسة المنهج  ستعتمد

؛ لمحاولة معرفة سر استعمال هذه اللفظة ــ الهداية ــ دون غيرها من الَكِلم في المنهج التحليلي

ها الذي يسلط الضوء على وجوب استعمال هذه الكلمة في آي: المنهج النقديالقرآن الكريم، يتبعه 
دون غيرها إذ غيرها ال يؤدي وجه إعجاز القرآن الكريم وقوة معانيه وصدق عربيته مع جزالته 

   .وفخامته، ثم شرف هذه الكلمة في آيها دون غيرها من الَكِلم
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  :خطة الدراسة

   .اقتضت طبيعة البحث أن يتألف من مبحثين يتقدمهما مقدمه، ينتهيان بخاتمة

  :فيهاأما المقدمة فتناول الباحث 

  .، منهجية البحث، خطة الدراسةالدراسة أسباب اختيار الدراسة، مشكلة الدراسة، أهداف

  ".أنواع الهداية التي وردت في آي الذكر الحكيم: " المبحث األول

  .وجعلُت بين يديه ــ المبحث ــ توطئة ذكر الباحث فيها معنى الهداية في اللغة

  :على النحو اآلتيواحتوى ــ المبحث ــ على أربعة مطالب 

   .التأييدو هداية التوفيق: المطلب األول

   .الداللة هداية: المطلب الثاني

  .الفرق بين هداية التوفيق وهداية الداللة

  .غريزيةالهداية ال: المطلب الثالث

  .الهداية إما للجنة، أو للنار: المطلب الرابع

الذكر الحكيم، وثمراتها والوسائل المعينة  صيغ الهداية ومعانيها التي وردت في آي: المبحث الثاني
  ".لتحصيلها

  :واحتوى على أربعة مطالب أيضًا على النحو اآلتي

  . صيغ الهداية الواردة في القرآن الكريم: المطلب األول

  .من معاني الهداية التي وردت في آي الذكر الحكيم: المطلب الثاني

  . ثمرات الهداية: المطلب الثالث

  .الوسائل المعينة لتحصيل الهداية: عالمطلب الراب

  أنواع الهداية التي وردت في آي الذكر الحكيم توطئة: المبحث األول

  .)2(هي اإلرشاد والداللة :لغةال في الهداية

: َأى َقدمنا إليه، وقيل: والمعنى َأرِشدنا، وقيل) لمسَتِقيماَط الصراِدَنا إهـ(: تعالىوله قومنه 
  .)3(ارزْقنا، وكلُّها َأقواٌل متقاربة: وّفقنا؛ وقيل: يه؛ وقيلَثبْتنا عل

  .)4(الهِدية داللٌة بْلطف، ومنه: وقال الراغب الهدايُة

  .والتأييد هداية التوفيق، والداللة هداية: وهي نوعان
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  .والتأييد هداية التوفيق :المطلب األول

َخْلق ، وهي قائمة على لمؤمنينا يجادها في قلوببإــ  تعالىــ فهي الهداية التي تفرد الله 

ــ في قلوبهموثباته ورسوخه اإليمان    ــ فالخوف من عقابه والرجاء في رحمته قد تملك نفوسهم 

للعمل بموجب اإليمان ــ من صالة وزكاة، وَنجدة للملهوف ومساعدة توفيقهم كذا 
يودعها في  ــ إذ تعالىــ يقدر عليها إّلا الله ال يملكها ووهذه الهداية ال ؛ )5(ــ ديدنهم.... .الناس،

 لمحِسِنيناللَّه َلمع اوإن  ۚسبَلَنا ۡهدوْا ِفيَنا َلَنهِدينَّهمالَِّذين جاو ُّ:قال تعالى قلب من يشاء من عباده

يودعها  ــ تعالىــ فالله  ،مقرب وال مْلك مرسل نبيالهداية  فال يقدر على تلك، )6(]69: العنكبوت[
المشيئة اإللهية العاِلمة بما في قلوب ونفوس  هامن يشاء من عباده، وهذه الهداية تستلزمفي قلب 

توجب على  الهداية العباد، الحكيمة التي َتهب النفوس المليئة باإليمان الهداية والتوفيق، وهذه
   :قال الله تعالى ــ تعالىــ  والتسليم ألمر الله ،اليقين والتصديق بالرسل ومعجزاتهمالعبد 

 ۦِنِهۡلنُّوِر بإذاِت إَلى الظُُّلمام ويخرجهم من السَلاسبَل  ۥَنهٰتَّبع ِرضواللَّه من ايهِدي بِه  ُّ
ي يوم في الدنيا؛ هد ــ تعالىــ فمن اّتبع هداية الله ] 16: المائدة[ َّط مسَتِقيمِٰصر ٰإَلى ۡويهِديهم
  .إلى جنات النعيم خالدًا فيها أبدًا )7(األشهاد

  .الداللة هداية: المطلب الثاني

وأتباعهم من الدعاة إلى الله تعالى، قال ــ  عليهم السالمــ  هي الهداية التي يقدر عليها الرسل
: الشورى[ َّإلى ِصراٍط مسَتِقيموإنَّك َلَتهِدي  ُّ :وقال ،] 7: الرعد[َّ هاٍدم ۡوِلُكلِّ َقو ُّ:الله سبحانه

يرشدون  فهم ــ الرسول، والدعاة ــ ،الدَلاَلُة والدعوُة والتَّْنبيهمعَناه  تيَفَأْثبَت َلهم اْلهدى ال] 52
 ىيرضو ــ تعالىالله ــ  الذي ينجيهم يوم القيامة من عذاب هداية ــ طريق الحق ــالّناس إلى طريق ال

طاقتهم،  جهدهم قدر قصارى ما يستطيعون بذلالدعاة نتائج الهداية، ال وال يملك الرسل و ،عنهم
للَّه اَت وَلِكن َۡأحبب ۡإنَّك َلا َتهِدي من ُّ:وهذا مصداقًا لقوله تعالى ،وتبقى النتائج بيد الله وحده

فنفي عن رسوله ــ صلى الله عليه وسلم  )8(،]56: القصص[َّلمهَتِدين اوهو َأعَلم ب ُۚءٓيهِدي من يشا
ــ القدرة على الهداية الَقْلبية بمعني رسوخ اإليمان والثبات عليه، ومع ذلك جعل الله لكل عاقل ما 
ــ الكتاب والسنة، والنفس،  يمكنه من اختيار الحق فأقام الله ــ تعالى ــ البراهين واألدلة والحجج 

وهديه فهو رسوله بالله وكتابه و؛ فآمن عليها قلبًا وقالبًا ، وأقبلهداية الله َلبَق ـــ فمن.. .والكون،
  ].17: محمد[ َّ ۡهمٰاَتقو ۡهماهدى وَءاَت ْۡا زادهمۡهَتدوالَِّذين اوُّ:، كما قال تعالىمن السعداء

 وسلم ــ ــ صلى الله عليه وزاغوا عما دلهم عليهــ تعالى ــ أما الذين أعرضوا عن ذكره و
للَّه َلا او ۡۚللَّه ُقُلوبهماْا َأزاَغ َٓفَلما زاُغو ُّ :، كما قال تعالىتلك الهدايةفأولئك يخذلهم ويحرمهم من 
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به الرسول القابلون لما أتاهم بقلوبهم فالمقبلون على الله ، ]5: الصف[َّ ِسِقينالَفام ۡلَقوايهِدي 
وفقهم لعمل يرضيه عنهم، و هم عليه،لَّدو هم الله ــ تعالى ــداه األعظم ــ صلى الله عليه وسلم ــ

، فالهداية )9(إعراضهم موا من التوفيق جزاءروح الله ــ تعالى ــوالذين أعرضوا قامت عليهم حجة 

إيصال البرهان : وهي هداية البالغــ  عليهم السالمــ على نبينا وُكّلف بها األنبياء والرسل التي 
 الرازق البارئ المصور هو الخالقوأنه  ــ تعالىــ الله األدلة التي تدل على وحدانية والحجج و

 ۚلرسلابعد  ۢللَِّه حجُةارسال مبشرين ومنِذِرين ِلَئلَّا يُكون ِللنَّاس عَلى  ُّ:قال الله تعالى ....المقتدر
 َكانِكيمااوا حيززع فهداية الرسل ]165: النساء[ َّللَّه ، ال تستلزم حصول التوفيق للعبد؛ ألن

وإن شاء  ،فإن شاء آمن به وصدقه واّتبعه على العبيد المكلفين بعد البالغ الحجة والدليل قائم
آمن  منهم من، وقد تجّلت هذه الهداية لألقوام السابقة فترك هديه كفرًا وعنادًا أو شكًا وارتيابًا

قد ذكر الله ــ تعالى ــ مثاًال لهؤالء ومن كذب ما جاؤوا به من الهداية،  منهمو ،هديه واتبع نيهب
لهون بما العَذاِب اِعَقُة اص َۡفَأَخَذتهم ٰلهدىاعَلى  ٰلعمىاسَتحبوْا اَف ۡهماوَأما َثمود َفهديَنُّ:القوم فقال

ونكِسبلهم على صدق ما جاءت في  ــ تعالى ــالله ودعى وأ، ]17: فصلت[ ََّكاُنوْا يبني آدم ِفَطرًا َتد
  .به الرسل، وعقوًال تؤمن بالبراهين الصادقة واألدلة الحقَّة

  .)10(الفرق بين هداية التوفيق وهداية الداللة

فال يقدرون  هداية التوفيقاألنبياء والرسل والمالئكة والعلماء واألخيار ال يملكون شيًئا من 
يمان الراسخ واليقين الصادق بالله ــ تعالى ــ يتغلغل قلوب الناس أجمعين؛ فينتسبون أن يجعلوا اإل

الذي ــ سبحانه ــ ، فهو وحده هو الذي يملك تلك الهدايةالله ف، لهذا الدين الحنيف قلبًا وقالبًا
رادة ، وهي المبهالرضا وقبول هديه ــ تعالى ــ و برسوخ اإليمان في قلب عبده يهدي من يشاء،

وقوله ] 56: القصص[ َّ ُۚءٓللَّه يهِدي من يشااَت وَلِكن َۡأحبب ۡإنَّك َلا َتهِدي من ُّ :تعالى بقوله
 يعني هداية قذف نور] 272: البقرة[ َّ ُۗءٓللَّه يهِدي من يشااوَلِكن  ۡهمٰلَّيس عَليك هد ُّ:سبحانه
  .مل بموجبهه، والعالرضا ب في قلوب العباد، الحق

وَأما َثمود  ُّ قال تعالى والدعاة، فقد جعلها الله بيد الرسل :أما هداية البالغ والبيان
يعني بلغناهم ودللناهم ولكن استمروا على ] 17: فصلت [ َّ ٰلهدىاعَلى  ٰلعمىاسَتحبوْا اَف ۡهماَفهديَن

 َّط مسَتِقيمِٰصر ٰإَلى ٓوإنَّك َلَتهِدي ُّ سلم ــــ صلى الله عليه و كفرهم وضاللهم، وقال في حق نبيه
  .)11(يعني هداية البالغ والبيان، بيد الرسول وبيد أتباعه وبيد الرسل جميعا] 52: الشورى[

وإذا تأملنا آي الذكر الحكيم نجد المولى ــ سبحانه ــ يثبت فعل الهداية له ــ صلى الله عليه 
 ،]56: القصص[ َّ تَۡأحبب ۡإنَّك َلا َتهِدي من ُّ:ى كما في قوله تعالىوسلم ــ وينفيه عنه مرة أخر

اآلية األولى تنفي أن يكون ف، ]52: الشورى[  َّط مسَتِقيمِٰصر ٰإَلى ٓوإنَّك َلَتهِدي ُّ :قوله تعالىو
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لى معاني لكن إذا رجعنا إ ،الرسول يمكنه هداية من أحب، في حين أن اآلية الثانية تثبت له الهداية
، وعلمنا أن الهداية قد يراد بها هداية التوفيق، وقد يراد بها هداية الداللة )ىداله(لفظ 

لنا أن الهداية المنفية في اآلية األولى إنما هي هداية  فبتدبر سياق اآليات يتضحواإلرشاد، 
    .رشادالتوفيق، بينما الهداية المثبتة في اآلية الثانية إنما هي هداية الداللة واإل

  .غريزيةالهداية ال: المطلب الثالث

جعلها في نفوسهم  لما يصلح لهم غريزًة أجمعين لخلقل ــ عز وجلــ وهي هداية الله 
وهي ، ]50:طه[  َّ ُٰثم هدى ۥٍء َخلَقهُۡكلَّ شي َٰأعَطى ٓلَِّذياَقاَل ربَنا  ُّ:ــتعالى  ــقوله مصداقًا لقوله 

ِلما ينفعها من  لمخلوقاتكّل اودلَّ  ــ تعالىــ وأشمل الهدايات؛ إْذ هدى الله هي أعم ف ،هداية عامة
بيوتها  والتختار ؛هدى الطيور والّنحل ــ تعالىــ وما يبعدها عن األمور الضارة، فالله  ،أمور الدنيا

ِتها، وكذلك في أعلى الجبال والشجر، وهدى الّنمل لكيفية تّكوين بيتها والخروج منه للبحث عن ُقو

لَِّذي ا 1َألعَلى اسم ربك اسبح  ُّ:تعالى قال نفعه، وما يستقيم به عيشهحي ِلما فيه  هدى كّل كائن

ومن أثر الهداية العامة الفطرية الشاملة ، ]3 -1: األعلى[ َّ ٰلَِّذي َقدر َفهدىاو 2 َٰخَلق َفسوى
ض َۡألرالسبع واُت ٰلسمواُتسبح َله ُّ:تعالى قال له ــ تعالى ــ محهتسبي ــ تعالىــ لكّل مخلوقات الله 

نن ِفيهمي ۚون شن مإمِدِهۡوحب حبسلَّا يَلِكن لَّا َتف ۦٍء إمۡوهيحَتسب ون44: اإلسراء[ َّ َۡۚقه[.  

  .الهداية إما للجنة، وإما للنار: المطلب الرابع

لَِّذين اوُّــتعالى  ــفي قوله  ورد الهداية إلى طريق النار كما و، أ)12(يق الجنةالهداية إلى طر
 يلباُقِتُلوْا ِفي سِضلَّ َأعمماللَِّه َفَلن يم*  َۡلههِديهيم ۡساَلهب صِلحيد*  ۡويۡو مماِخُلها َلهَفهرنََّة عَّۡلج 

في سبيل الله فكان جزاؤكم أن الله ــ تعالى  نهم قد قتلواهداية في اآلخرة؛ ألالفهذه  ]6ـ4:محمد[
: لصافات[ َّلجِحيم اِط ِٰصر ٰإَلى ۡهدوهماَفُّــتعالى  ــقوله أما ، )13(اآلخرة جنة ويدخلهمَّ سيهِديهم ُّ؛ــ

  .)14(لن يحيدوا عن الطريق الموصلة إليها جهنم مثواهمأي ] 23

نيها التي وردت في آي الذكر الحكيم، وثمراتها والوسائل صيغ الهداية ومعا :المبحث الثاني

  .المعينة لتحصيلها

في كل وقت وحين الطريق المستقيم  ــالهداية الناس إلى  دعواي مؤمن الحق هو الذيال
أرشدنا يا الله إلى : ، أي]6:الفاتحة[ َّاهدنا الصراط المستقيم ُّ فدعاء المؤمن في كل صالة

ووفقنا للعمل الذي يرضيك نا على ما فيه فالحنا في الدنيا واآلخرةلَّطريق الحق والصواب، ود ،
  .)15("التوفيق: أصل الهدى في كالم العرب :"ابن األنباري قالعنا، لذا 

  



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  نوير

  1054

  .صيغ الهداية الواردة في القرآن الكريم: المطلب األول

ه ــ القرآن ــ مما يدل على اهتمام، الكريم بصيغ مختلفة في القرآن) هدى(ـ التوارد لفظ 
  .بقضية الهداية

ب َلا ٰلِكَتاِلك َٰذُّ:فجاء اسمًا بتصرفات مختلفة في خمسة وعشرين ومائة موضع، منها قوله تعالىأ ــ 
يرِۛفيِه ۛب تَِّقيندى لِّلمَكَفىُّ :وقوله سبحانه ،]2:البقرة[ َّهَنِصيرا ٰواِديا وه كبرَّب 
  .]48:اإلسراء[ َّسبيال ٰهو َأهدى َۡأعَلم بمن َۡفربُكمُّ :، وقوله سبحانه]31:الفرقان[

ويهِدي ُّ:وجاء فعًال مضارعًا بتصرفات مختلفة في تسعة وأربعين موضعًا، منها قوله سبحانهــ  ب
وَلا ُّ:وقوله تعالى. ]35:يونس[ ََّٰۖأن يهدى ٓإلَّاُّ :، وقوله سبحانه]26:البقرة[ ََّۚكِثيرا ۦبِه

هَتدياليبس 98:النساء[ َّون[.  

 ۡوإن َكاَنتُّ :وجاء فعًال ماضيًا بتصرفات مختلفة في سبعة وثالثين موضعًا، منها قوله تعالىجـ ــ 
هدى  ْۡا زادهمۡهَتدوالَِّذين اوُّ :، وقوله سبحانه]143:البقرة[َّ  ۗللَّها لَِّذين هدىاَلَكبيرًة إلَّا عَلى 

 َّلحميِداِط ِٰصر ْٰا إَلىٓل وهدوۡلَقوالطَّيِب ِمن اْا إَلى ٓوهدوُّ :وقوله تعالى ،]17:حمدم[ َّۡهماوَءاَت
  .]24:الحج[

، ]6:الفاتحة[ َّلمسَتِقيماَط ٰلصراهِدَنا اُّ :قوله تعالى: أولها: ثالثة مواضع في وجاء فعل أمرد ــ 
ِط ِٰصر ٰإَلى ۡهدوهماَفُّ:قوله تعالى، و]22:ص[ َِّطٰصرلاِء ٓسوا ٰإَلى ٓهِدَنااو ُّ:قوله تعالىو
  .)16( ]23: الصافات[ َّلجِحيما

  .من معاني الهداية التي وردت في آي الذكر الحكيم: المطلب الثاني

على : ، أي]5:البقرة[ َّ ۡۖهدى من ربهم ِٰئك عَلىٓاُأوَلُّ :، ومنه قوله تعالىالبيان  بمعنىــ جاءت  1
بيناه له، : ، أي]3:اإلنسان[ َّلسبيَلاه اإنَّا هديَنُّ :تعالى ومثله قوله ،نور وبيان وبصيرة

. يعني البيان، ]12:الليل[ َّٰإن عَليَنا َللهدىُّ :قوله سبحانه منهو ،وبصرناه به ووضحناه،
  .)17(على الله بيان حالله وحرامه :قتادة  قال

: ، أي]120:البقرة[َّ  ٰۗلهدىاللَِّه هو اإن هدى ُّ :ومنه قوله تعالى، دين اإلسالم بمعنىــ وجاء  2
هو الدين المستقيم الصحيح  ــ صلى الله عليه وسلم ــ إن دين اإلسالم الذي جاء به محمد

   .)18( ]67:الحج[ َّهدى مسَتِقيم ٰإنَّك َلعَلىُّ:تعالىقوله  منهو ،الكامل الشامل

 ،إيمانًا وبصيرة: ، أي]13:الكهف[ َّهدى ۡهماَنۡوِزدُّ:، ومنه قوله تعالىيماناإل بمعنىــ وجاء  3
   .أنحن منعناكم عن اإليمان: ، أي]32:سبأ[ َّ ٰلهدىاعن  ُۡكماَنَۡأَنحن صدد ُّ :تعالىقوله  منهو
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 َّبَأمرَناَأِئمة يهدون  ۡهماوجعلَنُّ :، ومنه قوله تعالىإلى الله  الدعوة بمعنىــ وجاء  4
َأِئمة يهدون  ۡوجعلَنا ِمنهمُّ:قوله سبحانه منهو ،يدعون إلى الله بإذنه: ، أي]73:األنبياء[

   .يدعون الناس إلى ديننا بأمرنا: أي ]24:السجدة[ َّبَأمرَنا

 ]16:النحل[ َّونيهَتد ۡلنَّجم هماوب ۚتاماوعَلُّ :، ومنه قوله تعالىواإلرشاد الداللة بمعنىــ وجاء  5
قوله  منهو ،النجوم في السماء دالئل للناس على طرقهم ومسارهمــ سبحانه الله ــ جعل : أي

عليه السالم ربه أن يدله   موسى ، سأل]22:القصص[ َّلسبيلاَء َٓأن يهِديِني سواُّ :سبحانه
على أقصد الطريق بحيث أنه ال يَۡأوُّ :قوله تعالى ومنه ،لض  دَلى َأجدىاع10:طه[ َّلنَّاِر ه[ ،

   .)19(أجد عند النار من يدلني على الطريق: أي

لَِّذين يكُتمون اإن  ُّ :ومنه قوله تعالىــ  صلى الله عليه وسلمــ   أمر محمد بمعنىــ وجاء الهدى  6
صلى الله ــ أمر محمد  ):الهدى( :أبو حيان ، قال]159:البقرة[ َّٰلهدىاِت والبيَناَأنزلَنا ِمن  ٓما

 ،25:محمد[ َّلهدىابعِد ما َتبين َلهم  ۢمنُّ :تعالىقوله  منهو. )20(ونعته واتباعهــ عليه وسلم 
ــ صلى الله عليه وسلم ــ نزلت في قوم من اليهود، كانوا عرفوا أمر الرسول : قتادة ، قال]32

أمره حسدوه، فارتدوا عن ذلك القدر من من التوراة، وتبين لهم بهذا الوجه، فلما باشروا 
   .)21(الهدى

 َّٰٓلهدىاَءهم ٓجا ْۡا إذِٓمُنوَۡأن يؤ لنَّاساوما مَنع ُّ :، ومنه قوله تعالىالقرآن بمعنىــ وجاء  7
إال ــ صلى الله عليه وسلم ــ ما منع الناس اإليمان بالقرآن وبنبوة محمد : ، أي]94:اإلسراء[

   .]23:النجم[ َّٰٓلهدىاَءهم من ربهم ٓجا ۡوَلَقدُّ :تعالىقوله  منهو ،ي صدورهمشبهة تلجلجت ف

 ،التوراة: ، أي]53:غافر[ َّٰلهدىا َءاَتيَنا موسى ۡوَلَقدُّ :، ومنه قوله تعالىالتوراة بمعنىــ وجاء  8
   .وهذا على معنى في اآلية

 ،]33:التوبة[ َّ ٰلهدىاب ۥرسوَله سَلَۡأر ٓلَِّذياهو ُّ :، ومنه قوله تعالىالتوحيد بمعنىــ وجاء  9
ْا ٓوَقاُلوُّ :تعالىقوله  منهو ،)22(التوحيد، أو القرآن، أو بيان الفرائض): الهدى( :أبو حيان  قال

 عن نَّتَّبىاإدُنَتَخطَّف ٰله كعي أب نزلت في: وغيره مجاهد قال، ]57:القصص[ َّ ِٓۚضَناَۡأر ِۡمن ۡم
قل ال إله إال الله، أشهد لك بها يوم القيامة، " ــ صلى الله عليه وسلم ــ طالب، قال له النبي

  .)23("ألقررت بها عينك ؛إنما حمله على ذلك الجزع: لوال أن تعيرني قريش، يقولون: قال

  ].90:األنعام[ َّ ۡۗقَتِدهاهم اَفبهدُّ: السابقين، ومنه قوله تعالى نهج األنبياء  بمعنىــ وجاء  10

، ]50:طه[ َّ ُٰثم هدى ۥٍء َخلَقهُۡكلَّ شي َٰأعَطى ٓلَِّذياُّ :، ومنه قوله تعالىاإللهام بمعنىــ وجاء  11
لَِّذي َقدر اوُّ:تعالىقوله  منهو ،)24(معناه ألهم الحيوانات كلها إلى منافعها: قال المفسرون
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عرف خلقه كيف يأتي الذكر : ــ لله عنهمارضي اــ  ابن عباس ، قال]3:األعلى[ َّ َٰفهدى
   .)25(األنثى

 َّ ِئِنينٓلَخااللَّه َلا يهِدي َكيد اوَأن ُّ :، ومنه قوله تعالىالتسديد والتصويب بمعنىــ وجاء 12
 َّٰٓلهدىاَأرَءيَت إن َكان عَلى ُّ :قوله تعالى منهو ،ال يصوبه وال يسدده: ، أي]52:يوسف[
فما ظنك إن كان هذا الذي تنهاه، إن كان على صواب وطريق مستقيم في : ي، أ]11:العلق[

   .)26(فعله

 َّ ِتينَُّكم منِّي هدىَۡفإما يأُّ: ومنه قوله تعالى ــ صلى الله عليه وسلم ــ الرسول بمعنىــ  13
   .رسول: ، أي]38:البقرة[

، ]16:البقرة[ َّوما َكاُنوْا مهَتِدين  ۡرُتهماتِّجَفما ربحت ُّ:، ومنه قوله تعالىالرشد بمعنىــ وجاء  14
 َّ لمهَتِديناِمن  َ۠أَنا ٓضَللُت إذا وما َۡقدُّ :تعالىقوله  ، ومنهن في صنيعهم ذلكوراشد: أي
   .ما أنا من الراشدين إن اتبعت أهواءكم: ، يقول]56:األنعام[

لَِّذين اِمن  ِٰء َأهدىٓيُقوُلون ِللَِّذين َكَفروْا هؤَلاوُّ :، ومنه قوله تعالىالتفضيل بمعنىــ وجاء  15
على  يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم، وقلة دينهم: ، أي]51:النساء[ َّ َءامُنوْا سبيًلا

  .)27(المؤمنين

، ]23:اتالصاف[ َّلجِحيماِط ِٰصر ٰإَلى ۡهدوهماَفُّ :، ومنه قوله تعالىالتقديم  بمعنىــ وجاء  16
وقال بعض . قدموهم: ابن كيسان  وقال ،)28(دلوهم إلى طريق النار: ابن عباس  قال

   .)29(سوقوهم سوقًا عنيفًا إلى جهنم: المعنى: المفسرين

لِّمن َتاب وَءامن وعمَل  ◌ٞ وإنِّي َلَغفَّارُّ :، ومنه قوله تعالىالموت على اإلسالم  بمعنىــ وجاء  17
اص ىهَتاِلحا ُثم30(لزم اإلسالم حتى يموت: أي: وغيره  قتادة ، قال]82:طه[ َّ ٰد(.  

وجدك ال : ، أي]7:الضحى[ َّ ّٰلا َفهدىٓووجدك ضاُّ :، ومنه قوله تعالىالتعليم بمعنىــ وجاء  17
  . )31(تدري ما الكتاب وال اإليمان، فعلمك ما لم تكن تعلم

بصرنا : ، أي]3:الفاتحة[ َّ لمسَتِقيماَط ٰلصراهِدَنا اُّ :، ومنه قوله تعالىالثبات  بمعنىــ وجاء  18
   .)33(ثبتنا على الهداية: القرطبي قال ،)32(، وثبتنا عليهبه

فيه إعانة كبرى؛ ، وغيره من األلفاظ، )الهدى( معرفة المعاني المتعددة للفظف: قال الباحث
ر من أحد معنيي التوفيق أو اإلرشاد ــ وال تخلوا هذه المعاني الثمانية عشالقرآن الكريم؛ آي فهم ل

  .والله أعلم ــ
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  .)34(ثمرات الهداية: المطلب الثالث

  الحق  للهداية َفضل وأثر كبير في حياة المسلم

  . وانشراحه وإقباله على تعاليم اإلسالم وأحكامه ،سعة الصدرــ منها  1

  .التخّلص من القلق واالضطراب والحيرة ــ ومنها 2

  .هسلوكفعة أخالقه، وضبط ومنها ر ــ 3

  .هوضبط انفعاالت هحفظ حركاتب ــ تعالىــ بالله  ــ ومنها االتصال 4

  .ــ ومنها االبتعاد عن التفاهات وصغائر األمور، والعمل لآلخرة فهي همه األول واألخير 5

نيا واآلخرة؛ بنصر ــ تعالى ــ وتأيده في الدعلى يقين  من فطره ــ سبحانه ــرتبط بومنها اال ــ 6
بتقواه لله ــ تعالى ــ وزهده فيما في َأيدي الناس؛  فمكانته عالية بين جميع خلقه ــ تعالى ــ؛

  .الّناس عندالقبول لذا جعل الله له 

 2مخرجا  ۥللَّه يجعل لَّهاومن يتَّق ُّ :تعالى مصداقا لقوله لتقواه ؛ــ ومنها توسعة رزقه وبسطه 7
للَّه اجعَل  َۡقد ۦِۚلُغ َأمرِهٰللَّه باإن  ۥٓۚللَِّه َفهو حسبهاعَلى  ۡومن يَتوكَّل ۚحيُث َلا يحَتِسب ۡنزقه ِمۡوير

  .)35(]3- 2: الطالق[ َّ راۡء َقدِۡلُكلِّ شي

  .الوسائل المعينة؛ لتحصيل الهداية: المطلب الرابع

الشك ينافي اليقين الذي ال يخالطه شك أو شرك؛ ألن  الذيــ  تعالىــ الخالص لله  التوحيدأ ــ 
غضب اب التي تؤدي إلى بالشرك من أعظم األسهو أخص ما يتميز به المؤمن الصادق، و

الرتباط رئيس سبب  ــ؛ تعالى ــ وتوحيده المداومة على ذكر الله تعالىفضيق الصدر، الرب و
  .ًامنشرح هصدرو ،مطمئنًا ل قلبهبخالقه؛ مما يجعالمؤمن قلب 

راغبًا في الهداية بصدق، ال  أن يكونالحق فيجب على المسلم : ــ تعالىــ  الصدق مع الله بـ ــ
  .)36(والتوفيق للعمل بموجبها بالهدايةيفتر عن الدعاء 

بالله فالمؤمن الرباني المهتدي حقًا هو العالم : العلم بالله وأسمائه وصفاته: جـ ــ ومنها
، فالمعرفة والعمل؛ يصل صفاتالو ءسمايعمل بمقتضى معرفته بتلك األه، وأسمائه وصفات

  .بهما المسلم الحق لمكانة تغبطه عليها أنبياء الله ومالئكته المقربون

لَِّذي اُألمي النَّبي اللَِّه ورسوِلِه اَاِمُنوْا بٔ َفُّ :قال تعالى ــ صّلى الله عليه وسّلمــ  منهج النبيّاتباع د ــ 

   .]158: األعراف[َّ َتهَتدون ۡتَّبعوه َلعلَُّكماو ۦِتِهاللَِّه وَكِلماِمن بۡيؤ
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هو البلسم الذي القرآن الكريم ففأثر  ،بتدبر وتمعن وخشوع العناية بتالوة كتاب الله هـ ــ ومنها
ــ الذي أراد  ضاللة، ومهما كانت حالة اإلنسان من الشقاوة واليساالقلوب القيداوي أمرض 

  .للتي هي أقوم في كل شيٍء من أمور الدنيا واآلخرة هفالقرآن يهدي الله هدايته ــ

التوبة تحققت فإذا  ،الذنوب والمعاصي جميع من مولى ــ سبحانه ــإلى ال النصوحالتوبة : وــ ومنها
  .الهدى والرشادإلى سبيل عبده الله  ى؛ هدالنصوح

فهو سالح المؤمن عند الشدائد ونزول المصائب، فمهما بذل : الدعاءاإلكثار من  :ز ــ ومنها
أن يكون الدعاء قرينًا له في كل حال المسلم من أسباب للهداية فال بد.   

الفاسدين األشرار، فكم من ضال هداه  والبعد عن صحبة ،األخيار مرافقة الصالحين :حـ ــ ومنها
إلى أن  ــ صلى الله عليه وسلمــ صالحين، وقد أرشد النبي على أيدي رفقائه الــ  تعالىــ الله 

  . )37(المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل

دامة النظر في ملكوت السماوات واألرض، بإ الله تعالى بديع مخلوقات التفّكر في :ط ــ ومنها
التأمل يزيد المؤمن صنع حكيم خبير، فمن فمن تأمل الكون بحركاته وسكناته أيقن بأّنه 

  .في عاله ــجّل ــ خشوعًا وخضوعًا لله 

وكذلك جهاد أعداء الله تعالى، ومجاهدة النفس تكون  ،مجاهدة النفس والشيطان :ي ــ ومنها
والدعوة إليه، والصبر على األذى فيه، ومجاهدة الشيطان ، والعمل به، النافع تعّلم العلمب

  .)38(العبد المؤمن وات المحرمة التي يلقيها في نفستكون باالبتعاد عن الشبهات والشه

تلك الباليا  واحتساب المصائب،حلول  ــ تعالى ــ وخصوصًا عند تفويض األمر كله للهكـ ــ 
َأصاب ِمن  ٓما ُّ :ــ زخرًا بالصبر عليها والرضى بها قال سبحانه تعالىــ عند الله  والرزايا

  .)39( ]11: التغابن[ ٍَّء عِليمۡللَّه بُكلِّ شياو ۥۚللَِّه يهِد َقلبهاب ِۢمنۡومن يؤ ِۗهللَّان ۡمِصيبٍة إلَّا بإذ

  :الخاتمة

ــ الكلمات هي َلبنات الجملة، ودقة استعمال القرآن الكريم لتلك اللبنات؛ داللة واضحة على إعجاز 
  .ةالقرآن، وفخامة معاني تلك الكلمات، والتي منها كلمة الهداي

ــ جاءت الهداية في القرآن الكريم لمعنيين اثنين ــ إما بمعنى التوفيق، وإما بمعنى الداللة والتبليغ 
  .ــ

ــ تعددت معاني الهداية تبعًا لسياق اآليات الكريمات، ولم تخرج تلك المعاني عن معَنيي التوفيق، 
  .أو التبليغ
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غ الهداية، إنما استعمل عدة صيغ لها ــ الهداية ــ ــ لم يكتِف القرآن الكريم بصيغة واحدة من ِصي
االسم، والفعل ــ الماضي، والمضارع، واألمر ــ مما يؤكد على شرف هذه الكلمة : فاستعمل

  .مع حسن معناها

ــ للهداية أثر كبير في حياة المسلم؛ إذ تجعله مسلمًا صالحًا متصًال بالله ــ الواحد األحد ــ متصفًا 
ميدة التي تجعل الناس تحبه، وتنقاد ألقواله بعد أن قامت حسن أفعاله بالدعوة باألخالق الح

  .على صدقه قبل أقواله

ــ يستطيع المسلم أن يتصف بالهداية ــ طريق الله ــ بتوحيده ــ تعالى ــ ومعرفة أسمائه وصفاته، 
وشيطانه، مفوضًا  متبعًا سيد المرسلين ــ صلى الله عليه وسلم ــ في هديه، مجاهدًا لنفسه

  .أمره لمواله متوكال عليه ــ سبحانه ــ

 
  الهوامش

 

، أما الترادف التام وهو إمكان إحالل كلمة مكان أخرى تدل على لناقصالترادف امقصود الباحث ) 1(
 .غير موجود في القرآن يقينًا: نفس المعاني، فهو

مختار  ،)هـ666: ت(الحنفي زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ،الرازي) 2(

: ، طصيدا، النموذجية، بيروت الدار ،المكتبة العصرية، يوسف الشيخ محمد: ، تحقيقالصحاح
: ت(مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى ، 325:، صـم1999: هـ1420الخامسة، 

محمد نعيم : بإشراف، مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة: تحقيق ،القاموس المحيط ،)هـ817
 :هـ 1426الثامنة، : ، طنانلب –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ، العرقسوسي

 .1345:، صـم 2005

، )هـ1078: ت(عبد اللطيف بن محمد بن مصطفى المتخلص بلطفي، الشهير بـ ِرياض زاده الحنفي) 3(

الثالثة، : ، طسورية ،دمشق، دار الفكر ،محمد التونجي. د: ، تحقيقالمتمم لكشف الظنون
 .312: ، صـ5: ، جـم1983 :هـ1403

تفسير  المفردات، أو، )هـ502: ت(م الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهانىأبو القاس) 4(

: ، طجامعة طنطا ،كلية اآلداب ،محمد عبد العزيز بسيوني. د: تحقيق ودراسة، الراغب األصفهاني
 .60:، صـم 1999:هـ 1420: األولى

: ت(محمود بن عمرو بن أحمد ،القاسمأبو  ،جار الله ،الزمخشري: يراجع .السعي الدائب وقلة الهدوء )5(

محمد أبو الفضل ، وعلي محمد البجاوي: ، تحقيقالفائق في غريب الحديث واألثر) هـ538
 .93:، صـ3:، جـالثانية: الطبعة، لبنان ،دار المعرفة، إبراهيم
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م أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ث) 6(

دار ، ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم: ، تحقيقتفسير القرآن ،)هـ489: ت(الشافعي
شمس الدين، محمد  ،286: ، صـ1: ، جـم1997:هـ1418األولى، : ، طالسعودية، الوطن، الرياض

السراج المنير في اإلعانة على معرفة بعض  ،)هـ977: ت(بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي

  .182: ، صـ1:، جـهـ 1285: ، سنةالقاهرة، )األميرية(بوالق  ،الم ربنا الحكيم الخبيرمعاني ك

 .يوم القيامة )7(

: ت(أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي) 8(

دار ، اهيم أطفيشأحمد البردوني وإبر: تحقيق، تفسير القرطبي ، أوالجامع ألحكام القرآن ،)هـ671
 .160: ، صـ1: ، جـم 1964: هـ1384الثانية، : ، طالقاهرة، الكتب المصرية

في مجالس التذكير من  تفسير ابن باديس ،)هـ1359: ت(عبد الحميد محمد بن باديس الصنهاجي) 9(

األولى، : ، طلبنان ،دار الكتب العلمية بيروت ،أحمد شمس الدين: ، تحقيقكالم الحكيم الخبير
 .331:، صـم1995 :هـ1416

، دار الفكر المعاصر، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، وهبة بن مصطفى الزحيلي) 10(
  .132: ، صـ20: ، جـهـ 1418الثانية، ، دمشق

القول  ،)هـ1376: ت(أبو عبد الله، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي) 11(

: ، طمجموعة التحف النفائس الدولية، المرتضى الزين أحمد :، تحقيقتاب التوحيدالسديد شرح ك

تيسير العزيز  ،)هـ1233: ت(سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، و52ص، الثالثة

المكتب ، زهير الشاويش: ، تحقيقالذى هو حق الله على العبيد الحميد في شرح كتاب التوحيد
  .249، صم2002:هـ1423األولى، : ، طشقاالسالمي، بيروت، دم

 .33:، صـ1:، جـمدارج السالكين ،ابن قيم الجوزية) 12(

تفسير القرآن  ،)هـ774: ت(أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ) 13(

، م 1999 :هـ1420الثانية : ، طدار طيبة للنشر والتوزيع، سامي بن محمد سالمة: ، تحقيقالعظيم
 .307: ، صـ7: جـ

 .8: ، صـ7: ، جـتفسير القرآن العظيم ،بن كثيرا) 14(

األعين النواظر في علم الوجوه  نزهة، )597:ت(جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ،ابن الجوزي) 15(

 .306، ص2000: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: ، وضع حواشيهوالنظائر

: ، مطبعة دار الكتب المصرية سنةالمعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي )16(
 .731، ص1945: ه1364
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حموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم األندلسي القرطبي  ،مكي بن أبي طالب ،أبو محمد )17(

ة إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل الهداي ،)هـ437: ت(المالكي

جامعة ، مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي: تحقيق، من فنون علومه
كلية الشريعة والدراسات  ،مجموعة بحوث الكتاب والسنة، الشاهد البوشيخي: د. الشارقة، بإشراف أ

 ،الشافعي ،البغويو ،8315:، صـ12:، جـم 2008:هـ 1429األولى، : ، طارقةجامعة الش، اإلسالمية

معالم التنزيل في ) هـ510: ت(محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء

: ، طبيروت، دار إحياء التراث العربي، عبد الرزاق المهدي: ، تحقيقتفسير البغوي، أوتفسير القرآن
 .263:، صـ5:ـ، جهـ1420األولى،

اللباب في ) هـ775: ت(عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني ،أبو حفص ،سراج الدين )18(

دار الكتب ، والشيخ علي محمد معوض ،الشيخ عادل أحمد عبد الموجود: ، تحقيقعلوم الكتاب
 .273:، صـ1:، جـم1998:هـ 1419األولى، : ، طلبنان، بيروت ،العلمية

 .256:، صـ3:، جـهـ1420، معالم التنزيل في تفسير القرآن، البغوي )19(

البحر  ،)هـ745: ت(أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين األندلسي) 20(

 .69، ص2، جهـ 1420: ، طبيروت، دار الفكر، صدقي محمد جميل: ، تحقيقالمحيط في التفسير

والشيخ عادل أحمد عبد  ،محمد علي معوض :الشيختحقيق ، الجواهر الحسان في تفسير القرآن )21(

 .240:، صـ5:، جـهـ 1418 :، سنةاألولى: ، طبيروت ،دار إحياء التراث العربي ،الموجود

 .406:، صـ5:، جـالبحر المحيط في التفسيرأبو حيان،  )22(

 مسند اإلمام أحمد، )هـ241: ت(أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد ،الشيباني )23(
، عادل مرشد، وآخرون ،شعيب األرنؤوط: ــ تحقيق رضي الله عنهــ مسند أبي هريرة  :، باببن حنبل
: ، جـم2001:هـ 1421األولى، : ، طمؤسسة الرسالة ،د عبد الله بن عبد المحسن التركي: إشراف

المسند  ،)هـ261: ت(مسلم بن الحجاج  ،أبو الحسن ،النيسابوري ،القشيري ،374: ، صـ15

محمد : ــ تحقيق صلى الله عليه وسلمــ المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله  الصحيح
 .55:، صـ1:، جـبيروت ،دار إحياء التراث العربي، فؤاد عبد الباقي

) هـ542: ت(عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية األندلسي المحاربي ،أبو محمد )24(

دار الكتب ، عبد السالم عبد الشافي محمد: ، تحقيقمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزال

الجواهر الحسان في تفسير ، ،الثعالبي ،73:، صـ1:، جـهـ1422 :، سنةاألولى: ، طبيروت، العلمية

 .167:، صـ1:جـ، القرآن
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: ت(رح األنصاري الخزرجيمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن ف ،أبو عبد الله ،شمس الدين القرطبي )25(

دار ، أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش: تحقيق، تفسير القرطبي، أو الجامع ألحكام القرآن ،)هـ671

أبو حفص سراج الدين ، 15:، صـ20:، جـم 1964:هـ1384الثانية، : ، طالقاهرة، الكتب المصرية

: ، تحقيقفي علوم الكتاب اللباب) هـ775: ت(عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني

: ، طلبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض
 .276:، صـ20:، جـم1998: هـ 1419األولى، 

تفسير القرآن  ،)هـ774: ت(إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي  ،أبو الفداء )26(

، م1999:هـ1420الثانية : ، طدار طيبة للنشر والتوزيع، ي بن محمد سالمةسام: تحقيق، العظيم
 .438:، صـ8:جـ

 .334:، صـ82:، جـتفسير القرآن العظيم ،بن كثيرا )27(

 .37:، صـ7:، جـهـ 1420، معالم التنزيل في تفسير القرآن، البغوي )28(

الكريم الرحمن في تفسير  تيسير ،)هـ1376: ت(عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله ،السعدي )29(

، 2000:هـ1420األولى : ، طمؤسسة الرسالة، حق عبد الرحمن بن معال اللوي: ، تحقيقكالم المنان
 .701:، صـ1:جـ

جامع البيان عن  ،)هـ310: ت(غالب اآلملي محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن ،أبو جعفر ،الطبري )30(

دار هجر للطباعة والنشر  ،ه بن عبد المحسن التركيالدكتور عبد الل: تحقيق، تأويل آي القرآن
 .128:، صـ16:، جـم 2001: هـ 1422األولى، : ، طوالتوزيع واإلعالن

 .928:، صـ1:، جـتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،السعدي )31(

: ت(بن إسماعيل إبراهيم ،األبياري، 274:، صـ1:، جـاللباب في علوم الكتاب، الحنبلي ،سراج الدين )32(

 ،المطعني ،189:، صـ3:، جـهـ 1405: ، طمؤسسة سجل العرب، الموسوعة القرآنية ،)هـ1414

مكتبة ، خصائص التعبير القرآني وسماته البالغية ،)هـ1429: ت(عبد العظيم إبراهيم محمد 
 370:، صـ1:، جـم1992 :هـ 1413 :سنة األولى،: ، طوهبة

 .27: ، صـ7: ، جـلقرآنالجامع ألحكام ا ،القرطبي )33(

روح  ،)هـ1127: ت(المولى أبو الفداء، إسماعيل حقي بن مصطفى اإلستانبولي الحنفي الخلوتي) 34(

   .321،ص7، جبيروت، دار الفكر ،البيان

: ، صـ7: ، جـبيروت ،دار الفكر ،روح البيان ،)هـ1127: ت(إسماعيل حقي أبو الفداء،: يراجع) 35(

، األمثال القرآنية القياسية المضروبة لإليمان بالله ،بن عبد الرحمنعبد الله  ،الجربوع، 321
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األولى، : ، طعمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية

 .616: ، صـ2:، جـم2003:هـ1424

تيسير  ،)هـ1376:ت(ديأبو عبد الله، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سع )36(

، وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، اللطيف المنان في خالصة تفسير القرآن
 .313: ، صـهـ1422األولى، : ، طالمملكة العربية السعودية

مسند اإلمام  ،)هـ241: ت(أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد  ،أبو عبد الله ،الشيباني )37(

 1995: هـ 1416األولى، : ، طالقاهرة ،دار الحديث ،أحمد محمد شاكر: ، تحقيقحنبل أحمد بن
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى  ،أبو بكر ،البيهقي، مسند العشرة المبشرين بالجنة، وم

أبو عبد الله : اعتنى به وعلق عليه، اآلداب للبيهقي ،)هـ458: ت(الُخسروجردي الخراساني، 
: ، صـم1988 :هـ 1408األولى، : الطبعة، لبنان ،مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، دوهالسعيد المن

94. 

محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس  ،139: ، صـ1:، جـالقرآن العظيم تفسير ،بن كثيرا )38(

 ،تفسير المنار ،)هـ1354: ت(الدين بن محمد بهاء الدين بن منال علي خليفة القلموني الحسيني
إبراهيم بن عمر بن  ،البقاعيو ،172،384:، صـ9:، جـم 1990: سنة، المصرية العامة للكتاب الهيئة

دار الكتاب ، نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ،)هـ885: ت(حسن الرباط بن علي بن أبي بكر

محمد جمال الدين بن محمد  ،القاسميو ،133:، صـ17:، جـ118: ، صـ9:جـ، اإلسالمي، القاهرة

دار ، محمد باسل عيون السود :قيحق، تحاسن التأويلم ،)هـ1332: ت(بن قاسم الحالق سعيد 

 .412:، صـ6:جـ، هـ1418 ،األولى: ، طبيروت ،الكتب العلميه

مدارج السالكين  ،)هـ751: ت(محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية) 39(

 ،دار الكتاب العربي، محمد المعتصم بالله البغدادي: ق، تحقيبين منازل إياك نعبد وإياك نستعين
أبو عبد الله مصطفى بن العدوى شلباية ، 50:، صـ3:، جـم1996: هـ 1416الثالثة، : ، طبيروت
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