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أهداف وقواعد النشر
أوﻻً أهداف النﺸر :
 .1تﺸجيع حرﻛة البﺤث العلمي بوجه ﻋام .
 .2السعي من خﻼل البﺤث العلمي في الميادين المختلﻔة إلى إضافة الجديد .
.3متابعة المؤتمرات والمنتديات العلمية والمرتبطة بالدراسات العلمية ونﺸر ملخصاتها
وأهم توﺻياتها.
.4نﺸر ملخصات الرسائل العلمية التي تمﺖ مناقﺸتها في مجاﻻت العلوم المختلﻔة وذلك
وفقا ً للظروف واﻹمكانات المتاحة
ثانيا ً  :قواﻋد النﺸر بالمجلة .
 .1تنﺸر المجلة اﻷبﺤاث باللغتين العربية واﻻنجليزية ﻋلى أن يكون بﺤث اللغة اﻻنجليزية
مصﺤوبا ً بملخﺺ باللغة العربية .
يﺸترط في البﺤث أﻻ يكون قدتم نﺸره أو قبل للنﺸر في مكان آخر وأﻻ يكون مستﻼً
.2
من أطروحة ﻋلمية لصاحب البﺤث أو الدراسة .
 .3يجب أن يكون البﺤث مكتوبا ً بلغة واضﺤة وبأسلوب ﻋلمي ومنهجي وأن يتم
مراجعة البﺤث لغويا ً من قبل متخصﺺ في ﻋلم اللغة وأن ﻻ تزيد ﻋدد ﺻﻔﺤاته ﻋن 25
ﺻﻔﺤة بما في ذلك الرسوم والجداول وقائمة المراجع وﻻ يقل ﻋن  10ﺻﻔﺤات وفقا
للترتيب الموضوع بالمجلة.
 .4الـــــبﺤث يـــــــجب أن يكون مطبوﻋا ً ﻋــلـــى ورق أبيض )  ( A 4بمســـافــات
مـــﻔردة وبهامش ﻋـلـــوي )  6سم ( وسﻔلي )  ( 6.5وهامش أيمن وأيسر ) .( 4.5
 .5أن يكون خﻂ الكتابة  Arab Simpleونمﻂ  ،14ونمﻂ العنوان الرئيسي ،18
والعنوان الﻔرﻋي .16
 .6ترك مسافة بداية الﻔقرات )) ((Tabمرة واحدة.
 .7تكون المسافة بين السطر والسطر )) ((1.5ﻋلي .Word
 .8يجب أن يكون ﻋنوان البﺤث فقﻂ أو موضوﻋه ﻋلى ورقة مستقلة وﻋلى ورقة أخرى
يكتب اسم أو أسماء ﺻاحب أو أﺻﺤاب البﺤث وﻋناوينهم واختصاﺻاتهم .
 .9الهوامش يجب أن ترد بأرقام مسلسلة في آخر البﺤث  End Noteوذلك وفقا ً
لترتيب ورودها.
 .10يجب التقيد بأﺻول البﺤث العلمي وقواﻋده وشكلياته من حيث أسلوب العرض
والمصطلﺤات وتوثيق المصادر والمراجع في بيانات ﻛاملة لنﺸرها.
 .11تنﺸر المجلة المراجعات العلمية والنقدية للبﺤوث والدراسات وﻛذلك مراجعات
وﻋروض الكتب ذات القيمة الﻔكرية والعلمية والثقافية ﻛما تنﺸر المجلة وثائق المؤتمرات
والندوات العلمية ونتائجها.
 .12اﻷبﺤاث المقدمة للمجلة ﻻ يﺤق ﻷﺻﺤابها نﺸرها في أي مجلة أخري .
.13البﺤوث المقدمة للمجلة يتم ﻋرضها ﻋلى اثنين من المﺤكمين من ذوي اﻻختصاص
والخبرة وتختارهم هيئة التﺤرير سريا ً .
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.14ﻋناوين اﻷبﺤاث بخﻂ  18وﻋناوين المؤلﻔين والعناوين الرئيسة والﻔرﻋية وﻋناوين
اﻷشكال و الجداول يجب أن تكون بخﻂ داﻛن و حجم . 16
أو أي برﻧامج آخر.15Wordاﻷشكال والرسومات التوضيﺤية  :يجب أن تعد باستخدام
برنامﺞ
يتوافق معه وترقم تسلسليا ً وتوضع في أماﻛانها المناسبة بالبﺤث ويتم الرجوع إليها في
النﺺ بأرقامها ﻋلى أن تكون اﻷشكال واضﺤة ومعبرة ﻋن المطلوب ويترك فراغ ) سطر(
بين اﻷشكال أو الجداول والنﺺ السابق والﻼحق لها .
.16تﺤتﻔﻆ المجلة بﺤقها في البﺤوث العلمية المقدمة إليها بغض النظر ﻋن ﺻﻼحيتها
للنﺸر من ﻋدمه .
.17تلتزم المجلة بإشعار الباحث بقبول بﺤثه للنﺸر أو ﻋدم قبوله فور إتمام إجراءات
التقويم .
.18ﻛل اﻵراء التي تنﺸر في المجلة ﻻ تعبر إﻻ ﻋن رأي أﺻﺤابها وﻻ تمثل وجهة نظر
مجلة الجامعة
 .19تﺤتﻔﻆ المجلة بﺤقها في نﺸر البﺤوث وفقا ً لظروفها الخاﺻة .
.20ﻻ ﻋﻼقة لقيمة البﺤث وإمكانيات الباحث في ترتيب البﺤوث بالمجلة وإنما يتم ذلك
وفقا ً لتقسيمات معينة تتعلق بالتخصصات وتاريخ ورود البﺤوث .

****
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دﻋــــوة إلي أﻋضاء هيئة التدريس الجامعـــي
تـــــــدﻋـــــــــــو ،،،مجلة الجامعة اﻹخوة أﻋضاء هيئة التدريس
بجامعــــــــــــــــــــــــــــــة الجبل الغربي والجامعــــات الليبيــــــــة ﻛافـة
للمساهمة في تﻔعيل هده المجلة الناشئة مـــــــن خﻼل ﻛتاباتهم العلمية
الرﺻينـــــــــة والمبتكرة ﻷجــــــل تطــــــــــــوير العمليــــــــــــــة
التعليميــــــــــــــــــــة داخـــــــــل الجامعــــــات الليبيـــــة وبنـــــاء وإﻋـــــــــداد
الﺸباب الصاﻋــــــــد في هذه القﻼع العلميـــــــــة ليكونوا أﻋضــــاء فاﻋلين في
مجتمعهم لترسيخ أسس وقيم البﺤث العلمـــــــــي وأﺻولـــــــه بين قراء
هـــــده الـــــدورية العلميـــــة.
إن البﺤــــــــــــــوث والــــــــــــــــدراسات ﻛافــــــــــــــة في مختلف
اﻻختصاﺻات الـــــــــــتي ستصل إلي المجلة ستكون موضع تقدير واحترام
وستنﺸر تباﻋا ووفقا لضوابﻂ وقواﻋد النﺸر بالمجلـــــــــــــــــــــة .
أســــــــــرة التﺤــــــــريـــــــــــر

ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺇﲤﺎﻡ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﻗﺮﺍءﺓ ﻣﻌﺎﺻﺮﺓ

د  .ﷴ ﻋلى ﻋموش
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ﻛلية التربية يﻔرن

مستخلﺺ البﺤث:
هذا البﺤث يتعلق بنﺺ ﻛريم من ﻛتاب ﷲ تعالى وهو قوله تعالى )ا ْل َي ْو َم أ َ ْﻛ َم ْلﺖُ لَ ُك ْم
ض ُ
سﻼَ َم دِينا ً فَ َم ِنا ْ
ص ٍة
ط ﱠر ِفي َم ْخ َم َ
اﻹ ْ
دِينَ ُك ْم َوأَتْ َم ْمت ُ َعلَ ْي ُك ْم ِن ْع َمتِي َو َر ِضيﺖ ُ◌لَ ُك ُم ِ
ف ِإنﱠ ّ َ َ
َ
ور ﱠر ِحي ٌم( المائدة ،3ﻛلمات قليلة تضم معاني ﻛبيرة ،ﻻحﺖ لي
ٍﻺثْمٍ َ
غﻔ ُ ٌ
غي َْر ُمتَ َجا ِنﻔ ِّ ِ
من خﻼل تدبري له ؛ حيﺖ الدين ؛ وما هو الدين ؟ اﻹسﻼم ؛ وما هو اﻹسﻼم ؟ وﻛيف أﻛتمل
هذا الدين ؟ وهل ﻛان ناقصا ً قبل هذا اليوم ؟ وما هي النعمة التي خصها ﷲ تعالى بالتمام
دون غيرها من نعمه التي ﻻ تﺤصى وﻻ تُعد ؟ الى غير ذلك من المعاني ؛ وذلك بتتبع ﻛل
لﻔظة من ألﻔاظ هذا النﺺ لغةً  ،ثم موضعه بالكتاب الكريم  ،وﺻوﻻً إلى المعنى العام للنﺺ
من خﻼل قراءة ﻋلماء السلف للنﺺ ،وﺻوﻻً إلى قراءة معاﺻرة للنﺺ الكريم وﻋﻼقته
بغيره من النصوص الكريمة  ،بالكتاب الكريم  ،بعيدا ً ﻋن الترادف والنسخ ،ومن داخل
الكتاب الكريم نﻔسه ،للوﺻول إلى أفضل النتائﺞ  ،وﷲ من وراء القصد .

Abstract:

This research is related to the Holy Quranic verse, in the say of Allah,
Almighty (Today I have perfected for you your religion and completed
My favor upon you and have approved for you Islam as religion).
Surat Al-Maaida, A part of Ayat no. 3, The words of this verse are few
and have great meanings. These meanings appeared clear in my
meditation of this verse: religion and what is religion ?, Islam and
what is Islam? How was this religion completed? Was it incomplete
before this day? What is the grace that Allah summed up completely
without countless other blessings? To other meanings. This was by
tracing each word of the words of this verse in the language, then its
;position in the Holy Book, and up to the general meaning of the text
through reading the text and its relationship to other texts of the
Holy Quran, away from synonymy and copying, and from within the
Holy Book itself, to reach the best results, And the God of the intent
behind.

مقدمة :

الﺤمد

نبي بعده
وحده  ،والصﻼة والسﻼم ﻋلى من ﻻ ّ

وبعد
فدين ﷲ تعالى ﺻالح لكل زمان ومكان  ،فهو دين شامل ؛ ﻻ خير إﻻﱠ دل ﻋليه ،وﻻ شر إﻻﱠ
ب ِمن ش َْيءٍ ( اﻷنعام، 38وهو دين ﻛامل  ،وإن تعددت رساﻻت
حذر منه ) ﱠما فَ ﱠر ْطنَا فِي ال ِكتَا ِ
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ف
س ِلينَ إِﻻﱠ ُمبَ ّ
ﺸ ِِرينَ َو ُمنذ ِِرين فَ َم ْن آ َمنَ َوأ َ ْ
ﷲ تعالى لعباده ) َو َما نُ ْر ِ
سل ُا ْل ُم ْر َ
ﺻلَ َح َفﻼَ َخ ْو ٌ
ﻋلَي ِْه ْم َوﻻَ ه ْم يَﺤْ َزنُونَ ( اﻷنعام. 48
َ
ْ
ومن خﻼل تﻼوة آيات ﷲ تعالى بكتابه الكريم ش ﱠد انتباهي هذا النﺺ الكريم قال تعالى)اليَ ْو َم
سﻼَ َم دِينا ً ( المائدة  ، 3نﺺ بكلمات
أ َ ْﻛ َم ْلﺖُ لَ ُك ْم دِينَ ُك ْم َوأَتْ َم ْمﺖُ َ
اﻹ ْ
ﻋلَ ْي ُك ْم نِ ْع َمتِي َو َر ِضيﺖُ لَ ُك ُم ِ
قليلة يندرج تﺤتها معان ﻛبيرة وﻛبيرة .
فيا ترى ما هو الدين الذي أﻛمله ﷲ تعالى ؟ ولماذا نسبه لنا )دِينَ ُك ْم (؟ ،وهل ﻛان الدين
ناقصا ً قبل هذا اليوم ؟وما المقصود باليوم هنا ؟  ،وﻛيف أﻛتمل هذا الدين ؟ وما هي النعمة
التي نسبها ﷲ تعالى لنﻔسه )نِ ْع َمتِي(وأتمها ﻋلينا ؟ ولماذا خصها تعالى دون النعم اﻷخرى
ور ﱠر ِحي ٌم( النﺤل 18؟
؛ والتي ﻻ تعد وﻻ تﺤصى ) َوإِن تَعُدﱡواْ نِ ْع َمةَ ّ ِ ﻻَ تُﺤْ ُ
صو َها إِنﱠ ّ َ لَغَﻔُ ٌ
استﻔسارات تبﺤث ﻋن إجابات  ،أحاول في هذا البﺤث المتواضع إيجاد إجابات تتﻼءم
وتتوافق مع ما أنزل ﷲ تعالى في ﻛتابه الكريم  ،ومن داخل الكتاب نﻔسه وذلك بترتيل
اﻵيات المتعلقة بذات الموضوع ،للبﺤث ﻋن العﻼقة التي تربﻂ آيات ﷲ تعالى في ﻛتابه
الكريم بعضها ببعض  ،للوﺻول إلى الغاية المنﺸودة بإذنه تعالى مستخدما ً المنهﺞ
اﻻستقرائي التﺤليلي  ،وﷲ من وراء القصد .
إﻛمال الدين وإتمام النعمة
سﻼَ َم دِينا ً( المائدة 3
قال تعالى )ا ْليَ ْوم أ َ ْﻛ َم ْلﺖُ لَ ُك ْم دِينَ ُك ْم َوأَتْ َم ْمﺖُ َ
اﻹ ْ
ﻋلَ ْي ُك ْم نِ ْع َمتِي َو َر ِضيﺖُ لَ ُك ُم ِ
نﻼحﻆ أوﻻً أن هذا المقطع لم يرد مستقﻼً في آية مﻔردة  ،وﻻ ورد في أول اﻵية  ،وﻻ في
صي ﻻ يكتمل مضمونه ،وﻻ دﻻﻻته إﻻﱠ إذا أُخذ
آخرها  ،وورد في وسﻂ اﻵية ضمن بناء ن ّ
تاما ً وﻛامﻼً.
إن مﺤاولة فهم مراد ﷲ تعالى من هذا النﺺ  ،أو غيره من آيات الكتاب الكريم ؛ ليختلف
باختﻼف اﻷداة المستخدمة للﻔهم  ،ومن هنا نﺸأ تعدد اﻹفهام ؛ فمستعمل للغة ومستعمل
للبﻼغة  ،ومستعمل للمأثور  ،ومستعمل للمعقول  ،وهكذا  ،أدوات تعدد استخدامها فتعدد
الﻔهم  ،وإن ﻛنﺖ اﻋتقد ذلك  ،إﻻﱠ أن فهم ﻛتاب ﷲ تعالى يعتمد أوﻻ وقبل ﻛل شيء ﻋلى
الكتاب نﻔسه  ،وﻻ يمكن فهمه إﻻﱠ بأدوات من داخله  ،وليس من خارجه ؛ فالقرآن يﻔسر
بعضه بعضاً ،ولكن أرى أن أتتبع المكون اللﻔظي لهذا النﺺ ﻛل ﻋلى حده  ،وتجريد اللﻔظة
إلى أﺻول جذورها  ،والنظر إلى مرامي معانيها مع استقراء تلك الجذور ،ومتﻔرﻋاتها في
داخل الكتاب الكريم قبل التعرض إلى المعنى اﻹجمالي لهذا النﺺ  ،لنﺤاول اﻻقتراب من
فهم دﻻﻻت تلك اﻷلﻔاظ مستقلة في سياقات مختلﻔة موزﻋة في النﺺ  ،ثم في سياق النﺺ
للوﺻول إلى المقصد .
)اليوم(؛الياء والواو والميم ﻛلمة واحدة هي اليوم  :الواحد من اﻷيام ،ثم يستعيرونه لﻸمر
العظيم  ،ويقولون  :فﻼن في اليوم أذا نزل  ،نعم أخو الهيجاء في اليوم اليتمي).(1
إن لﻔظة اليوم في حال أضيﻔﺖ فهي لما أضيﻔﺖ اليه  ،وفي حال أن أطلقﺖ وأتى قبلها )هذا
أو ذلك( )،ذَ ِلكَ ا ْليَ ْو ُم( –اﻹنسان ،التغابن  ،المعارج  ، -فإن )الـ ( تكون ﻋهديه ؛ ويراد بها
ﻋ ُدونَ (المعارج،44وﻛذلك هو الﺤال ﻋند إطﻼقها ،
يوم القيامة )ذَ ِلكَ ا ْليَ ْو ُم الﱠذِي ﻛَانُوا يُو َ
يه ْم َويَقُو ُل َأ ْينَ ش َُرﻛَآئِ َي
وﻋطﻔها ﻋلى يوم القيامة  ،منها قوله تعالى ) ث ُ ﱠم يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة يُ ْخ ِز ِ
يه ْم(النﺤل ،27فإن معناها ينصرف إلى يوم الدين ،ﻛذلك إذا قارنها
الﱠ ِذينَ ُﻛنت ُ ْم تُﺸَاقﱡونَ فِ ِ
جزاء أو جاءت في سياقه فإنه يراد بها يوم الﺤساب  ،ومنه قوله تعالى ) ْاق َرأْ َﻛتَابَكَ َﻛﻔَى
ﻋلَ ْيكَ َحسِيبا ً(اﻹسراء ،14يبقى أن تطلق في سياق ﻋام ﻻ يوحي بمدلولها .
سكَ ا ْليَ ْو َم َ
بِنَ ْﻔ ِ
فعند أهل اللغة ؛اليوم :يعبر ﻋن وقﺖ مقداره من طلوع الﺸمس إلى غروبها واليوم في
الﻔلك  ،مدة دوران اﻷرض حول مﺤورها ؛ وهو  24ساﻋة )أربع وﻋﺸرون ساﻋة(  ،ومنه
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س ِكينٌ ( القلم ، 24وقد يعبر به ﻋن مدة من
قوله تعالى ) أن ﱠﻻ يَ ْد ُخلَنﱠ َها ا ْليَ ْو َم َ
ﻋلَ ْيكُم ِ ّم ْ
ض فَ َمن
الزمان؛ أي مدة ﻛانﺖ  ،ومنه قوله تعالى ) يَا قَ ْو ِم لَ ُك ُم ا ْل ُم ْلكُ ا ْليَ ْو َم َظا ِه ِرينَ فِي ْاﻷ َ ْر ِ
ص ُرنَا ِمن َبأ ْ ِس ﱠ ِ إِ ْن َجاءنَا( غافر، 29وقد يعبر به ﻋن الوقﺖ الﺤاضر ؛ بمعنى اﻵن)
يَن ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ّ
ستَ ْعلى( طه.64
 ، (2ومنه قوله تعالى) فأجْ ِمعُوا َﻛ ْي َد ُﻛ ْم ث ﱠم ائْتُوا َ
ﺻﻔا ً َوق ْد أفل َح اليَ ْو َم َم ِن ا ْ
ْ
ﱠ
س ال ِذينَ
أما في اﻵية مﺤل البﺤث  ،فقد ذﻛرت اليوم ثﻼث مرات في سياق اﻵيات )اليَ ْو َم َيئِ َ
ط ِيّبَاتُ َو َ
َﻛﻔَ ُرواْ ِمن دِينِ ُك ْم،...ا ْليَ ْو َم أَ ْﻛ َم ْلﺖُ لَ ُك ْم دِينَ ُك ْم ، ...ا ْليَ ْو َم أ ُ ِح ﱠل لَ ُك ُم ال ﱠ
طعَا ُم الﱠ ِذينَ
أُوتُواْ(...المائدة ، 5، 3فمن خﻼل السياق يلﺤﻆ أنها نزلﺖ في مناسبة واحدة ؛ حيث ذﻛرت
المﺤرمات  ،والطيبات ؛ ليناسب إﻛمال الرسالة الخاتمة .
وبطرح المعاني اللغوية السابقة ﻋلى هذا النﺺ  ،يمكن القول بان المراد باليوم هنا هو
اﻹشارة إلى فترة زمنية ﻛانﺖ وقتها حاضرا ً ؛ أي هو ذاك العصر ؛ وقﺖ تنزل تلك اﻵيات ،
وهو ﻋصر تلقي الوحي  -ﻋصر الرسول الكريم ﻋليه السﻼم ، -ليدل ﻋلى ﻋالميته .
الدين ؛الدال والياء والنون أﺻل واحد إليه يرجع فروﻋه ﻛلها  ،وهو جنس من اﻻنقياد
والدﱡل ؛ فالدين ال طاﻋة  ،يقال دان له ؛ تدين دينا ً ؛ إذا اﺻﺤب وانقاد وطاع وقو ٌم دِين ؛ أي
مطيعون منقادون ) . (3
َ
ومن خﻼل ترتيل اﻵيات واستقرائها فإن الدين معرفا ً لم يرد إﻻﱠ مضافا ً في قوله تعالى) َوذ ِلكَ
ِدينُ ا ْلقَ ِيّ َم ِة( البينة ، 5وأما نكرة مضافا ً فقد وقع ﻛثيرا ً مقترنا ً بـ الهاء –الدال ﻋلى الغائب –
والكاف – الدال ﻋلى المخاطب – مضافان لميم الجمع أحيانا ً مطلقاً ،وأحيانا ً ناقصتين
ق(النور ،25أيضا قوله تعالى) َو لَيُ َم ِ ّكنَنﱠ لَ ُه ْم دِينَ ُه ُم
بوﺻف  ،ومنه قوله تعالى ) دِينَ ُه ُم ا ْل َﺤ ﱠ
ارتَضَى لَ ُه ْم(النور ، 55أما دينهم مطلقا ً فقد وردت في مواضع منها قوله تعالى )
الﱠذِي ْ
َو َ
غ ﱠر ُه ْم فِي دِينِ ِهم ﱠما ﻛَانُواْ يَ ْﻔت َ ُرونَ (آلعمران، 24أيضا ً قوله تعالى ) ِمنَ الﱠ ِذينَ فَ ﱠرقُوا دِينَ ُه ْم
ب بِ َما لَ َدي ِْه ْم فَ ِر ُحونَ ( الروم.32
َوﻛَانُوا ِ
شيَعا ً ُﻛ ّل ِح ْز ٍ
فعند اﻹطﻼق ينصرف الذهن لﻺسﻼم  ،وهو متﺤقق في موضعه ،وأما بإضافة )هم(
فالمعنى يؤخذ من السياق  ،فالدين هنا مدلوله لغوي ؛وهو الديانة ،أو ما يتعبد به  ،ويأتي
ِين( الﻔاتﺤة،4
ﻋلى ﻋدة معاني منها  :الدين ؛ الﺤساب ،ومنه قوله تعالى ) َما ِلك يَ ْو ِم ال ّد ِ
والدين ؛ العادة والﺸأن  ،تقول العرب :ما زال ذلك ديني و ديدني ؛ أي ﻋادتي ) ، (4أما
دينكم فالغالب أن معناها يتوجه للمدلول اﻻﺻطﻼحي للدين .
أﻛملﺖ؛ )ﻛمل( الكاف والميم والﻼم أﺻ ٌل ﺻﺤيح يدل ﻋلى تمام الﺸيء .يقالَ :ﻛ َمل الﺸيء
و َﻛ ُمل فهو ﻛاملٌ؛ أي تام .واﻛملته أنا ،قال تعالى) ا ْل َي ْو َم أ َ ْﻛ َم ْلﺖُ لَ ُكم دِينَ ُك ْم( ) (5وﻛمل الﺸيء
ﻛموﻻً:تمﺖ أجزاؤه أو ﺻﻔاته،وأﻛمل الﺸيء :أتمه ).. (6
أما ﻋن اللﻔظة متعدية بالهمز والتاء فﻼ يوجد في التنزيل الﺤكيم إﻻﱠ في هذا النﺺ المبﺤوث
من اﻵية  ،وأما ﻋن المصدر موﺻوفا ً – تذﻛيرا ً وتأنيثا -فقد ورد أربع مرات– البقرة 185
.233 ،196،النﺤل . - 25
ً
أما ﻋن أﻛملﺖ فمستبعد ﻛونها بمعنى أتممﺖ ؛إذ الكتاب الكريم بعيدا ﻋن الترادف والﺤﺸو،
لكن لعلهما من المصطلﺤات التي إذا اجتمعﺖ اختلﻔﺖ  ،وإذا افترقﺖ اجتمعﺖ ،فيصح إطﻼق
وﺻف التمام ﻋلى الكامل من اﻷشياء إن لم يجتمعا في النﺺ  ،فيكون ؛ حولين تامين ،
وأوزارهم تامة.
أتممﺖ ؛ وردت هذه اللﻔظة وفروﻋها في الكتاب الكريم في ﻋدة آيات منها قوله تعالى
ْ
س ِج ِد ا ْل َﺤ َر ِام َو َحي ُ
) َو ِم ْن َحي ُ
ْث َما ﻛُنت ُ ْم فَ َولﱡواْ ُو ُجو َهكُم َ
ْث َخ َرجْ ﺖَ فَ َو ِ ّل َو ْج َهكَ َ
ش ْط َر ا ْل َم ْ
شط َرهُ
ﻋلَ ْي ُك ْم ُح ﱠجةٌ إِﻻﱠ الﱠذِين َ
ظلَ ُمواْ ِم ْن ُهم فَﻼ ت َ ْخﺸ َْو ُهم َو ْ
اخﺸ َْونِي َوﻷُتِ ﱠم نِ ْع َمتِي
اس َ
ِلئَﻼﱠ يَكُونَ ِللنﱠ ِ
س الﱠ ِذينَ َﻛﻔَ ُرواْ ِمن دِينِ ُك ْم فَﻼَ
َ
ﻋلَ ْي ُك ْم َو َلعَلﱠكُم ت َ ْهت َ ُدونَ ( البقرة ، 150وقوله تعالى )ا ْليَ ْو َم يَئِ َ
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تَ ْخﺸ َْو ُهم َو ْ
سﻼَ َم دِينا ً
اخﺸ َْو ِن ا ْليَ ْو َم أ َ ْﻛ َم ْلﺖُ لَ ُك ْم دِينَ ُك ْم َوأَتْ َم ْمﺖُ َ
اﻹ ْ
ﻋلَ ْي ُك ْم نِ ْع َمتِي َو َر ِضيﺖ لَ ُك ُم ِ
ص ٍة غي َْر ُمتَ َجانِفٍ ِ ّ ِﻹثْ ٍم فَ ِإنﱠ ّ َ َ
ض ُ
ور ﱠر ِحي ٌم( المائدة ، 3وقوله أيضا ً
فَ َم ِن ا ْ
ط ّر فِي َم ْخ َم َ
غﻔُ ٌ
سى ﻷ َ ِخي ِه
) َو َوا َ
سى ثَﻼَثِين لَ ْيلَةً َوأَتْ َم ْمنَا َها بِعَﺸ ٍْر فَت َ ﱠم ِميقَاتُ َر ِبّ ِه أَ ْربَ ِعينَ لَ ْيلَةً َوقَا َل ُمو َ
ﻋ ْدنَا ُمو َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
س ِدينَ ( اﻷﻋراف ،142أيضا ً قوله تعالى
سبِي َل ال ُمﻔ ِ
ارونَ اخلﻔنِي فِي ق ْو ِمي َوأ ْ
ﺻ ِلحْ َوﻻَ تَتﱠبِ ْع َ
َه ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ّ
ﻋﺸْرا ً
ﺞ ف ِإ ْن أتْ َم ْمﺖَ َ
)قَا َل إِ ِني أ ِري ُد أ ْن أن ِك َﺤكَ إِحْ دَى ا ْبنتَ ّي َهاتَ ْي ِن َ
ﻋلى أن تَأ ُج َرنِي ث َمانِ َي ِح َج ٍ
صا ِل ِﺤينَ ( القصﺺ، 27
فَ ِم ْن ِﻋن ِدكَ َو َما أ ُ ِري ُد أ َ ْن أَشُقﱠ َ
ست َ ِج ُدنِي ِإن شَاء ﱠ ُ ِمنَ ال ﱠ
ﻋلَ ْيكَ َ
والمﻼحﻆ ان هذه اللﻔظة – أتممﺖ  -وردت متعدية بالهمز في اﻵيات السابقة ،دﻻلة ﻋلى
مزيد معنى .
وأما لغةً ؛ )أتم( الهمزة والتاء والميم يدل ﻋلى انضمام الﺸيء بعضه إلى بعض ،وقد يكون
اﻹتمام القيام باﻷمر؛ ومنه قوله تعالى ) َوأَتِ ﱡمواْ ا ْل َﺤ ّﺞ َوا ْلعُ ْم َرةَ ِ ّ ِ( البقرة  106أي  :قوموا
بﻔرضها ).(7
وتَمام الﺸيء وتِما َمتُه وتَتِ ﱠمتُه ما ت َ ﱠم به  ،وأت ﱠم الﺸيء وت َ ﱠم به يَتِ ﱡم جعله تا ّما ً ).(8
والمﻼحﻆ ؛ أنه ما من أهل هذا الﻔن من فسر التمام بالكمال ﻛما مر معنا في )أﻛملﺖ( ،ولعل
الوقوف ﻋلى الﻔرق بين المﻔردتين يوضح لنا الرؤية أﻛثر.
أﻛمل اﻷمر :أي أنهاه ﻋلى مراحل متقطعة بينها فواﺻل زمنية  ،فمن ﻋليه قضاء ﺻيام أيام
أفطرها في رمضان فأمامه  11شهرا ً لقضائها  ،لذلك قال تعالى ) َو ِلتُك ِْملُواْ ا ْل ِع ﱠدةَ( البقرة
. 185
َ
أما أتم اﻷمر :يجب أن ﻻ ينقطع العمل حتى ينتهي  ،لذلك قال تعالى) َوأتِ ﱡمواْ ا ْل َﺤ ﱠﺞ َوا ْلعُ ْم َرةَ
ِ ّ ِ( البقرة  ، 106فﻼ يجوز للﺤاج أو المعتمر أن يتﺤلل من اﻹحرام  ،حتى ينتهي من
شعائره .
وﻋليه فمع الدين قال أﻛملﺖ ؛ﻷن الدين جاء ﻋلى مراحل حتى أﻛتمل  ،ومع النعمة قال
أتممﺖ ؛ﻷن نعم ﷲ تعالى مستمرة ولن تنقطع .
نعمتي ؛ )نعم( النون والعين والميم فروﻋه ﻛثيرة؛ وﻋندنا أنها راجعة إلى أﺻل واحد يدل
وطيب ﻋيش وﺻﻼح ،ومنه ال ِنّعمة :ما يُنعم ﷲ تعالى ﻋلى ﻋبدِه من ما ٍل
ﻋلى ترفﱡ ٍه ِ
وطيب العيش ،قال تعالى ) َونَ ْع َم ٍة ﻛَانُوا
وﻋيش ،يقال  ِ :تعالى ﻋليه نِعمة ،والنﱠعمة التنعﱡ ُم
ُ
ي؛الريح الﱠ ِلّينة،والنﱠ َعم اﻹبل ).(9
ِفي َها َفا ِﻛ ِهينَ ( الدخان،27والنﱡعا َم
ِّ
أما في التنزيل الﺤكيم فقد وردت لﻔظة )نعمة(واشتقاقاتها في آيات ﻋدة  ،منها قوله
س ْل َبنِي ِإ ْ
تعالى) َ
س َرا ِئي َل َﻛ ْم آتَ ْينَا ُهم ِ ّم ْن آ َي ٍة بَ ِيّنَ ٍة َو َمن يُ َب ِ ّد ْل ِن ْع َمةَ ّ ِ ِمن َب ْع ِد َما َجاءتْهُ فَ ِإنﱠ ّ َ
ب( البقرة، 211وﻛذلك قوله ) َو ْ
ﻋلَ ْيكُم َو ِميثَاقَهُ الﱠذِي َواثَقَكُم ِبه ِإذ
اذﻛ ُُرواْ ِن ْع َمةَ ّ ِ َ
َ
شدِي ُد ا ْل ِعقَا ِ
ُور( المائدة،7وقوله ﻋز وجل )ذَ ِلكَ ِبأَنﱠ
س ِم ْع َنا َوأَ َط ْعنَا َواتﱠقُواْ ّ َ ِإنﱠ ّ َ َ
ﻋ ِلي ٌم ِبذَا ِ
ت ال ﱡ
قُ ْلت ُ ْم َ
صد ِ
ﻋ ِلي ٌم(
س ِمي ٌع َ
ّ َ لَ ْم َيكُ ُمغَ ِيّرا ً ِنّ ْع َمةً أ َ ْنعَ َم َها َ
ﻋلَى قَ ْو ٍم َحتﱠى ُيغَيِّ ُرواْ َما ِبأَنﻔُس ِِه ْم َوأَنﱠ ّ َ َ
س ُك ُم الض ﱡﱡرفَ ِإلَ ْي ِه تَجْ أ َ ُرونَ ( النﺤل،53
اﻷنﻔال ،53أيضا ً ) َو َما بِكُم ِ ّمن ِنّ ْع َم ٍة فَ ِمنَ ّ ِ ث ُ ﱠم إِذَا َم ﱠ
ﻋلَى ِﻋ ْل ٍم بَ ْل ِه َي
سانَ ض ﱞُر َدﻋَانَا ث ُ ﱠم إِذَا َخ ﱠو ْلنَاهُ نِ ْع َمةً ِ ّمنﱠا َقا َل إِنﱠ َما أُوتِيتُهُ َ
اﻹن َ
أيضا )فَ ِإذَا َم ﱠ
س ِْ
فِتْنَةٌ َولَ ِكنﱠ أَ ْﻛثَ َر ُه ْم َﻻ يَ ْعلَ ُمونَ ( الزمر،49وقوله أيضا ً)فَ ْ
ﻋ ِلي ٌم َح ِكي ٌم (
ضﻼً ِ ّمنَ ﱠ ِ َونِ ْع َمةً َو ﱠ ُ َ
ﻋلَى ُ
ﻋلَ ْي ِه
ست َ َو ْيت ُ ْم َ
ست َ ُووا َ
ور ِه ث ُ ﱠم تَ ْذﻛ ُُروا نِ ْع َمةَ َر ِبّ ُك ْم إِذَا ا ْ
الﺤجرات،8ومنها ﻛذلك ) ِلت َ ْ
ظ ُه ِ
س ﱠخر َل َنا َهذَا َو َما ُﻛنﱠا لَهُ ُم ْق ِرنِينَ ( الزخرف ،13وﻛذلك ) َوذَ ْرنِي
س ْبﺤانَ الﱠذِي َ
َوتَقُولُوا ُ
َوا ْل ُم َك ِذّبِينَ أُو ِلي النﱠ ْع َم ِة َو َم ِّه ْل ُه ْم قَ ِليﻼً( المزمل ،11وقوله تعالى ) َوأ َ ﱠما بِنِ ْع َم ِة َر ِبّكَ
فَ َﺤ ّد ْ
ِث(الضﺤى. 11
والمﻼحﻆ ؛ من استقراء هذه اﻵيات وغيرها أن هناك اطرادا ً بين هذه اللﻔظة – نعمة –
ونسبتها تعالى بقوله  :نعمة ﷲ  ،نعمة ربي  ،نعمة ربكم  ،نعمة منه ،نعمة من ﻋندنا ،
السنة العاشرة – العدد التاسع ﻋﺸر )يونيو(2020-

ﺻﻔﺤة 15

مجلة الجامعة

أنعمها – أي  :هو سبﺤانه وتعالى – إﻻﱠ في موضعين حيﺖ أطلقﺖ نكرة في سورة الﺸعراء
ﻋلَ ﱠي ْ
س َرائِي َل( الﺸعراء ، 22وفي سورة الليل ) َو َما ِﻷ َ َح ٍد
أن َ
) َوتِ ْلكَ نِ ْع َمةٌ تَ ُمنﱡ َها َ
ﻋبﱠدتّ بَنِي إِ ْ
ِﻋن َدهُ ِمن ِنّ ْع َم ٍة تُجْ َزى(الليل.19
سخﻂ  ،تقول
رضيﺖ ؛ )رضي( الراء والضاد والﺤرف المعتّل أﺻ ُل واحد يدل ﻋلى خﻼف ال ﱡ
مرض ﱞي ﻋنه .ويقال إن أﺻله الواو ؛ ﻷنه يقال
راض ،ومﻔعوله
رضى وهو
رضي يرضًى
ٍ
ِ
ِ
ً
فرض َْوتُه َ .و َر ْ
ض َوى  :جب ٌل  ،وإذا نُسب إليه
منه ِر َ
ضوان ،قال أبو ﻋبيد  :رضاني فﻼنٌ َ
َر َ
ى ). (10
ض ِو ّ
أما في التنزيل الﺤكيم فقد وردت هذه اللﻔظة-رضي – واشتقاقاتها في العديد من اﻵيات ؛
منها اﻵية الثالثة من سورة المائدة  -مﺤل البﺤث ، -وقوله تعالى )قَال ّ ُ َهذَا يَ ْو ُم يَنﻔَ ُع
ﻋ ْن ُه ْم
ار َخا ِل ِدينَ فِي َها أَبَدا ً ﱠر ِض َي ّ ُ َ
ال ﱠ
صا ِدقِينَ ِﺻ ْدقُ ُه ْم لَ ُه ْم َجنﱠاتٌ تَجْ ِري ِمن تَﺤْ تِ َها اﻷ َ ْن َه ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ﻋ ْنهُ ذ ِلكَ الﻔَ ْو ُز العَ ِظي ُم( المائدة ، 119وقوله )ف ِإن ﱠر َجعَكَ ّ ُ إِلَى طآئِﻔَ ٍة ِ ّم ْن ُه ْم
َو َرضُواْ َ
َ
َ
ْ
ْ
ﻋد ُّوا ً إِنﱠ ُك ْم َر ِضيتُم ِبالقُعُو ِد
ستَأْذَنُوكَ ِلل ُخ ُروجِ فقُل لﱠن ت َ ْخ ُر ُجواْ َم ِع َي أبَدا ً َولَن تُقَاتِلُواْ َم ِع َي َ
فَا ْ
أ َ ﱠو َل َم ﱠر ٍة فَ ْ
اقعُدُواْ َم َع ا ْل َخا ِل ِﻔينَ ( التوبة ، 83وقوله أيضا )يَ ِرثُنِي َويَ ِر ُ
وب َواجْ عَ ْلهُ
ث ِم ْن آ ِل يَ ْعقُ َ
ﺸ َج َر ِة فَعَ ِل َم
ب َر ِضيّا ً( مريم ، 6ومنه أيضا ً )لَقَ ْد َر ِض َي ﱠ ُ ﻋ َِن ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ إِ ْذ يُ َبا ِيعُونَك تﺤْ ﺖَ ال ﱠ
َر ّ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َما فِي قلُو ِب ِه ْم فأ َ
ار ِج ِعي إِلَى َر ِبّ ِك
س ِكينَة َ
نزل ال ﱠ
ﻋلَي ِْه ْم َوأثَابَ ُه ْم فتْﺤا ً ق ِريبا ً( الﻔتح ،18وقوله ) ْ
ﻋد ٍْن تَجْ ِري ِمن
اضيَةً ﱠم ْر ِضيﱠةً( الﻔجر ،28وقوله ﻋز وجل ) َج َزا ُؤ ُه ْم ِﻋن َد َر ِبّ ِه ْم َجنﱠاتُ َ
َر ِ
َ
َ
َ
ِي َربﱠهُ( البينة. 8
ﻋ ْن ُه ْم َو َرضُوا َ
تَﺤْ تِ َها ْاﻷ ْن َها ُر َخا ِل ِدينَ فِي َها أبَدا ً ﱠر ِض َي ﱠ ُ َ
ﻋ ْنهُ ذ ِلكَ ِل َم ْن َخﺸ َ
اﻹسﻼم ؛ )سلم ( السين والﻼم والميم معظم بابه من الصﺤة والعافية؛ ويكون فيه ما يﺸذُ ،
سلم من اﻹباء واﻻمتناع
والﺸاذﱡ ﻋنه قليل  ،ومن الباب أيضا ً اﻹسﻼم  ،وهو اﻻنقياد ؛ ﻷنه يَ ْ
سﻼم؛ المسالمة). (11
 ،وال ﱠ
أما في التنزيل الﺤكيم فقد وردت لﻔظة ) اﻹسﻼم ( في أربع آيات فقﻂ  ،وهي قوله تعالى
سﻼَم َو َما ْ
اب ِإﻻﱠ ِمن بَ ْع ِد َما َجاء ُه ُم ا ْل ِع ْل ُم بَ ْغيا
اﻹ ْ
ف الﱠ ِذينَ أ ُ ْوتُواْ ا ْل ِكتَ َ
اختَلَ َ
) ِإنﱠ ال ِ ّدينَ ِﻋن َد ّ ِ ِ
ب( آلعمران ،19وقوله تعالى ) َو َمن يَ ْبتَ ِغ
بَ ْينَ ُه ْم َو َمن يَ ْكﻔُ ْر ِبآيَا ِ
س ِري ُع ا ْل ِﺤ َ
ت ّ ِ فَ ِإنﱠ ّ ِ َ
سا ِ
َ
س ِرينَ ( آلعمران ، 85وقوله تعالى
اﻵخ َر ِة ِمنَ ا ْل َخا ِ
سﻼَم دِينا ً فَلَن يُ ْقبَ َل ِم ْنهُ َو ُه َو فِي ِ
اﻹ ْ
غي َْر ِ
أيضا ً ) َو َم ْن أ َ ْظلَ ُم ِم ﱠم ِن ْ
س َﻼم َو ﱠ ُ َﻻ َي ْهدِي ا ْلقَ ْو َم
افت َ َرى َ
اﻹ ْ
ﻋلَى ﱠ ِ ا ْل َكذ َ
ِب َو ُه َويُ ْدﻋَى ِإلَى ْ ِ
ال ﱠ
ظا ِل ِمينَ ( الصف،7ومنها أيضا النﺺ مﺤل البﺤث .أما مﺸتقاتها فقد وردت في العديد من
س ْل ِم ﻛَآفﱠةً َوﻻَ تَت ﱠ ِب ُعواْ
اﻵيات )28مرة ( ،منها قوله تعالى ) َيا أَيﱡ َها الﱠ ِذينَ آ َمنُواْ ا ْد ُخلُواْ ِفي ال ِ ّ
ﺸ ْي َ
ُخ ُ
س ْل ِم
ان ِإنﱠهُ لَ ُك ْم َ
ت ال ﱠ
ط َوا ِ
ﻋد ﱞُو ﱡم ِبينٌ ( البقرة ،208وقوله )فَ َﻼ تَ ِهنُوا َوت َ ْدﻋُوا ِإلَى ال ﱠ
ط ِ
سلَ َم
َوأَنت ُ ُم ْاﻷ َ ْﻋلَ ْو َن َو ﱠ ُ َم َع ُك ْم َولَن َي ِت َر ُﻛ ْم أ َ ْﻋ َمالَ ُك ْم( ﷴ، 35أيضا قوله تعالى ) َبلَى َم ْن أ َ ْ
ﻋلَي ِْه ْم َوﻻَ ُه ْم يَﺤْ َزنُونَ ( البقرة،112
ف َ
َوجْ َههُ ِ ّ ِ َو ُهو ُمﺤْ ِ
سنٌ فَلَهُ أَجْ ُر ُه ِﻋن َد َربِّ ِه َوﻻَ َخ ْو ٌ
ص ُرونَ (
اب ث ُ ﱠم َﻻ تُن َ
ﻛذلك قوله تعالى ) َوأَ ِنيبُوا ِإلَى َر ِبّكُم َوأ َ ْ
س ِل ُموا لَهُ ِمن قَ ْب ِل أَن َيأ ْ ِت َي ُكم ا ْل َعذَ ُ
يم(
سﻼَم َويَ ْهدِي َمن يَﺸَا ُء إِلَى ِﺻ َراطٍ ﱡم ْ
الزمر ، 54ومنها أيضا ) َو ّ يَ ْدﻋُو إِلَى د َِار ال ﱠ
ست َ ِق ٍ
وﻻ إِنﱠا َرسُ َ
يونس 25ومنها قوله تعالى )فَأْتِيَاهُ فَقُ َ
س َرائِي َل َو َﻻ
وﻻ َر ِبّكَ فَأ َ ْر ِ
س ْل َمعَ َنا بَنِي إِ ْ
ﻋلَى َم ِن اتﱠبَ َع ا ْل ُهدَى( طه ، 47وقوله تعالى أيضا ً
س َﻼ ُم َ
تُعَ ِذّ ْب ُهم قَ ْد ِجئْ َناكَ بِآيَة ِ ّمن ﱠربِّكَ َوال ﱠ
س َﻼ ُم ا ْل ُم ْؤ ِمنُ ا ْل ُم َهي ِْمنُ ا ْلعَ ِز ُ
ار ا ْل ُمت َ َك ِبّ ُر
ﱡوس ال ﱠ
يز ا ْل َجبﱠ ُ
) ُه َو ﱠ ُ الﱠذِي َﻻ إِلَهَ إِ ﱠﻻ ُه َو ا ْل َم ِلكُ ا ْلقُد ُ
ﻋ ﱠما يُﺸ ِْرﻛُونَ ( الﺤﺸر.23
س ْب َﺤانَ ﱠ ِ َ
ُ
أقوال السلف من المﻔسرين :
جاء في تﻔسير البيان للطبري "اختلف أهل التأويل في ذلك  ،فقال بعضهم  :يعني جل ثناؤه
بقوله )ا ْليَ ْو َم أَ ْﻛ َم ْلﺖ لَ ُك ْم دِينَ ُك ْم ( اليوم أﻛملﺖ لكم أيها المؤمنون فرائضي ﻋليكم وحدودي
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وأمري إياﻛم ونهيي وحﻼلي وحرامي وتنزيلي من ذلك ما أنزلﺖ منه في ﻛتابي وتبياني ما
بينﺖ لكم منه بوحيي ﻋلى لسان رسولي واﻷدلة التي نصبتها لكم ﻋلى جميع ما بكم الﺤاجة
إليه من أمر دينكم  ،فأتممﺖ لكم جميعه ذلك فﻼ زيادة فيه بعد هذا اليوم ،قالوا :وﻛان ذلك
يوم ﻋرفة ﻋام حﺞ النبي ﻋليه السﻼم حجة الوداع ...وقال آخرون  :معنى ذلك )ا ْليَ ْو َم
أَ ْﻛ َم ْلﺖُ لَ ُك ْم دِينَ ُك ْم ( فأفردﻛم بالبلد الﺤرام تﺤجونه أنتم أيها المؤمنون دون المﺸرﻛين ﻻ
يخالطكم في حجكم مﺸرك . (12)"...
ﻋلَ ْي ُك ْم نِ ْع َمتِي ( "،قال ابو جعﻔر :يعني بذلك جل ثناؤه
وأضاف ،إما قوله تعالى) َوأَتْ َم ْمﺖُ َ
،وأتممﺖ نعمتي أيها المؤمنون بإظهارﻛم ﻋلى ﻋدوي وﻋدوﻛم من المﺸرﻛين ونﻔيي إياهم
ﻋن بﻼدﻛم وقطعي لجمعهم من رجوﻋكم وﻋودﻛم إلى ما ﻛنتم ﻋليه من الﺸرك  ،إما قوله
سﻼَ َم دِينا ً ( قال أبو جعﻔر :يعني جل ثناؤه أي اﻻستسﻼم ﻷمري
اﻹ ْ
في ) َو َر ِضيﺖُ لَ ُك ُم ِ
واﻻنقياد لطاﻋتي ﻋلى ما شرﻋﺖ لكم من حدوده وفرائضه ومعالمه )دينا ً ( يعني بذلك
:طاﻋة منكم لي " ).(13
أما القرطبي في تﻔسيره ،يقول" ذلك أن النبي-ﺻل ﷲ ﻋليه وسلم -حين ﻛان بمكة لم تكن
إﻻﱠ فريضة الصﻼة وحدها ،فلما قدم المدينة أنزل ﷲ الﺤﻼل والﺤرام إلى الﺤﺞ ،فلما ح ّﺞ
وﻛمل الدين نزلﺖ هذه اﻵية)ا ْليَ ْو َم أَ ْﻛ َم ْلﺖُ لَكُم دِينَ ُك ْم (وأضاف بأنها نزلﺖ في يوم جمعة
وﻛان يوم ﻋرفة بعد العصر في ح ّجة الوداع سنة ﻋﺸر ورسول ﷲ واقف بعَ َرفَة ﻋلى ناقته
العَ ْ
ض َباء  ،فكان ﻋض ُد الناقة يَ ْنقَ ّد من ثقلها فبرﻛﺖ "). (14
َ
ﻋلَ ْي ُك ْم نِ ْع َمتِي ( قال "أي بإﻛمال الﺸرائع واﻷحكام
وﻋندما تعرض لقوله تعالى) َوأتْ َم ْمﺖُ َ
ُ
ﻋلَ ْي ُك ْم ( وهي دخول مكة آمنين
وإظهار دين اﻹسﻼم ﻛما َوﻋَدتكم ،إذ قلﺖ ) َوﻷتِ ّم نِ ْع َمتِي َ
مطمئنين وغير ذلك مما أنتظمته هذه الملة الﺤنيﻔيّة إلى دخول الجنة في رحمة ﷲ تعالى
"). (15
سﻼَم دِينا ً (فيقول " أي أﻋلمتكم برضاي به لكم دينا ً فإنه
اﻹ ْ
أما قوله تعالى ) َو َر ِضيﺖُ لَ ُك ُم ِ
الرضا بذلك اليوم فائدة إن
تعالى لم يزل راضيا ً باﻹسﻼم لنا دينا ً ،فﻼ يكون ﻻختصاص ّ
حملناه ﻋلى ظاهره ،وقيل :المعنى ورضيﺖ ﻋنكم إذا أنقدتم لي بالدين الذي شرﻋته لكم.
سﻼَم دِينا ً ( أي ِرضيﺖ إسﻼمكم الذي أنتم ﻋليه اليوم دينا ً
اﻹ ْ
ويﺤتمل أن يريد) َو َر ِضيﺖُ لَ ُك ُم ِ
باقيا ً بكماله إلى آخر اﻵية ﻻ أنسخ منه شيئا ً "). (16
أما الزمخﺸري فيقول في تﻔسيره الكﺸاف "اليوم  :لم يرد به يوما ً بعينه وإنما أراد به
الزمان الﺤاضر وما يتصل به؛ وبدايته من اﻷزمنة الماضية واﻵتية ،ويضيف )ا ْل َي ْو َم أَ ْﻛ َم ْلﺖُ
لَ ُك ْم دِينَ ُك ْم ( ﻛﻔيتكم أمر ﻋدوﻛم وجعلﺖ اليد العليا لكم ﻛما تقول الملوك اليوم :ﻛمل لنا الملك،
وﻛمل لنا ما نريد أذا ﻛﻔوا من ينازﻋهم الملك ووﺻلوا إلى أغراضهم ومباغهمَ )،وأَتْ َم ْمﺖُ
ﻋلَ ْي ُك ْم ِن ْع َم ِتي ( بﻔتح مكة ودخولها آمنين ظاهرين ،وهدم منار الجاهلية ومناسكهم ،وإن لم
َ
يﺤ ّﺞ معكم مﺸرك  ،ولم يطف بالبيﺖ ﻋريان ،أو أتممﺖ نعمتي ﻋليكم بإﻛمال الدين والﺸرائع
؛ ﻛأنه قال :اليوم أﻛملﺖ لكم دينكم وأتممﺖ ﻋليكم نعمتي بذلك ؛ﻷنه ﻻ نعمة أتم من نعمة
سﻼَ َم دِينا ً ( يعني اخترته لكم من بين اﻷديان وآذنتكم بأنه هو
اﻹ ْ
اﻹسﻼم َ ) ,و َر ِضيﺖ لَ ُك ُم ِ
الدين المرضي وحده" ).(17
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
أما الثعالبي فيقول في تﻔسيره )":اليَ ْو َم أﻛ َملﺖ ل ُك ْم دِين ُك ْم ( اليوم إشارة إلى اليوم بعينه ،
ويﺤت مل أن يكون إشارة إلى الزمن والوقﺖ ؛ أي هذا اﻷوان يئس الكﻔار من دينكم ،
سﻼَ َم دِينا ً ( يﺤتمل الرضا في هذا الموضع أن يكون بمعنى اﻹرادة ،ويﺤتمل
اﻹ ْ
) َو َر ِضيﺖُ لَ ُك ُم ِ
أن يكون ﺻﻔة ﻋبارة ﻋن إظهار ﷲ إياه ؛ﻷن الرضا من الصﻔات المترددة بين ﺻﻔات الذات
وﺻﻔات اﻷفعال ").(18
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وفي هذا المقام يقول ابن القيم "وتأمل حسن اقتران)التمام( بالنعمة  ،وحسن اقتران
)الكمال( بالدين  ،وإضافة الدين إليهم )دينكم( ؛ إذ هما القائمون به  ،المقيمون له ،
وأضاف النعمة إليه )نعمتي( ؛ إذ هو وليها ومسديها والمنعم بها ﻋليهم  ،فهي نعمته حقا ً ،
وهم قابلوها .وأتى في )الكمال( بـ )الﻼم( المؤذنة باﻻختصاص  ،وأنه شيء خصوا به دون
اﻷمم  ،وفي )إتمام( النعمة بـ )ﻋلى(المؤذنة باﻻستعﻼء واﻻشتمال واﻹحاطة  ،فجاء)أتممﺖ
( في مقابلة )أﻛملﺖ(  ،و)ﻋليكم( في مقابلة )لكم(  ،و)نعمتي ( في مقابلة )دينكم( ،وأﻛد
سﻼَم دِينا ً (" ). (19
اﻹ ْ
ذلك  ،وزاده تقريرا ً وﻛماﻻً وإتماما ً للنعمة بقوله ) َو َر ِضيﺖُ لَ ُك ُم ِ
والذي يﻼحﻆ:
أن أغلب ما جاء في تﻔسير السلف – الذي اطلعﺖ ﻋليه – لهذا النﺺ الكريم ﻻ يخرج ﻋن
ذات المعنى الذي ذﻛره الطبري في تﻔسيره ،مع بعض من اﻹسهاب ﻋند البعض  ،أو
اﻻختصار ﻋند البعض اﻵخر). (20
قراءتي لهذا النﺺ :
َ
سﻼَم دِينا ً(المائدة3
)ا ْليَ ْو َم أ َ ْﻛ َم ْلﺖُ لَكُم ْدِينَكم َوأتْ َم ْمﺖُ َ
اﻹ ْ
ﻋلَ ْي ُك ْم نِ ْع َمتِي َو َر ِضيﺖُ لَكُم ِ
مدخل:
الكتاب الكريم ﺻالح لكل زمان ومكان؛ بثبات النﺺ وحرﻛة المﺤتوى  ،وبالتالي يجب أن
نقرأ الكتاب وﻛأنه نزل اﻵن  ،وليس ﻛﺤادثة تاريخية مجردة ﻋن الوظيﻔة في ﻋصرنا هذا ،
فالﻔطرة العربية التي ترتبﻂ بالكتاب الكريم مع اللسان العربي المبين تؤتي ثمارا ً  ،وتغنينا
ﻋن ما قيل ،وﻻ نقف ﻋند حد أي تﻔسير للﻔﻆ مﺤدد في الكتاب الكريم ،فالتنزيل الﺤكيم هو
الﺤق اليقين الذي ينبغي اﻹيمان به ،وأن ما ذﻛر التاريخ فهو حقائق تاريخية قابلة للﺸك ،
وليسﺖ من ﻋناﺻر اﻹيمان؛ أي أنها قضية ﻋلمية  ،وليسﺖ قضية دينية  ،وهذا ما ينبغي
أن يكون .فلنﺤصر اهتمامنا بالكتاب الكريم باﻋتباره آخر مﺸروع ثقافي ﻋرضه ﷲ تعالى
ﻋلى البﺸرية ؛ ﻋلنا نكﺸ ف أو نسلﻂ بعض اﻷضواء ﻋلى العﻼقة الﺤقيقية فيه بين الجانبين
من العلم اﻷولي أو الدين  ،والعلم المعرفي أو العقل واﻹنتاج المعرفي والعلمي  ،فهو ﻛتاب
ض َوﻻَ َطائِر َي ِطير
مبين لكل شيء ؛ لم يترك شيئا إﻻﱠ وبينه َ ) ،و َما ِمن دَآبﱠ ٍة فِي اﻷَ ْر ِ
ِب َجنَا َح ْي ِه ِإﻻﱠ أ ُ َم ٌم أ َ ْمثَالُكُم ﱠما فَ ﱠر ْطنَا ِفي ال ِكتَاب ِمن ش َْيءٍ ث ُ ﱠم ِإلَى َر ِّب ِهم يُﺤْ ﺸ َُرونَ ( اﻷنعام
38لذلك ﻛان اﻻﻛتﻔاء بالكتاب رحمة )أ َ َولَم َي ْك ِﻔ ِه ْم أَنﱠا أ َ َ
ﻋلَي ِْهم ِإنّ ِفي
اب يُتْلَى َ
نز ْلنَا َ
ﻋلَيْك ا ْل ِكتَ َ
ذَ ِلك لَ َرحْ َمةً َو ِذﻛ َْرى ِلقَ ْوم يُ ْؤ ِمنُونَ ( العنكبوت. 51
وﻛرمه ﻋلى جميع مخلوقاته بنﻔخة الروح  ،ووهبه ﻋقﻼً وهذا
ربنا ﻋز وجل خلق اﻹنسان ّ
العقل واحدا ً لكل إنسان – ﻋدل ﷲ تعالى – فﻼ يتميز هذا اﻹنسان إﻻﱠ بمقدار تﻔعيله لهذا
العقل في الﺤياة الدنيا ،ومن ثم فإن هذا المخلوق من خﻼل مسيرة الﺤياة قد ينﺤرف ﻋن
مراد ﷲ تعالى ؛ فبعث ﷲ تعالى الرسل واﻷنبياء ﻹقامة الدين.
القراءة :
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
ْ
ْ
سﻼم دِينا ( المائدة 3السؤال
)ا ْليَ ْوم أَﻛ َملﺖُ لكُم دِينكم َوأت َم ْمﺖُ َ
اﻹ ْ
ﻋل ْيكُم نِ ْع َمتِي َو َر ِضيﺖ لكُم ِ
الذي يتبادر إلى الذهن  ،ما هو هذا الدين الذي نسبه ﷲ تعالى لنا )دينكم(؟ وهل ُحدد له
يوما ً معينا ً ليكتمل ؟ وﻛيف ﻛان إﻛمال هذا الدين ؟
سﻼَم (آلعمران ،19فاﻹسﻼم في
اﻹ ْ
اﻹجابة تأتي من ﻋند ﷲ تعالى ) إِنﱠ ال ِ ّدينَ ِﻋن َد ّ ِ ِ
التنزيل الﺤكيم نجده واردا ً ﻋلى ألسنة جميع رسل ﷲ تعالى وأنبياءه دون استثناء ومنه:
ﻋلَى ّ ِ َوأ ُ ِم ْرتُ أ َ ْن أَﻛُون
ي إِﻻﱠ َ
نوح ﻋليه السﻼم ) :فَ ِإن تَ َولﱠ ْيتُم فَ َما َ
سأ َ ْلتُكُم ِ ّم ْن أَجْ ر إِ ْن أَجْ ِر َ
س ِل ِمينَ ( يونس7.
ِمن ا ْل ُم ْ
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س َما ِﻋي ُل َربﱠنَا
إبراهيم وإسماﻋيل ﻋليهما السﻼم َ ) :وإِ ْذ يَ ْرفَع إِب َْرا ِهي ُم ا ْلقَ َوا ِﻋد ِمنَ ا ْلبَ ْي ِ
ﺖ َوإِ ْ
س ِل َمةً لﱠكَ َوأ َ ِر َنا
س ِل َميْن َلك َو ِمن ذُ ِ ّريﱠتِنَا أ ُ ﱠمة ﱡم ْ
س ِميع ا ْلعَ ِلي ُمَ ،ربﱠنَا َواجْ عَ ْلنَا ُم ْ
تَقَبﱠل ِمنﱠا إِنﱠكَ أَنﺖ ال ﱠ
الر ِحي ُم( البقرة .128
س َكنَا َوت ُ ْب َ
َمنَا ِ
ﻋلَ ْينَا إِنﱠكَ أَنﺖَ الت ﱠ ﱠواب ﱠ
ﺻ َطﻔَى
وب َيابَنِ ﱠي إِنﱠ ّ َ ا ْ
إبراهيم ويعقوب ﻋليهما السﻼم َ ):و َو ﱠ
ﺻى بِ َها إِب َْرا ِهيم بَنِيه َويَ ْعقُ ُ
س ِل ُمونَ ( البقرة. 132
لَ ُك ُم ال ّدِين فَﻼَ تَ ُموت ُنﱠ إَﻻﱠ َوأَنتُم ﱡم ْ
اطر
ب قَ ْد آت َ ْيتَنِي ِمنَ ا ْل ُم ْل ِك َو َ
ﻋلﱠ ْمتَنِي ِمن تَأْ ِويل اﻷَ َحادِي ِ
ث فَ ِ
يوسف ﻋليه السﻼم َ ) :ر ّ ِ
َ
ﱠ
ْ
ْ
صا ِل ِﺤينَ (
اوا ِ
س ِلما ً َوأل ِﺤقنِي بِال ﱠ
ض أَنﺖَ َو ِليِّي فِي ال ﱡدنُيَا َو ِ
اﻵخ َر ِة تَ َوفنِي ُم ْ
ال ﱠ
ت َواﻷ َ ْر ِ
س َم َ
يوسف. 101
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
سليمان ﻋليه السﻼم ) :فل ﱠما َجاءتْ قِي َل أ َه َكذا ﻋ َْرش ُِك قالﺖْ َﻛأنﱠهُ ُهو َوأوتِي َنا ال ِعل َم ِمن ق ْب ِل َها
س ِل ِمينَ ( . 42
َو ُﻛنﱠا ُم ْ
َ
َ
َ
س ِل ِمينَ (
سى يَا ق ْو ِم إِن ﻛُنت ُ ْم آ َمنتُم ِبا ّ ِ فعَلَيْه ت َ َو ﱠﻛلُواْ ِإن ﻛُنتُم ﱡم ْ
موسى ﻋليه السﻼم َ ):وقال ُمو َ
يونس8
َ
َ
ْ
َ
سو ِلي قالُ َواْ آ َمنﱠا َوا ْ
ش َهد
ﻋيسى والﺤواريون َ ):وإِذ أ ْو َحيْﺖُ إِلَى ا ْل َﺤ َو ِار ِيّينَ أ ْن ِ
آمنُواْ بِي َو ِب َر ُ
س ِل ُمونَ ( . 111
ِبأَنﱠنا ُم ْ
س َﺤاق
س َما ِﻋي َل َوإِ ْ
نزل إِلَى إِب َْرا ِهيم َوإِ ْ
نزل إِلَ ْينَا َو َما أ ُ ِ
وقوله تعالى ) قُولُواْ آ َمنﱠا ِبا ّ ِ َو َما أ ُ ِ
ق بَ ْينَ أ َ َحد
سى َو َما أُوتِ َي النﱠ ِبيﱡونَ ِمن ﱠر ِبّ ِهم ﻻَ نُﻔَ ِ ّر ُ
وب َواﻷ ْ
سى َو ِﻋي َ
س َباط َو َما أُوتِ َي ُمو َ
َويَ ْعقُ َ
س ِل ُمونَ ( البقرة. 136
ِ ّم ْن ُهم َونَﺤْ ن لَهُ ُم ْ
نز َل َ
نز َل َ
سﺤَاقَ
س َما ِﻋيل َو ِإ ْ
ﻋلَى ِإب َْرا ِهيم َو ِإ ْ
ﻋلَ ْينَا َو َما أ ُ ِ
وقوله تعالى )قُل آ َمنﱠا ِبا ّ ِ َو َما أ ُ ِ
َ
سى َوالنﱠ ِبيﱡونَ ِمن ﱠر ِبّ ِه ْم ﻻَنُﻔَ ِ ّرق بَيْن أ َح ٍد ِ ّم ْن ُهم
س َب ِ
وب َواﻷ َ ْ
سى َو ِﻋي َ
اط َو َما أُوتِ َي ُمو َ
َويَ ْعقُ َ
س ِل ُمونَ ( آلعمران. 84
َونَﺤْ نُ لَه ُم ْ
فهذه اﻵيات أسلمتنا نﺤن وﻛل اﻷمم )ونﺤن له مسلمون ( .
فإذا ﻛان اﻷمر ﻛذلك  -وهو حقا ً ﻛذلك – فإن مصطلح )اﻹسﻼم ( يعني الدين ،وليس
ق ِمن ﱠر ِبّ ُك ْم فَ َمن
اﻻستسﻼم ؛ ﻷن ﷲ تعالى أﻋطانا حرية اﻻختيار  ،وليس اﻻنقياد ) َوقُل ا ْل َﺤ ﱡ
شَاء فَ ْليُ ْؤ ِمن َو َمن شَاء فَ ْليَ ْكﻔُ ْر( الكهف ، 29فاﻹسﻼم ليس دينا ً جديدا ً ﻋلى اﻹنسانية ،جاء
به ﷴا ً –ﻋليه السﻼم ، -وإنما هو دينا ً واحدا ً  ،وإن تعددت الرساﻻت  ،بدءا ً بنوح  ،وانتها ًء
وحي ِإلَ ْي ِه أَنﱠه َﻻ ِإلَهَ ِإ ﱠﻻ أ َ َنا
سول ِإ ﱠﻻ نُ ِ
بمﺤمد – ﻋليهم السﻼم – ) َو َما أ َ ْر َ
س ْلنَا ِمن قَ ْب ِلكَ ِمن ﱠر ُ
ُون( اﻷنبياء ، 25ولن يقبل ﷲ تعالى دينا ً غيره ) َو َمن َي ْبت َ ِغ َ
سﻼَ ِم دِينا ً فَلَن يُ ْق َبل
اﻹ ْ
غي َْر ِ
فَا ْﻋبُد ِ
س ِرينَ ( آلعمران. 85
اﻵخ َر ِة ِمنَ ا ْل َخا ِ
ِم ْنهُ َو ُه َو ِفي ِ
فالدين هو اﻹسﻼم  ،واﻹسﻼم هو الدين ؛ والدين هو تنظيم سلوك اﻹنسان في الﺤياة الدنيا
 ،ونتائجه في اﻵخرة  ،وبذلك شمل الدين ؛ اﻷخﻼق والمبادئ والقيم ؛ وهذه خضعﺖ
للتراﻛم ﻋبر مسيرة الﺤياة الدنيا  ،وشمل التﺸريعات ؛ وهذه خضعﺖ للتنوع والتغيير،
حسب العصر الذي يعيﺸه الناس ﻋلى اﻷرض  ،وشمل أيضا ً الﺸعائر؛ وهذه اختلﻔﺖ
وتنوﻋﺖ ؛ حسب ﻋصر ﻛل رسالة نزلﺖ من ﻋند ﷲ تعالى للناس واﻹنسان يستطيع أن يقيم
ِين َحنِيﻔا ً فِ ْط َرةَ ﱠ ِ
الدين بتﻔعيل العنصر المﺸغل لديه والﻔعال  ،قال تعالى ) َفأَقِم َوجْ َهكَ ِلل ّد ِ
الﱠتِي فَ َ
اس َﻻ يَ ْعلَ ُمونَ (
اس َ
ق ﱠ ِ ذَ ِلكَ ال ِ ّدينُ ا ْلقَ ِيّ ُم َولَ ِكنﱠ أ َ ْﻛثَ َر النﱠ ِ
طر النﱠ َ
ﻋلَ ْي َها َﻻ ت َ ْبدِي َل ِل َخ ْل ِ
ِين َحنِيﻔا ً( ؛ يدﻋو إلى الﻔطرة اﻹنسانية؛ وهو العقل
الروم ، 30هذا النﺺ ) َفأَقِ ْم َوجْ َهك ِلل ّد ِ
اﻹنساني ؛ أي إمكانية قيام الدين من خﻼل الﻔطرة التي فطرها ﷲ تعالى للناس جميعا ً ،
والنﺺ بكامله يؤﻛد أن الدين جزء من هذه الﻔطرة اﻹنسانية  ،ويُعلمنا ربنا بأنه )فَ َطر
ق ﱠ ِ ( وذلك في نظم
اس َ
النﱠ َ
ﻋلَ ْي َها ( أي جعلها في منظومة خلقه  ،وهو القائل) َﻻ ت َ ْبدِي َل ِل َخ ْل ِ
الخلق  ،وليس في نظرية فكرية بﺸرية )ذَ ِلك ال ِ ّدينُ ا ْلقَ ِيّ ُم(  ،وشمل ﻛذلك نتائﺞ تﻔاﻋل هذا
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اﻹنسان مع هذه المعطيات ؛ فإن ﻛان ممن انصاع ﻷمر ﷲ تعالى و أخلﺺ دينه تعالى ؛
سابا ً(النبأ ،36وإذا أجرم وتكبر؛ فإن جهنم مصيره )
فالجنة مأواه ) َج َزاء ِ ّمن ﱠربِّكَ َ
ﻋ َطاء ِح َ
َج َزاء ِوفَاقا ً( النبأ.26
وفي التنزيل الﺤكيم نرى أن لﻔﻆ المسلمين يرد في العديد من اﻵيات الكريمة ومنها :
س ِل َميْن لَك َو ِمن ذُ ِ ّريﱠتِنَا أ ُ ﱠمةً
_ دﻋاء إبراهيم وإسماﻋيل – ﻋليهما السﻼم –) َربﱠنَا َواجْ عَ ْلنَا ُم ْ
الر ِحي ُم(البقرة. 128
س َك َنا َوت ُ ْب َ
س ِل َمةً لﱠك َوأ َ ِر َنا َم َنا ِ
ﱡم ْ
ﻋلَ ْي َنا إِنﱠكَ أَنﺖَ الت ﱠ ﱠو ُ
اب ﱠ
وب يَا بَنِ ّي إِنﱠ
_ وﺻية إبراهيم ويعقوب – ﻋليهما السﻼم – ) َو َو ﱠ
ﺻى بِ َها إِب َْرا ِهي ُم بَنِي ِه َويَ ْعقُ ُ
ﺻ َ
س ِل ُمونَ ( البقرة. 132
َّا ْ
طﻔَى لَ ُك ُم ال ِ ّدينَ فَﻼ تَ ُموت ُنﱠ إَﻻﱠ َوأَنتُم ﱡم ْ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
سو ِلي قالُ َواْ آ َمنﱠا َوا ْ
ش َهد
_ قول الﺤواريون ) َوإِذ أ ْو َحيْﺖُ إِلى ال َﺤ َو ِار ِيّينَ أ ْن ِ
آمنُواْ بِي َوبِ َر ُ
س ِل ُمونَ ( المائدة. 111
ِبأَنﱠنَا ُم ْ
ق ت ُ َقاتِه َوﻻ ت َ ُموت ُنﱠ
_ وﻋد ربنا – ﻋز وجل – للذين آمنوا ) يَا أَيﱡ َها الﱠ ِذينَ آ َمنُواْ اتﱠقُواْ ّ َ َح ﱠ
س ِل ُمونَ ( آل ﻋمران . 102
إِﻻﱠ َوأَنتُم ﱡم ْ
ﻋلَ ْي َنا
ت َر ِبّنَا لَ ﱠما َجاءتْنَا َربﱠنَا أ َ ْف ِر ْغ َ
_ قول السﺤرة لﻔرﻋون ) َو َما تَن ِق ُم ِمنﱠا إِﻻﱠ أَ ْن آ َمنﱠا ِبآيَا ِ
س ِل ِمينَ (اﻷﻋراف . 126
َ
ﺻبْرا ً َوت َ َوفﱠنَا ُم ْ
َ
َ
او ْز َنا ِببَنِي إِ ْ
س َرائِيل ا ْلبَﺤْ َر فأتْبَعَ ُهم فِ ْرﻋ َْونُ َو ُجنُو ُدهُ
_ قول فرﻋون بعد أن أدرﻛه الغرق ) َو َج َ
َ
َ
س َرائِيل َوأ َنا ْ
بَ ْغيا ً َو َ
ﻋدْوا ً َحتﱠى إِذَا أَد َْر َﻛهُ ا ْلغَ َر ُ
ق َقال آ َمنﺖُ أنﱠهُ ﻻ إِ ِلـهَ إِﻻﱠ الﱠذِي آ َمنَﺖ ِب ِه بَنُو إِ ْ
س ِل ِمينَ ( يونس . 90
ِمنَ ا ْل ُم ْ
َ
َ
س ُ
سلَم فَأ ُ ْولَئِكَ ت َ َﺤ ﱠر ْوا َرشَدا ً( الجن . 14
س ِل ُمونَ َو ِمنﱠا ا ْلقَا ِ
طونَ فَ َم ْن أ ْ
_ قول الجن ) َوأنﱠا ِمنﱠا ا ْل ُم ْ
َ
َ
سﻼَم َو َمن يُ ِرد أن يُ ِضلﱠهُ يَجْ عَ ْل َ
_ قوله تعالى ) فَ َمن يُ ِر ِد ّ ُ أن يَ ْه ِديَهُ يَﺸ َْرحْ َ
ﻺ ْ
ﺻد َْرهُ
ﺻد َْره ِل ِ
َ
ﻋلَى الﱠ ِذينَ ﻻ يُ ْؤ ِمنُونَ ( اﻷنعام
س َ
ض ِيّقا ً َح َرجا ً ﻛَأَنﱠ َما يَ ﱠ
صعﱠد فِي ال ﱠ
س َماء َﻛذَ ِلكَ يَجْ عَل ّ ُ ِ ّ
الرجْ َ
. 126
س ِل ِمينَ ﻛَا ْل ُمجْ ِر ِمينَ ( القلم ، 35فالمجرم هو الذي قطع ﺻلته با
_ قوله تعالى ) أَفَنَجْ عَل ا ْل ُم ْ
تعالى ﻛليا ً وهو نقيض المسلم .
وإذا ﻛان اﻷمر هكذا ؛ فمن هو المسلم ؟
ﺻا ِلﺤا ً َوقَا َل ِإنﱠنِي
سن قَ ْوﻻً ِ ّم ﱠمن َدﻋَا ِإلَى ﱠ ِ َوﻋ َِم َل َ
اﻹجابة تأتي من ﻋند ﷲ تعالى ) َو َم ْن أَحْ َ
ارى
س ِل ِمينَ (فصلﺖ  ، 33وقوله تعالى ) ِإنﱠ الﱠ ِذينَ آ َمنُواْ َوالﱠ ِذينَ َهادُواْ َوالنﱠ َ
ِمنَ ا ْل ُم ْ
ص َ
ﻋلَي ِْه ْم
ف َ
اﻵخر َو َ
ﻋ ِم َل َ
صا ِب ِئينَ َم ْن آ َمن ِبا ﱠ ِ َوا ْل َي ْوم ِ
َوال ﱠ
ﺻا ِلﺤا ً فَلَ ُه ْم أَجْ ُر ُه ْم ِﻋند َر ِبّ ِهم َوﻻ َخ ْو ٌ
صا ِبؤُونَ
َوﻻ ُهم يَﺤْ َزنُونَ ( البقرة  ، 62وقوله أيضا ً ) ِإنﱠ الﱠ ِذينَ آ َمنُواْ َوالﱠ ِذينَ َهادُواْ َوال ﱠ
ﻋلَي ِْهم َوﻻَ ُهم يَﺤْ َزنُونَ (
ف َ
اﻵخر وﻋ َِم َل َ
ارى َم ْن آ َمن ِبا ّ ِ َوا ْل َي ْو ِم ِ
َوالنﱠ َ
ﺻا ِلﺤا ً فَﻼَ َخ ْو ٌ
ص َ
المائدة ، 69فﺸرط اﻹسﻼم هو اﻹيمان با واليوم اﻵخر؛ مقترنا ً بالعمل الصالح ،فكل من
توفرت فيه هذه الﺸروط ؛فقد دخل تﺤﺖ مسمى المسلم ؛ أيا ً ﻛانﺖ ملته  ،فاﻹسﻼم يسبق
ت ُجنَا ٌح فِي َما َ
ط ِع ُمواْ إِذَا َما اتﱠقَواْ ﱠوآ َمنُوا
ْس َ
صا ِل َﺤا ِ
ﻋلَى الﱠ ِذينَ آ َمنُواْ َوﻋ َِملُواْ ال ﱠ
اﻹيمان ) لَي َ
سنِينَ ( المائدة. 93
ب ا ْل ُمﺤْ ِ
صا ِل َﺤا ِ
َوﻋ َِملُواْ ال ﱠ
ت ث ُ ﱠم اتﱠقَواْ ﱠوآ َمنُواْ ث ُ ﱠم اتﱠقَواْ ﱠوأَحْ َ
سنُواْ َو ّ ُ يُ ِﺤ ﱡ
)اليوم( ؛ أي اليوم الذي نزل فيه هذا النﺺ الكريم بالذات  ،وهو يوم ﻋرفه من سنة ﻋﺸر
هجرية – باتﻔاق ﻛل المﻔسرين ، -والدليل هو سياق اﻵيات التي ورد فيها لﻔﻆ اليوم في هذه
السورة – سورة اﻷنعام – حيﺖ تكرر ثﻼث مرات في سياق نﻔس الموضوع ؛ مرة قبل هذا
س الﱠ ِذينَ َﻛﻔَ ُرواْ ِمن دِينِ ُك ْم َفﻼ ت َ ْخﺸ َْو ُهم
النﺺ – مﺤل البﺤث – وفي نﻔس اﻵية ) ا ْليَ ْوم يَئِ َ
ض ُ
َو ْ
سﻼَم دِينا ً فَ َم ِن ا ْ
ط ّر
اخﺸ َْو ِن ا ْليَ ْو َم أَ ْﻛ َم ْلﺖ لَ ُك ْم دِينَ ُك ْم َوأَتْ َم ْمﺖُ َ
اﻹ ْ
ﻋلَ ْيكُم نِ ْع َمتِي َو َر ِضيﺖ لَ ُك ُم ِ
غي َْر ُمتَ َجانِفٍ ِ ّ ِﻹثْ ٍم فَ ِإنﱠ ّ َ َ
ص ٍة َ
غﻔُور ﱠر ِحي ٌم( المائدة ، 3ومرة بعده ) ا ْليَ ْوم أ ُ ِح ّل لَ ُك ُم
فِي َم ْخ َم َ
اب ِح ﱞل لﱠ ُك ْم َو َ
ط ِيّبَاتُ َو َ
ال ﱠ
ت
صنَات ِمنَ ا ْل ُم ْؤ ِمنَا ِ
طعَا ُم ُك ْم ِح ﱡل لﱠ ُه ْم َوا ْل ُمﺤْ َ
طعَا ُم الﱠ ِذينَ أُوتُواْ ا ْل ِكتَ َ
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ورهُنّ ُمﺤْ ِصنِينَ َ
غيْر
َوا ْل ُمﺤْ َ
ص َناتُ ِمنَ الﱠ ِذينَ أُوتُواْ ا ْل ِكت َ َ
اب ِمن قَ ْب ِل ُك ْم ِإذَا آتَ ْيت ُ ُموهُنﱠ أ ُ ُج َ
اﻵخ َر ِة ِمنَ
ان فَقَ ْد َحبِ َﻂ َ
ﻋ َملُهُ َو ُه َو فِي ِ
ُم َ
سافِ ِﺤينَ َوﻻَ ُمت ﱠ ِخذِي أَ ْخد ٍ
اﻹي َم ِ
َان َو َمن يَ ْكﻔُر ِب ِ
س ِرينَ (المائدة، 5فﻔيه إشارة إلى يوم مﺤدد ؛ وهو يوم نزول هذه اﻵيات )،(21حيﺖ أتم
ا ْل َخا ِ
الرسول الكريم مناسك الﺤﺞ بالوقوف بعرفه  ،وهناك خاطب الرسول الكريم جمع الﺤجيﺞ
بقوله في أﻛثر من مرة – حوالي سبع مرات – أثناء خطبة الوداع "أيها الناس ")،(22
ولم يقل أيها الﺤجاج،أو أيها المؤمنون ؛ دﻻلة ﻋلى أن الخطاب ﻛان موجها ً لكل الناس ﻋبر
مسيرة الﺤياة  ،وليس مقتصرا ً ﻋلى من حضر يوم الﺤادثة.
هذا اليوم هو نقطة فاﺻلة في حياة البﺸرية ؛ حيﺖ أن ما يكون بعده ،ليس ﻛما ﻛان قبله ؛
فﻔيه قد أﻛتمل هذا الدين  ،ولم يعُد المجتمع اﻹنساني في حاجة إلى رسالة جديدة .
ب سائل يسأل؛ هل ﻛان الدين ناقصا ً قبل هذا اليوم ؟
ُر ﱠ
لقد تعرض المﻔسرون لهذا  ،وذهبوا في ذلك ﻋدة مذاهب ،لعل أفضل ما قيل " أن هذا الدين
)اﻹسﻼم( ما ﻛان ناقصا ً البته  ،بل ﻛان أبدا ً ﻛامﻼً  ،بﺤسب ﻋصر الرسالة  ،بمعنى أن
الرسالة النازلة من ﻋند ﷲ في ﻛل وقﺖ ﻛافية في ذلك الوقﺖ  ،فالدين في ﻋصر نوح ﻛما
هو في ﻋصر إبراهيم وسليمان ويوسف وموسى وﻋيسى وغيرهم من الرسل – ﻋليهم
السﻼم ، -أي أنه ﻛامﻼً بﺤسب ما يقتضه ذلك العصر؛ ﻷن الﺤياة اﻹنسانية دائما ً تسير نﺤو
اﻷمام وتتطور نﺤو اﻷفضل ،فا تعالى ﻛان ﻋالما ً في أول وقﺖ المبعث بأن ما هو ﻛامل في
هذا اليوم ليس بكامل في الغد وﻻ ﺻﻼح فيه ،فﻼ جرم ،ﻛأن ينسخ بعد الثبوت  ،وﻛأن يزيد
بعد العدم إلى أن وﺻلﺖ اﻹنسانية إلى مرحلة زمنية أراد ﷲ تعالى أن يكون فيها العيش
بدون رسالة جديدة  ،فالدين أبدا ً ﻛان ﻛامﻼً  ،إﻻﱠ أن اﻷول ﻛمال إلى زمان مخصوص ،
والثاني ﻛمال إلى يوم القيامة ،فﻸجل هذا المعنى قال ) ا ْليَ ْو َم أَ ْﻛ َم ْلﺖُ لَكُم دِينَ ُك ْم ( ").(23
هذه المرحلة الزمنية هي مرحلة رسالة ﷴ – ﻋليه السﻼم  ، -حيﺖ أن ﻛل الرسل قبله
ﻛانﺖ معجزاتهم مﺸخصة ووقتيه وآنية تنتهي بنهاية الرسول المعني بالرسالة إﻻﱠ معجزة
ﷴ – ﻋليه السﻼم – حيﺖ المعجزة الخالدة والباقية ؛ ﻷنها معجزة ليسﺖ مﺸخصة وﻻ أنية
ووقتية ؛ وإنما هي معجزة تتمﺸى مع ﻋالمية وأبدية رسالته وﻛون الرسالة المﺤمدية هي
الصيغ ة النهائية للسنة اﻹلهية اﻷبدية فقد ﻋبر ﻋنها في ﻛتابه بأسلوب نظري مجرد ﻋلى
اﻋتبار أن الرسول الكريم هو خاتم المرسلين  ،وﻋصره بمثلبة بداية مرحلة ما بعد
الرساﻻت ؛ حيث ثم إﻋﻼن أهلية اﻹنسانية لذلك بإﻛمال الدين وإتمام النعمة  ،وﻋلى ضوء
سنّة ﷲ في الكون ؛وهو التغير والتبدل ،وﻻ ثابﺖ إﻻﱠ هو )ف َهل َين ُ
سنﱠﺖَ ْاﻷ َ ﱠو ِلين
ظ ُرونَ ِإ ﱠﻻ ُ
ﺖ ﱠ ِ تَﺤْ ِويﻼً( فاطر . 43
سنﱠ ِ
سنﱠ ِ
ﺖ ﱠ ِ ت َ ْبدِيﻼً َولَن ت َ ِج َد ِل ُ
فَلَن ت َ ِج َد ِل ُ
إنها الكتاب الكريم الذي تكﻔل ﷲ بﺤﻔظه وبيانه للناس جميعا ً ) ِإنﱠا نَﺤْ نُ نَزلنا ال ِذّﻛ َْر َو ِإنﱠا لَهُ
لَ َﺤا ِف ُ
ﻋلَ ْينَا َج ْم َعهُ َوقُ ْرآنَهُ فَ ِإذَا قَ َرأْنَا ُه َفات ﱠ ِبع
سا َنك ِلت َ ْع َج َل ِب ِه ِإنﱠ َ
ظونَ ( الﺤجرَ )، 9ﻻ ت ُ َﺤ ِ ّر ْك ِب ِه ِل َ
سول ّ ِ إِلَ ْي ُك ْم َج ِميعا ً
قُ ْرآنَهُ ث ُ ﱠم إِنﱠ َ
اس إِ ِنّي َر ُ
ﻋلَ ْينَا بَيَانَهُ ( القيامة  ) 20 – 16قُ ْل يَا أيﱡ َها النﱠ ُ
اوا ِ
ض ﻻ إِلَـهَ إِﻻﱠ ُه َو يُﺤْ يِـي َويُ ِميﺖُ فَ ِ
الﱠذِي لَهُ م ْلكُ ال ﱠ
آمنُواْ بِا ّ َو َر ُ
ت َواﻷ َ ْر ِ
س َم َ
سو ِل ِه النﱠبِ ّي ِ
اﻷ ُ ِ ّم ّي ِ الﱠذِي يُ ْؤ ِمن بِا ّ ِ َو َﻛ ِل َماتِ ِه َواتﱠبِعُوهُ َلعَلﱠكُم ت َ ْهت َ ُدونَ ( اﻷﻋراف. 158
فكل ﻋصر يأتي بعد ﻋصر هذه الرسالة يجد في هذه المعجزة ما يلبي حاجاته ويﺤل مﺸاﻛله
؛ وذلك بقراءة النﺺ الكريم قراءة جديدة بﺤسب السقف المعرفي لهذا العصر؛تعتمد
المنهجية التي وضعها ﷲ تعالى لﻔهم ﻛتابه الكريم بداخله  ،وليس من خارجه .
لكن ﻛيف اﻛتمل هذا الدين ؟
ً
 – 1اﻛتمل هذا الدين بغلق باب المﺤرمات نهائيا ؛ بﺤصرها وتﺤديدها وتﻔصيلها  ،ولم يعُد
ﻷيا ً ﻛان أن يﺤرم خﻼفها  ،أو ينتقﺺ منها ؛ فالتﺤريم أبدي وشمولي  ،وحصرا ً تعالى ،
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شيْئا
وهو من ال ُمﺤكم  ،قال تعالى )قُ ْل تَ َعالَ ْواْ أَتْ ُل َما َح ﱠر َم َربﱡ ُك ْم َ
ﻋلَ ْي ُك ْم أَﻻﱠ تُﺸ ِْرﻛُواْ بِه َ
ش َما
إمﻼَق نﱠﺤْ ن نَ ْر ُزقُكُم َوإِيﱠا ُه ْم َوﻻَ تَ ْق َربُواْ ا ْلﻔَ َو ِ
َو ِبا ْل َوا ِل َدي ِْن إِحْ َ
سانا ً َوﻻَ ت َ ْقتُلُواْ أ َ ْوﻻَ َدﻛُم ِ ّم ْن ْ
اح َ
ظ َه َر ِم ْن َها َو َما بَ َ
َ
ﺻا ُﻛ ْم بِ ِه لَعَلﱠكُم ت َ ْع ِقلُونَ
ق ذَ ِل ُك ْم َو ﱠ
طنَ َوﻻَ ت َ ْقتُلُواْ النﱠ ْﻔ َ
س الﱠتِي َح ﱠر َم ّ ُ إِﻻﱠ بِا ْل َﺤ ّ ِ
س ِﻂ ﻻَ
ش ﱠدهُ َوأَ ْوفُواْ ا ْل َك ْي َل َوا ْل ِم َ
سنُ َحتﱠى يَ ْبلُ َغ أَ ُ
يزانَ بِا ْل ِق ْ
يم إِﻻﱠ ِبالﱠتِي ِه َي أَحْ َ
َوﻻَ ت َ ْق َربُواْ َما َل ا ْليَتِ ِ
ﺻاﻛُم بِه
سعَ َها َو ِإذَا قُ ْلت ُم فَا ْﻋ ِدلُواْ َولَ ْو ﻛَانَ ذَا قُ ْربَى َوبِعَ ْه ِد ّ ِ أَ ْوفُواْ ذَ ِل ُك ْم َو ﱠ
نُ َك ِلّف نَ ْﻔسا ً إِﻻّ ُو ْ
سبِي ِل ِه
لَعَلﱠكُم تَذَﻛ ُﱠرونَ َوأَنﱠ َهـذَا ِﺻ َر ِ
اطي ُم ْ
سبُ َل فَتَﻔَ ﱠرق بِ ُك ْم ﻋَن َ
ست َ ِقيما ً َفاتﱠبِعُوهُ َوﻻَ تَتﱠبِعُواْ ال ﱡ
ﻋلَ ْيكُم أ ُ ﱠم َهات ُ ُك ْم َوبَنَات ُ ُك ْم
ﺻاﻛُم بِ ِه لَعَلﱠكُم تَتﱠقُونَ ( اﻷنعام ،153 -151وقال أيضا ً ) ُح ِّر َمﺖْ َ
ذَ ِل ُك ْم َو ﱠ
ﺖ َوأ ُ ﱠم َهات ُ ُك ُم الﻼﱠتِي أ َ ْر َ
ض ْعنَكُم َوأ َ َخ َواتُكُم
َوأ َ َخ َواتُكُم َو َ
ﻋ ﱠمات ُ ُك ْم َو َخاﻻَت ُ ُك ْم َوبَنَاتُ اﻷَخِ َوبَنَاتُ اﻷ ُ ْخ ِ
سآئِ ُك ُم الﻼﱠتِي َد َخ ْلتُم بِ ِهنﱠ
الرضَا َ
ورﻛُم ِ ّمن ِنّ َ
ﻋ ِة َوأ ُ ﱠم َهات نِ َ
ِ ّمنَ ﱠ
سآئِ ُك ْم َو َربَائِبُ ُك ُم الﻼﱠتِي فِي ُح ُج ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
ﱠ
َ
ﺻﻼَ ِب ُك ْم َوأن تَجْ َمعُواْ
فَ ِإن لﱠ ْم تَكُونُواْ َد َخلتُم ِب ِهنﱠ فﻼَ ُجنَا َح َ
ﻋل ْي ُك ْم َو َحﻼَئِ ُل أ ْب َنائِ ُك ُم ال ِذينَ ِم ْن أ ْ
ف إِنﱠ ّ َ ﻛَانَ َ
ﻋلَ ْي ُك ُم
غﻔُورا ً ﱠر ِحيما ً( النساء، 23وقال ) ُح ِّر َمﺖْ َ
بَ ْينَ اﻷ ُ ْختَي ِْن إَﻻﱠ َما قَد َ
سلَ َ
ير َو َما أ ُ ِه ّل ِلغَي ِْر ّ ِ ِب ِه َوا ْل ُم ْن َخنِقَةُ َوا ْل َم ْوقُوذَةُ َوا ْل ُمت َ َر ِ ّديَةُ َوالنﱠ ِطي َﺤةُ
ا ْل َم ْيتَةُ َوا ْل ﱠد ُم َولَﺤْ ُم ا ْل ِخ ْن ِز ِ
ق ا ْليَ ْوم
سبُ ُع إِﻻﱠ َما ذَ ﱠﻛ ْيتُم َو َما ذُ ِب َح َ
ست َ ْق ِ
س ٌ
س ُمواْ ِباﻷ َ ْزﻻَم ذَ ِل ُك ْم فِ ْ
ب َوأَن تَ ْ
ﻋلَى النﱡ ُ
َو َما أَﻛَل ال ﱠ
ص ِ
س الﱠ ِذينَ َﻛﻔَ ُرواْ ِمن دِينِ ُك ْم َفﻼَ ت َ ْخﺸ َْو ُه ْم َو ْ
ﻋلَ ْيكُم
اخﺸ َْو ِن ا ْليَ ْو َم أَ ْﻛ َم ْلﺖُ لَ ُك ْم دِينَ ُك ْم َوأَتْ َم ْمﺖُ َ
يَئِ َ
َ
َ
ْ
غيْر ُمتَ َجانِفٍ ِ ّ ِﻹث ٍم ف ِإنﱠ ّ َ َ
ص ٍة َ
ض ُ
سﻼَم دِينا ً ف َم ِن ا ْ
ور
ط ّر فِي َم ْخ َم َ
اﻹ ْ
غﻔ ُ ٌ
نِ ْع َمتِي َو َر ِضيﺖُ لَ ُك ُم ِ
ْ
الر َبا ﻻَ يَقُو ُمونَ إِﻻﱠ َﻛ َما يَقُو ُم الﱠذِي يَت َ َخبﱠ ُ
طه ُ
ﱠر ِحي ٌم( المائدة،3وقال أيضا ً ) الﱠذِين َيأ ُﻛلُونَ ِ ّ
َ
َ
ْ
ﺸ ْي َ
الربَا َوأ َح ّل ّ ُ ا ْلبَي َْع َو َح ﱠر َم ا ِّلربَا ف َمن
ال ﱠ
س ذَ ِلكَ ِبأَنﱠ ُهم قَالُواْ إِنﱠ َما ا ْلبَ ْي ُع ِمثل ِ ّ
طانُ ِمنَ ا ْل َم ِ ّ
ٌ
َ
َ
َجاءهُ َم ْو ِﻋ َ
اب النﱠ ِار
سلَف َوأ ْم ُرهُ ِإلَى ّ ِ َو َم ْن ﻋَا َد َفأ ُ ْولَـئِكَ أ ْ
ظة ِ ّمن ﱠربِّ ِه َفانت َ َهى َفلَهُ َما َ
ﺻ َﺤ ُ
احش َما َظ َهر ِم ْن َها َو َما بَ َ
طنَ
ُهم فِي َها َخا ِل ُدونَ ( البقرة275وقال أيضا ً ) قُ ْل ِإنﱠ َما َح ﱠر َم َربِّ َي ا ْلﻔَ َو ِ
س ْل َ
ﻋلَى ّ ِ َما ﻻَ
طانا ً َوأَن تَقُولُواْ َ
اﻹثْ َم َوا ْلبَ ْغ َي ِبغَيْر ا ْل َﺤ ّ
ق َوأَن تُﺸ ِْرﻛُواْ ِبا ّ ِ َما لَم يُنَ ِ ّز ْل بِ ِه ُ
َو ِ
ير(
اب أُحْ ِك َمﺖْ آ َياتُه ث ُ ﱠم فُ ِ ّ
صلَﺖْ ِمن لﱠد ُْن َح ِك ٍ
ت َ ْعلَ ُمونَ ( اﻷﻋراف ، 33وقال تعالى )الَر ِﻛت َ ٌ
يم َخ ِب ٍ
ﻋلَ ْي ُك ْم ِإﻻﱠ
ص َل لَكُم ﱠما َح ﱠر َم َ
س ُم ّ ِ َ
ﻋلَ ْي ِه َوقَ ْد فَ ﱠ
هود، 1وقال أيضا ) َو َما لَ ُك ْم أَﻻﱠ تَأْ ُﻛلُواْ ِم ﱠما ذُ ِﻛ َر ا ْ
ض ُ
َما ا ْ
ط ِر ْرت ُ ْم ِإلَ ْي ِه َو ِإنﱠ َﻛثِيرا ً لﱠيُ ِضلﱡونَ ِبأ َ ْه َوائِ ِهم ِبغَي ِْر ِﻋ ْل ٍم ِإنﱠ َربﱠكَ ُه َو أ َ ْﻋلَم ِبا ْل ُم ْعت َ ِدينَ (
اﻷنعام، 119أما الﺤﻼل فهو ما ﻋدا المﺤرمات المذﻛورة بالكتاب الكريم  ،ويمكن لﻺنسان
أن ينظم هذا الﺤﻼل من خﻼل التﺸريعات اﻹنسانية ؛ وفق ما يقتضه الزمان والمكان
والوضع اﻻجتماﻋي .
سول ﱠ ِ
 – 2اﻛتمل هذا الدين بختم الرساﻻت ) ﱠما ﻛَانَ ُم َﺤ ﱠم ٌد أَ َبا أ َ َح ٍد ِ ّمن ِ ّر َجا ِل ُك ْم َولَ ِكن ﱠر ُ
ﻋ ِليما ً( اﻷحزاب ، 40خاتم النبيين )الخاتم(هو ما تم الختم
َو َخاتَم النﱠ ِب ِيّينَ َوﻛَانَ ﱠ ُ ِب ُك ِ ّل ش َْيءٍ َ
والمصادقة ﻋليه )،ﷴ( ﻋلى وزن مﻔعل ؛ فتكون الرسالة المﺤمدية )الخاتم أو البصمة(
التي يمارسها ﻛل متنبئ بالبيان اﻹلهي من خﻼل ممارسة مﺤمولة ﻋلى ﺻﻔة النبوة ؛ وهو
تﻔعيل ما تم الختم والمصادقة ﻋليه  ،لبدء العمل به.
 – 3اﻛتمل هذا الدين بتوقف التﺸريع اﻹلهي )الرساﻻت(  ،وبدء مرحلة التﺸريع اﻹنساني ؛
حيﺖ أﺻبح لﻺنسان القدرة ﻋلى إدارة شؤون حياته ؛ من خﻼل التﺸريعات والقوانين
واللوائح التي تنظم حرﻛة اﻹنسان في الﺤياة وفق إطار المنهﺞ الرباني الذي أرسل به
الرسول الكريم وبلغه للناس ﻛافةً  -أي الثوابﺖ في التﺸريع اﻹلهي – وﻋدم خرقها
ومخالﻔتها .
ً
 – 4اﻛتمل هذا الدين ﻋبر مسيرة الﺤياة اﻹنسانية بالتدرج بدءا بنوح وﻛل من أتي من بعده
من الرسل ؛ ﻛ ٌل لقومه حتى أراد ﷲ تعالى أن يكون ﷴا ً الرسول الخاتم وﺻاحب الرسالة
سول ّ ِ إِلَ ْي ُك ْم َج ِميعا ً الﱠذِي
اس إِ ِنّي َر ُ
الباقية إلى يوم الدين ؛ رسوﻻً للعالمين ) قُ ْل يَا أَيﱡ َها النﱠ ُ
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اوا ِ
ض ﻻ ِإلَـهَ إِﻻﱠ ُه َو يُﺤْ يِـي َويُ ِميﺖ فَ ِ
لَهُ ُم ْلكُ ال ﱠ
آمنُواْ بِا ّ ِ َو َر ُ
ت َواﻷَ ْر ِ
س َم َ
سو ِل ِه النﱠبِ ّي ِ اﻷ ُ ِ ّم ّي ِ
الﱠذِي يُ ْؤ ِمنُ بِا ّ ِ َو َﻛ ِل َماتِه َواتﱠبِعُوهُ لَ َعلﱠ ُك ْم ت َ ْهت َ ُدونَ ( اﻷﻋراف. 158
ﻋلَ ْي ُك ْم نِ ْع َمتِي ( نسب ﷲ تعالى النعمة لنﻔسه )نعمتي( في حين نسب الدين لنا
) َوأَتْ َم ْمﺖُ َ
)دينكم( ،فإذا ﻋرفنا الدين الذي نسبه لنا ،فلنبﺤث ﻋن النعمة التي نسبها ﷲ تعالى لنﻔسه .
ربنا – ﻋز وجل – قال ) نِ ْع َمتِي ( لدﻻلة ﻋلى أنها نعمة مﺤددة ؛ ولو أراد بذلك ﻛل نعمه
صو َها إِنﱠ
لقال ) ِنعَمي ( ؛فالمعلوم أن نعم ﷲ ﻛثيرة ﻻ تﺤصى َ ) ،و ِإن تَعُدﱡواْ نِ ْع َمةَ ّ ِ ﻻَ تُﺤْ ُ
ّ َ لَغَﻔُور ﱠر ِحي ٌم( النﺤل18؛ ولعله هنا يﺸير إلى نعمة اﻹسﻼم ؛ فبعد إﻛمال الدين أردف
ﻋلَ ْي ُك ْم نِ ْع َمتِي ( فﺤرف العطف يﺸير إلى العطف ﻋلى اليوم؛ أي ﻛأنه قال
بقوله ) َوأَتْ َم ْمﺖُ َ
)اليوم أﻛملﺖ لكم دينكم  ،واليوم أتممﺖ ﻋليكم نعمتي( بإشارة إلى نﻔس اليوم المﺤدد
س الﱠ ِذينَ َﻛﻔَ ُرواْ
بﺤسب سياق اﻵيات الكريمة  ،وهو اليوم الذي يئس فيه الكﻔار ؛ ) ا ْليَ ْوم َيَئِ َ
ِمن دِينِكُم فَﻼ ت َ ْخﺸ َْو ُه ْم َو ْ
ﻋلَ ْيكُم نِ ْع َمتِي َو َر ِضيﺖُ لَ ُك ُم
اخﺸ َْو ِن ا ْليَ ْو َم أ َ ْﻛ َم ْلﺖُ لَ ُك ْم دِينَ ُك ْم َوأَتْ َم ْمﺖُ َ
غي َْر ُمت َ َجانِفٍ ِ ّ ِﻹثْم فَ ِإنﱠ ّ َ َ
ص ٍة َ
ض ُ
سﻼَ َم دِينا ً فَ َم ِن ا ْ
غﻔُو ٌر ﱠر ِحي ٌم ( المائدة، 3وهو
ط ﱠر فِي َم ْخ َم َ
اﻹ ْ
ِ
ُ
ُ
ُ
ط ِيّبَاتُ َو َ
اليوم الذي أحل فيه الطيبات ؛ ) ا ْليَ ْوم أ ِح ﱠل لَ ُك ُم ال ﱠ
اب ِح ﱞل لﱠ ُك ْم
طعَا ُم الﱠ ِذينَ أوتُواْ ا ْل ِكت َ َ
اب ِمن قَ ْب ِل ُك ْم
ص َناتُ ِمنَ ا ْل ُم ْؤ ِمنَا ِ
ت َوا ْل ُمﺤْ َ
َو َط َعا ُم ُك ْم ِح ﱡل لﱠ ُهم َوا ْل ُمﺤْ َ
صنَاتُ ِمنَ الﱠ ِذينَ أُوتُواْ ا ْل ِكت َ َ
َ
َ
ورهُنّ ُمﺤْ ِصنِينَ َ
ان فقَ ْد
غي َْر ُم َ
إِذَا آت َ ْيت ُ ُموهُنﱠ أ ُ ُج َ
سافِ ِﺤينَ َوﻻَ ُمت ﱠ ِخذِي أ ْخد ٍ
اﻹي َم ِ
َان َو َمن يَ ْكﻔُر ِب ِ
َح ِب َ
س ِرينَ (المائدة ، 5وهو اليوم الذي أﻛمل فيه الدين وأتم
ﻂ َ
اﻵخ َر ِة ِمنَ ا ْل َخا ِ
ﻋ َملُهُ َوهُ َو فِي ِ
َ
َ
ﻋلَ ْي ُك ْم نِ ْع َمتِي( ؛ﻷن )اليوم( هنا جاء معرفا ً
فيه النعمة ؛ ) ا ْليَ ْو َم أ ْﻛ َم ْلﺖُ لَ ُك ْم دِينَ ُك ْم َوأتْ َم ْمﺖُ َ
في اﻵيتين الكريمتين ،وفي نﻔس الموضوع ولم يأت نكرة ؛ والمعلوم أن اﻻسم إذا جاء
معرفا ً وتكرر؛ يدل ﻋلى نﻔس اﻻسم  ،وإن جاء نكرة ؛ فإنه يدل ﻋلى اسمين مختلﻔين  ،وقد
ﻋبر بـ ) أتممﺖ( بدﻻً من )أﻛملﺖ( للدﻻلة ﻋلى أن نعمة اﻹسﻼم مستمرة  ،ولم تكتمل إﻻﱠ بعد
الﺤساب؛فكل نعم ﷲ تعالى ﻋلى اﻹنسان تنتهي بموت اﻹنسان  ،إﻻﱠ نعمة اﻹسﻼم ؛ ﻷن
جزاؤها ليس في الدنيا فقﻂ  ،وإنما في الدنيا واﻵخرة أيضا ً ؛ وهو الجزاء اﻷﻛبر ،واﻷهم
لﻺنسان المسلم .
اﻵخ ِر َوﻋ َِم َل
صا ِبئِينَ َم ْن آ َمن ِبا ﱠ ِ َوا ْليَ ْوم ِ
ارى َوال ﱠ
) ِإنﱠ الﱠ ِذينَ آ َمنُواْ َوالﱠ ِذينَ َهادُواْ َوالنﱠ َص َ
ﻋلَي ِْهم َوﻻَ ُه ْم يَﺤْ َزنُون (البقرة. 62
ف َ
َ
ﺻا ِلﺤا ً فَلَ ُه ْم أَجْ ُر ُه ْم ِﻋند َر ِّب ِه ْم َوﻻَ َخ ْو ٌ
ف َي ْلقَ ْونَ َ
غيّا ً ِإ ﱠﻻ َمن تَاب
ص َﻼةَ َوات ﱠ َبعُوا ال ﱠ
ﺸ َه َوا ِ
ف أَضَاﻋُوا ال ﱠ
ت فَ َ
س ْو َ
ف ِمن َب ْع ِد ِه ْم َخ ْل ٌ
)فَ َخلَ َشيْئا ً (مريم. 58،59
ﺻا ِلﺤا ً فَأ ُ ْولَ ِئك َي ْد ُخلُونَ ا ْل َجنﱠةَ َو َﻻ يُ ْظلَ ُمونَ َ
َوآ َمن َوﻋ َِم َل َ
صا ِد ِقين
ت َوا ْل َقا ِن ِتينَ َوا ْلقَا ِنتَا ِ
س ِل َمات َوا ْل ُم ْؤ ِم ِنين َوا ْل ُم ْؤ ِم َنا ِ
ت َوال ﱠ
س ِل ِمين َوا ْل ُم ْ
) ِإنﱠ ا ْل ُم ْت
ص ِ ّدقَا ِ
ش َعا ِ
صا ِب َرا ِ
صا ِدقَا ِ
ص ِ ّد ِقينَ َوا ْل ُمت َ َ
ت َوا ْل ُمتَ َ
ش ِعينَ َوا ْل َخا ِ
ت َوا ْل َخا ِ
صا ِب ِرينَ َوال ﱠ
ت َوال ﱠ
َوال ﱠ
ت َوا ْل َﺤا ِف ِظينَ فُ ُرو َج ُه ْم َوا ْل َﺤا ِف َ
ﻋ ﱠد
ت أَ َ
ت َوالذﱠا ِﻛ ِرينَ ﱠ َ َﻛ ِثيرا ً َوالذﱠا ِﻛ َرا ِ
ظا ِ
صا ِئ َما ِ
صا ِئ ِمينَ َوال ﱠ
َوال ﱠ
ﱠ ُ لَ ُهم ﱠم ْغ ِﻔ َرةً َوأَجْ را ً ﻋ َِظيما ً( اﻷحزاب35
ت تَجْ ِري ِمن تَﺤْ تِ َها اﻷ َ ْن َهار ُﻛلﱠ َما ُر ِزقُواْ
ت أَنﱠ لَ ُه ْم َجنﱠا ٍ
) َوبَ ّصا ِل َﺤا ِ
ﺸ ِِر الﱠذِين آ َمنُواْ َوﻋ َِملُواْ ال ﱠ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ﱠ
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ً
ً
َ
َ
ُ
ِم ْن َها ِمن ث َم َر ٍة ِ ّرزقا قالوا هـذا الذِي ُر ِزقنا ِمن ق ْب ُل َوأتوا بِ ِه ُمتﺸَابِها َول ُه ْم فِي َها أز َوا ٌج
ﱡم َ
ط ﱠه َرةٌ َو ُهم فِي َها َخا ِل ُدونَ ( البقرة. 25
ت ِمنَ ال ﱡ
ت ﱠ ِ ُمبَ ِيّنَا ٍ
ت
سوﻻ يَتْلُو َ
ظلُ َما ِ
صا ِل َﺤا ِ
ﻋلَ ْيكُم آيَا ِ
ت ِلّيُ ْخ ِر َج الﱠ ِذينَ آ َمنُوا َوﻋ َِملُوا ال ﱠ
) ﱠر َُ
ْ
ْ
ﱠ
ﱡ
َ
ْ
ً
َ
َ
ُ
ْ
ينَ
ﺻا ِلﺤا يُد ِْخله َجنا ٍ
ت تجْ ِري ِمن تﺤْ تِ َها اﻷن َهار خا ِل ِد فِي َها
ِإلَى النور َو َمن يُؤ ِمن بِا ﱠ ِ َويَ ْع َم ْل َ
سنَ ﱠ ُ لَهُ ِر ْزقا ً( الطﻼق11
أَبَدا ً قَد ْأَحْ َ
س ِيّئ َاتِ ِه
ﺻا ِلﺤا ً يُ َك ِﻔّ ْر َ
) يَ ْوم يَجْ َمعُ ُك ْم ِليَ ْو ِم ا ْل َج ْم ِع ذَ ِلكَ يَ ْوم الت ﱠ َغابُ ِن َو َمن يُ ْؤ ِمن بِا ﱠ ِ َويَ ْع َم ْل َﻋ ْنهُ َ
ار َخا ِل ِدينَ فِي َها أَبَدا ً ذَ ِلكَ ا ْلﻔَ ْوز ا ْلعَ ِظي ُم( التغابن.9
َويُد ِْخ ْلهُ َجنﱠات تَجْ ِري ِمن ت َ ْﺤتِ َها ْاﻷَ ْن َه ُ
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ﻋ ْن ُهم
ار َخا ِل ِدينَ فِي َها أَبَدا ً ﱠر ِض َي ﱠ ُ َ
) َج َزا ُؤ ُه ْم ِﻋند َر ِبّ ِه ْم َجنﱠاتُ َﻋد ٍْن تَجْ ِري ِمن تَﺤْ تِ َها ْاﻷ َ ْن َه ُ
ﻋ ْنهُ ذَ ِلكَ ِل َم ْن َخﺸِي َربﱠهُ( البينة8
َو َرضُوا َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
ّ
ُ
ﱠ
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
ﱠ
َ
اب ال َجن ِة ُه ْم فِي َها
صا ِل َﺤا ِ
سعَ َها أ ْولـئِكَ أ ْ
) َوالﱠ ِذينَ آ َمنوا َوﻋ َِملوا ال ﱠف نﻔسا ً إِﻻ ُو ْ
ﺻ َﺤ ُ
ت ﻻ ن َك ِل ُ
َخا ِل ُدونَ ( اﻷﻋراف42
اب ا ْل َجنﱠ ِة ُهم
ق ُو ُجو َه ُهم قَت َ ٌر َوﻻَ ِذلﱠةٌ أ ُ ْولَـئِكَ أ َ ْ
سنَى َو ِزيَا َدةٌ َوﻻ يَ ْر َه ُ
سنُواْ ا ْل ُﺤ ْ
) ِلّلﱠ ِذينَ أَحْ َﺻ َﺤ ُ
فِي َها َخا ِل ُدونَ (

ق الﱠ ِذينَ اتﱠقَ ْوا َربﱠ ُه ْم إِلَى ا ْل َجنﱠ ِة ُز َمرا ً َحتﱠى ِإذَا َجاؤُو َها َوفُتِ َﺤﺖْ أَب َْوابُ َها َوقَا َل لَ ُه ْم
سي َ
_ ) َو ِ
َ
َ
ﻋل ْيكُم ِط ْبت ُ ْم فا ْد ُخلُو َها َخا ِل ِدينَ ( الزمر. 73
س َﻼ ٌم َ
َخ َزنَت ُ َها َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
ﻋلي ِْه ُم ال َم َﻼئِكَة أ ﱠﻻ تَ َخافوا َو َﻻ تَﺤْ َزنُوا َوأ ْبﺸ ُِروا
ستَ َقا ُموا تَتَنَ ﱠز ُل َ
) إِنﱠ الﱠذِين قالُوا َربﱡ َنا ﱠ ُ ث ﱠم ا ْﻋ ُدونَ ( فصلﺖ. 30
ِبا ْل َجنﱠ ِة الﱠتِي ﻛُنت ُ ْم تُو َ
فاﻹنسان المسلم يتﻔاﻋل في حياته مع معطيات دينه ،ومن خﻼل هذا التﻔاﻋل يتﺤدد مصيره
في اﻵخرة؛ وحتى المسلم الذي تعثر في حياته أثناء تﻔاﻋله مع معطيات هذا الدين )اﻹسﻼم(
إن دخل النار ،ﻻ يخلد فيها .
وفي التنزيل الﺤكيم رسمﺖ هذه اللﻔظة بﺸكلين مختلﻔين مرة بالتاء المﻔتوحة )نعمﺖ(
وأخرى بالتاء المربوطة )نعمة (وفي ﻛﻼ الﺤالتين تنسب تعالى  ،دﻻلة ﻋلى أن ﻛل النعم
هي من ﻋند ﷲ تعال ى  ،وهي في الدنيا تﺸمل ﻛل الناس  ،مؤمنهم وﻛافرهم أما في اﻵخرة ؛
فتخﺺ المسلمين فقﻂ  ،فقد رسمﺖ )نعمﺖ(  25مرة ،ورسمﺖ )نعمة( 26مرة  ،واﻋتقد انه
اذا ﻛانﺖ ﻋامة ؛ فتﺤﺖ لتﺸمل الكل  ،وإذا ضُمﺖ ؛ فهي خاﺻة  ،وﷲ تعالى أﻋلم .
سﻼَم دِينا (  ،فيه تأﻛيد ﻋلى أن اﻹسﻼم دينا ً لنا  ،وأن ﷲ تعالى هو من
اﻹ ْ
) َو َر ِضيﺖ لَ ُك ُم ِ
ق ِمن
اس قَ ْد َجاءﻛُم ا ْل َﺤ ﱡ
اختاره لنا  ،فمن اهتدى فلنﻔسه ومن ضل فعليها )قُ ْل يَا أَيﱡ َها النﱠ ُ
ﻋلَ ْيكُم ِب َو ِﻛي ٍل(
ﻋلَ ْي َها َو َما أ َ َنا ْ َ
س ِه َو َمن ضَل فَ ِإنﱠ َما يَ ِض ﱡل َ
ﱠر ِبّكُم ْفَ َم ِن ا ْهتَدَى فَ ِإنﱠ َما يَ ْهتَدِي ِلنَ ْﻔ ِ
يونسِ ) ، 108إنﱠا أ َ َ
س ِه َو َمن َ
ض ﱠل فَ ِإنﱠ َما
نز ْلنَا َ
اس ِبا ْلﺤَقّ ِ فَ َم ِن ا ْهتَدَى فَ ِلنَ ْﻔ ِ
اب ِللنﱠ ِ
ﻋلَ ْيكَ ا ْل ِكت َ َ
ﻋلَي ِْهم ِب َو ِﻛي ٍل(الزمر. 41
ﻋلَ ْي َها َو َما أَنﺖَ َ
يَ ِض ﱡل َ
ُرب قائﻼً يقول :أوﻻ يكون ﷲ تعالى راضيا ً اﻹسﻼم دينا ً لعباده إﻻﱠ يوم نزلﺖ هذه اﻵية ؟ ،
من طرح هذا السؤال ينظر إلى أن اﻹسﻼم هو ما جاء به ﷴ – ﻋليه السﻼم  ، -وأن
المسلمين هم أتباﻋه فقﻂ ؛أي الملة المﺤمدية  ،وغاب ﻋنه أن اﻹسﻼم دينا ً تعالى بعث به
اﻷنبياء والرسل لتبليغه للناس بدءا ً بنوح – ﻋليه السﻼم – وانتها ًء بمﺤمد –ﻋليه السﻼم -
 ،فاﻹسﻼم منذ بدء الرساﻻت موجود  ،وليس يوم نزلﺖ هذه اﻵية ؛ فاﻹسﻼم هو السﻼم ،
هو الرسالة الربانية الكونية منذ خلق اﻹنسان  ،وهو سلم ارتقاء إلى مقامات الوﻋي
النوراني للوﺻول إلى ﷲ تعالى  ،وليس اﻻستسﻼم واﻻنقياد ؛ بل هو الطاﻋة واﻻستجابة
ق ِمن
لمراد ﷲ تعالى ﻋن طيب نﻔس  ،وليس إﻛراها  ،وﷲ تعالى أشعرنا بذلك ) َوقُل ا ْل َﺤ ﱡ
ﱠر ِبّ ُك ْم فَ َمن شَاء فَ ْليُ ْؤ ِمن َو َمن شَاء فَ ْليَ ْكﻔُ ْر( الكهف ، 29وهو دينا ً واحدا ً )إِنﱠ ال ِ ّدينَ ِﻋن َد ّ ِ
راض ﻋنه ) ،قَال ّ ُ َهذَا
سﻼَ ُم( آل ﻋمران  ، 19فمن رضي بهذا الدين  ،فإن ﷲ تعالى
ٍ
اﻹ ْ
ِ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ﱠ
َ
ً
َ
َ
ينَ
ينَ
ْ
صا ِدقِ
يَ ْو ُم يَنﻔع ال ﱠ
ِﺻدق ُهم ل ُه ْم َجناتٌ تجْ ِري ِمن تﺤْ تِ َها اﻷن َه ُ
ار خا ِل ِد فِي َها أبَدا ﱠر ِض َي ّ ُ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
ً
ُ
ُ
كَ
ﻋنه ذ ِل الﻔ ْوز العَ ِظي ُم( المائدة ، 119ومن اتخذ دينا غيره فلن يقبل منه ،
ﻋ ْن ُه ْم َو َرضُوا َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ً
ُ
َ
ُ
اﻵخ َر ِة ِمنَ
سﻼ ِم دِينا فلن يُقبَ َل ِمنه َوهو فِي ِ
اﻹ ْ
وهو من الخاسرين ) َو َمن يَ ْبتغ غيْر ِ
س ِرينَ ( آل ﻋمران . 85
ا ْل َخا ِ
أهم النتائﺞ :
السنة العاشرة – العدد التاسع ﻋﺸر )يونيو(2020-

ﺻﻔﺤة 24

مجلة الجامعة

– 1إذا نظرنا إلى اللﻔﻆ بمﻔردة ؛ يأخذ ﻋدة معاني  ،أما إن ﻛان في سياق اﻵيات ؛ فيؤخذ
المعنى من السياق العام  ،بعيدا ً ﻋن الترادف .
 – 2أن اﻹسﻼم دينا ً واحدا ً لكل الناس ؛ فمن آمن با واليوم اﻵخر وﻋمل ﺻالﺤاً؛ فقد دخل
تﺤﺖ مسمى المسلم .
 – 3أن الدين ما ﻛان ناقصا ً البتّة  ،بل ﻛان أبدا ً ﻛامﻼً منذ بدء الخلق ونزول التكليف ﻋبر
مسيرة الﺤياة ،وإن ﻛان إلى زمن مخصوص  ،فأﺻبح إلى يوم القيامة .
 – 4الﺤرام أبدي وشمولي وحصرا ً تعالى دون غيره ،وبتﺤديده وتﻔصيله  ،وغلق بابه
في الكتاب الكريم  ،اﻛتمل الدين .
 – 5اﻛتمل الدين أيضا ً بختم الرساﻻت ،وبدء مرحلة التﺸريع اﻹنساني.
 – 6نعمة اﻹسﻼم من أﻛبر نعم ﷲ تعالى ﻋلى ﻋباده ﻻ تكتمل إﻻﱠ بعد الﺤساب .
 – 7ﷲ تعالى اختار لعباده هذا الدين ؛ وهو اﻹسﻼم  ،وأﻋلن أنه لن يقبل غيره من ﻋباده ،
فمن اختاره ؛ فقد رضي ﷲ ﻋنه .
الهوامش :
– مقاييس اللغة ،ابن فارس 1160./6،
– 2لسان العرب ،ابن منظور باب )يوم ( . 649/12
 – 3مقاييس اللغة ،مرجع سابق 220./2،
 -4لسان العرب  ،مرجع سابق 164. /13،
 – 5مقاييس اللغة  ،مرجع سابق 139./5،
 – 6لسان العرب ،مرجع سابق ،باب )ﻛمل( 598./11
 – 7مقاييس اللغة  ،مرجع سابق 47./1،
 – 8لسان العرب  ،مرجع سابق .23/1،
 – 9مقاييس اللغة  ،مرجع سابق 446./5،
 – 10مقاييس اللغة ،مرجع سابق 402./2،
 – 11مقاييس اللغة  ،مرجع سابق 90./2،
– 12تﻔسير الطبري 81. -79/8،
 – 13تﻔسير الطبري  ،مرجع سابق 85.-84/8،
 – 14تﻔسير القرطبي 60.، 59/6،
 – 15تﻔسير القرطبي ،مرجع سابق 60./6،
 – 16تﻔسير القرطبي ،مرجع سابق 62./6،
 – 17تﻔسير الزمخﺸري  ،مجلد واحد . 298،
 – 18تﻔسير الثعالبي  342/2،وما بعدها .
 – 19إسﻼم ويب  ،نظائر قرآنية ،تاريخ النﺸر 2012/6/10م .
 - 20ينظر؛ تﻔسير هذا النﺺ في:
تﻔسير الﺸوﻛاني  ،تﻔسير ابن ﻋادل  ،تﻔسر أطﻔيش
تﻔسير سيد قطب  ،تﻔسير الطاهر بن ﻋاشور  ،تﻔسير الرازي.
 – 21اﻻسم إذا جاء في سياق الﺤديث معرفا ً بـ )الﻼم( فإنه يدل ﻋلى شيء واحد
منه :قابلﺖ الرجل ،وأﻛرمﺖ الرجل .؛فالرجل هو نﻔسه  ،أما أذا جاء نكرة ؛ فإنه
يدل ﻋلى شيئين مختلﻔين ومنه :قابلﺖ رجﻼً ،وأﻛرمﺖ رجﻼً هنا يدل ﻋلى رجلين
مختلﻔين . .
 -22حياة ﷴ ،ﷴ حسين هيكل،ص. 489
السنة العاشرة – العدد التاسع ﻋﺸر )يونيو(2020-

ﺻﻔﺤة 25

مجلة الجامعة
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 ناجي اﷴ الصادق ﻛﺸﻼف.د.
ﻛلية اﻵداب اﻷﺻابعة

مستخلﺺ البﺤث
، وآله وﺻﺤبه أما بعد، والصﻼة والسﻼم ﻋلى رسول ﷲ، الﺤمد

 سيما تعلقه بكتاب ﷲ،فإن دراسة التﻔسير الموضوﻋي للقرآن الكريم في غاية اﻷهمية
 خلق، ومن المواضيع المهمة التي يكون التﻔسير الموضوﻋي له أهمية بالغة فيها،تعالى
 دراسة، ودراسة المواد التي ُخلقوا منها، وخلق المﻼئكة والجان،اﻹنسان ومراحل تطوره
. معتمدة ﻋلى اﻵيات القرآنية التي تناولﺖ الموضوع،موضوﻋية تﺤليلية

 مع دراسة نﺸأته والمراحل التي،فبدأ البﺤث ببيان معاني التﻔسير الموضوﻋي مﻔصلة
 ثم انتقلﺖ لدراسة مادة خلق اﻹنسان من خﻼل جمع اﻵيات،مر بها في المبﺤث اﻷول
 وختمﺖ الدراسة، وﻛان ذلك في المبﺤث الثاني، والنظر في المعنى العلمي لها،القرآنية
 من خﻼل تظافر اﻵيات،ببيان مﻔصل حول أﺻل الخلق بين اﻹنسان والجان والمﻼئكة
 ثم ختمﺖ بخاتمة بينﺖ فيها أهم النتائﺞ،القرآنية التي تناولﺖ الموضع في المبﺤث الثالث
.التي توﺻلﺖ إليها من خﻼل البﺤث في هذا الموضوع
Research Summary
Praise be to God, and may blessings and peace be upon the
Messenger of God, his family and companions.
The study of the objective interpretation of the Holy Qur’an is
extremely important, especially its attachment to the Book of God
Almighty, and an important topic in which the objective
interpretation is of great importance in it, the creation of man and
the stages of his development, the creation of angels and elves, the
study of the material from which they were created, an analytical
objective study, based on the verses Quranic that covered the
topic.
The research started with a detailed statement of the
meanings of the objective interpretation, with a study of its origin
and the stages it passed in the first topic, then it moved to study
the subject of human creation through the collection of Quranic
verses, and to consider the scientific meaning of it, and that was in
the second topic, and the study concluded with a detailed
statement on the origin of creation Between the human and the
elves and the angels, through the convergence of the Quranic
verses that dealt with the subject in the third topic, then
concluded with a conclusion in which she outlined the most
important results she reached through research on this topic.
المقدمة
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الﺤمد  ،والصﻼة والسﻼم ﻋلى رسول ﷲ ،وآله وﺻﺤبه أما بعد،
فقد جعل ﷲ سبﺤانه وتعالى القرآن الكريم معجزة الرسول  ـالعظمى ،والﺤجة
ﻋلى الخلق ،والنور المبين للدﻋاة إلى يوم القيامة ،يستمدون من نبعه الهداية الدالة إلى
أﻋظم حضارة ﻋرفتها البﺸرية ﻋبر تاريخها الطويل ،والبراهين الساطعة التي ُتبدد
الﺸبهات ،ويجد ﻛل متدبر ﻵيات ﷲ في القرآن الكريم ﻛمال الوفاء ،لﺤاجات البﺸر في
مختلف العصور وبخاﺻة في اﻵيات التي تتﺤدث ﻋن الكون والﺤياة واﻹنسان .
إن الكﻼم ﻋن إﻋجاز القرآن الكريم ونواحيه ليس باﻷمر اليسير الهين الذي ينتهي
في بﺤث أو ﻛتاب ،فالقرآن الكريم هو الكتاب الجامع لﻔروع الدين وأﺻوله نصا ً أو
استنباطاً ،ﻋقيدة وشريعة ونظام حياة ،وقد اهتم ﻋلماء المسلمين بتﻔسير ﻛتاب ﷲ تعالى،
واستنباط أحكامه وهداياته ،فﻔتح ﷲ لهم من أسرار هذا الكتاب الكريم ﻋلوما ً ج ّمة في
جميع جوانب الكون ووجوه النﺸاط في الﺤياة ،فهو ﻛتاب ﻋلم وهداية ومنهاج تربية
وحضارة .
مما ﻻ شك فيه أن ﻋلوم التﻔسير من أشرف العلوم وأﻛرمها ؛ لتعلقها ببيان معاني
القرآن الكريم ،وتجليه حقائقه ،وبيان حججه ،وتوضيح براهينه في العقيدة والﺸريعة
والمنهﺞ والسلوك ،وفيما يج ُد من قضايا تﺤتاج اﻷمة إلى بيان موقف القرآن منها ،حيث
يغوص الباحث في أﻋماق القرآن ويستخرج موقف القرآن من هذه القضية التي يعالجها،
ومن هذه القضايا :قضية الخلق أو التكوين ،ﻻسي ّما خلق اﻹنسان ،وهو جانب بﺤثي هذه .
تكمن أهمية البﺤث في اهتمامه بالهدايات القرآنية والكﺸف ﻋنها من خﻼل السياق
لﻶيات القرآنية ،من خﻼل جمع اﻵيات القرآنية المتضافرة في الموضوع الواحد؛ ﻷن منهﺞ
التﻔسير الموضوﻋي يعتمد في تﻔسير النﺺ القرآني ﻋلى الموضوع المراد معالجته في
ضوء الكتاب والسنة ،وتﺤديد معالمه ،وقد اقتضﺖ طبيعة البﺤث أن يقسم إلى مقدمة،
وثﻼثة مباحث ،وخاتمة ،أما المباحث فكانﺖ ﻛالتالي:
ـ المبﺤث اﻷول :التﻔسير الموضوﻋي بين المﻔهوم والنﺸأة
المبﺤث الثاني :مادة خلق اﻹنسان.
المبﺤث الثالث :أﺻل الخلق بين اﻹنسان والجن والمﻼئكة .
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المبﺤث اﻷول:التﻔسير الموضوﻋي بين المﻔهوم والنﺸأة
لقد اهتدى ﻋلماء السلف من هذه اﻷمة في تﻔسير ﻛتاب ﷲ تعالى ب َهدْي مدارس
الصﺤابة رضوان ﷲ ﻋليهم ،التي ﻋرفها تاريخ القرآن الكريم ﻛمدرسة الصﺤابي الجليل
تخرج فيها أئمة التابعين في
ﻋبد ﷲ بن ﻋباس ـ رضي ﷲ ﻋنهما ـ في مكة المكرمة والتي ّ
التﻔسير ،وﻋلى منهاج أئمة التﻔسير من الصﺤابة سار التابعون فكانﺖ أساليب التﻔسير
المعروفة هي ):التﻔسيــــر التﺤليـــلـــــي ،التﻔسيـــــر المقــــــــارن ،التﻔسيــــر
اﻹجمـــالـــي ،التﻔسيــــر الموضــوﻋي(.
إن مصطلح التﻔسير الموضوﻋي لم يظهر إﻻ في القرن الرابع ﻋﺸر الهجري ،بينما
ﻋناﺻره ﻛانﺖ موجودة منذ ﻋصر التنزيل في حياة الرسول  ،فإن تتبع اﻵيات التي
تناولﺖ قضية ما والجمع بين دﻻﻻتها وتﻔسير بعضها لبعض ،مما أطلق ﻋليه العلماء فيما
بعد تﻔسير القرآن بالقرآن ،والذي ﻛان معروفا ً في الصدر اﻷول ،وقد لجأ رسول  إليه
سئِل ﻋن تﻔسير بعض اﻵيات الكريمة ،1فما هو التﻔسير الموضوﻋي ؟ ومتى نﺸأ ؟
ﻋندما ُ
وﻛيف تطور ؟
إن مصطلح التﻔسير الموضوﻋي يتألف من ُجزأين ُرﻛبا ترﻛيبا ً وﺻﻔياً ،فﻼبد من
المرﻛب منهما .
تعريف ال ُجزأين أوﻻً ثم تعريف المصطلح ّ
َ
س ْر
سر ،والﻔ ْ
تعريف التﻔسير في اللغة :مأخوذ من الﻔَ ْ
سر الﺸيء يُﻔ ّ
سر :البيان ،وف ﱠ
ْ
ق
بالضم ،فسرا ً وفسره :أي أبانه ،ومنه قوله تعالىَ :و َﻻ َيأتُونَكَ ِب َمث َ ٍل ِإ ﱠﻻ ِجئْنَاكَ ِبا ْل َﺤ ّ ِ
سنَ ت َ ْﻔسِيرا ، 2والتﻔسير :ﻛﺸف المراد من اللﻔﻆ المﺸكل.3
َوأَحْ َ
وجاء في معجم مقاييس اللغة:إن فسر :الﻔاء في السين والراء ﻛلمة واحدة تدل ﻋلى
بيان شيء وإيضاحه ،4وأما الراغب اﻷﺻﻔهاني ،فقد جعل التﻔسير أﻋم من التأويل
بقوله:والتﻔسير قد يُقال فيما يختﺺ بمﻔردات اﻷلﻔاظ وغريبها فيما يختﺺ بالتأويل ،ولهذا
يُقال تﻔسير الرؤيا وتأويلها.5
ويوضح أبو البقاء الكﻔوي ،المعنى اللغوي بما ُيقربه من معناه اﻻﺻطﻼحي وذلك
حيث يقول :التﻔسير هو اﻻستجابة والكﺸف والعبارة ﻋن الﺸيء بلﻔﻆ أسهل وأيسر من لﻔﻆ
اﻷﺻل ،قال أهل البيان :التﻔسير هو أن يكون في الكﻼم لبس وخﻔاء فيُؤتي بما يُزيله
سره. 6
و ًيﻔ ّ
أمـــا في اﻻﺻطﻼح :فقد تنوﻋﺖ ﻋبارات المﻔسرين وﻛثرت أقوالهم في بيان ح ّدِه،
فعرفه الزرﻛﺸي :بأنه :ﻋلم يُعرف به فهم ﻛتاب ﷲ المنزل ﻋلى نبيه  ـ وبيان معانيه
واستخراج أحكامه وحكمه واستمداد ذلك ،من ﻋلم اللغة والنﺤو والتصريف وﻋلم البيان
7
وأﺻول الﻔقه والقراءات ويﺤتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ
فعرفه بـــــأنه ﻋلم يُبﺤث فيه ﻋــــن ﻛيﻔية النطق بألﻔاظ القرآن
أما أبو حيّان ّ
ومدلوﻻته وأحكامه اﻹفـــرادية والترﻛيبـــة ومعانيها التي ت ُﺤمــــل ﻋليها حالة الترﻛيب
وتتمات لذلك.8
وﻋرفه البعض بأنه :ﻋلم نزول اﻵيات وشؤونها وأقاﺻيصها واﻷسباب النازلة فيها،
ّ
ثـم ترتيب مكيّها ومدنيها ومﺤكمها ومتﺸابهها وناسخها ومنسوخها ،وخاﺻها وﻋامها،
9
ومطلقها ومقيدها ،مجملها ومﻔسرها وأمرها ونهيها ،وﻋبرها وأمثالها
وهذه التعاريف تتﻔق جميعها ﻋلى أن التﻔسير :ﻋلم يبﺤث ﻋن مراد ﷲ تعالى بقدر
الطاقة البﺸرية ،فهو شامل لكل ما يتوقف ﻋليه فهم المعنى وبيانه .
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تعريـــف الموضوﻋــــي لغة :مﺸتــــق من الوضـــع ،يقول الراغب اﻷﺻﻔهاني :إن
الموضــــوﻋي نسبة إلــــــى الموضوع ،والموضـوع مﺸتـق مـن الوضع ،قال تعالى:
1
اض ِعه0
يُ َﺤ ِّرفُونَ ا ْل َك ِل َم ﻋ َْن َم َو ِ
أما ﻋن ﻋﻼقة الموضوﻋي بالتﻔسير فذلك إن المﻔسر يرتبﻂ بمعنى معين وموضوع
مﺤدد من موضوﻋات القرآن ،ﻻ يتجاوزه إلى غيره حتى يﻔرغ منه. 11
أما في اﻻﺻطﻼح :فهو مﺤل الغرض المختﺺ به ،وقيل :هو اﻷمر الموجود في
الذهن وموضوع ﻛل ﻋلم ما يُبﺤث فيه ﻋن ﻋوارضه الذاتية. 12
ﻛما ﻋ ُّرف بأنه قضية ،أو أمر متعلق بجانب من جوانب الﺤياة في العقيدة أو السلوك
1
اﻻجتماﻋي أو مظاهر الكون تعرضﺖ لها آيات القرآن الكريم3
أما التﻔسير الموضوﻋي :فله ﻋدة تعريﻔات وهذا راجع إلى تدرج وتكامل هذا العلم
حيــث مر بمراحــــــل متعـــــــــددة منـذ البدايـة ،وحتى أﺻبح ﻋلما ً مﺸهورا ً له نظريته،
ومنهجيته ،فكل مرحلة من مراحل تدرجه ﻛانﺖ تأخذ شكﻼً ونمطا ً خاﺻا ً بها ،وبالتالي يأتي
التعريف متﻼئما ً معها 14فمنها :
 1ـ ذﻛر الدﻛتور ﻋبد الﺤي الﻔرماوي 15تﺤﺖ ﻋنوان " تعريف " اسم التﻔسير
الموضوﻋي ـ بﺤسب النوع الثاني ـ اﺻطﻼح مستﺤدث ،أطلقه العلماء المعاﺻرون ﻋلى
جمع اﻵيات القرآنية ،ذات الهدف الواحد التي اشترﻛﺖ في موضوع ما وترتيبها حسب
النزول ما أمكن ذلك مع الوقوف ﻋلى أسباب النزول ،ثم تناولها بالﺸرح والبيان ،والتعليق
واﻻستنباط ووزنها بميزان العلم الصﺤيح الذي يبين الباحث معه الموضوع ﻋلى حقيقته،
سر ،ويﺤيﻂ به إحاطة تامة ،تمكنه من فهم أبعاده. 16
ويجعله يدرك هدفه بسهولة ويُ ْ
وقد بين ﻋبد السﻼم حمدان أن هذا التعريف يغلب ﻋليه الﺸرح والتوضيح للون من
1
ألوان التﻔسير الموضوﻋي وذلك أﻛثر من ﻛونه تعريﻔا ً ﻛما ﻋنون ﺻاحبه 7.
ﻋرفه الدﻛتور مصطﻔى مسلم :بأنه ﻋلم يتناول القضايا حسب المقاﺻد القرآنية من
2ـ ّ
1
خﻼل سورة أو أﻛثر ، 8ويتضح من هذا التعريف ما يلي:
أ :أنه أدخل الوحدة الموضوﻋية للسورة في التﻔسير الموضوﻋي ،وهي ألصق بباب
المناسبات منها بباب التﻔسير الموضوﻋي .
ب :أنه لم يﺸترط أنه يستوﻋب جميع القرآن الكريم في القضية الواحدة 19.
2
 3ـ ﻋ ُّرف بأنه بﺤث موضوع من موضوﻋات القرآن الكريم ﻋلى مستوى القرآن جميعه. 0
ويتضح من هذا التعريف ما يلي:
أ :أنه لم يُدخل ما يتعلق بالوحدة الموضوﻋية للسورة ضمن التﻔسير الموضوﻋي .
ب :إنه خﺺ البﺤث بأنه في موضوع من موضوﻋات القرآن الكريم ،ومظاهر ذلك
أن يخصه بالموضوﻋات الظاهرة أو مقاﺻد القرآن فﻼ يدخل في التﻔسير الموضوﻋي تﺤﺖ
موضوع خارج ﻋن موضوﻋات القرآن الظاهرة أو مقاﺻده المعروفة. 21
 4ـ ﻋ ُّرف بأنه :جمع اﻵيات المتﻔرقة في سور القرآن المتعلقة بالموضوع الواحد لﻔظاً،
وتﻔسيرها حسب المقاﺻد القرآنية  ،22وفي هذا التعريف ﻋدة أمور منها:
أ :أنه لم يُﺸترط في الموضوﻋي أن يكون من مقاﺻد القرآن بينما اشتُرط في
تﻔسيرها أن يكون بﺤسب المقاﺻد القرآنية .
ً
ً
ب :أنه جعل دﻻلة القرآن ﻋلى الموضوع إما أن تكون لﻔظا أو حكما وهذا إشارة إلى
أن هذا الموضوع قد يكون مستنبطا ً من القرآن وإن لم يرد لﻔظه .
2
ج :أنه لم يُدخل الوحدة الموضوﻋية في التﻔسير القرآني الموضوﻋي. 3
نﺸأة التﻔسير الموضوﻋي:
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مر التﻔسير الموضوﻋي بمراحل متعددة ،وﻛان يأخذ أنماطا ً وأحواﻻً متباينة حسب
المراحل التي تدرج فيها ،وﻛانﺖ أحوال المسلمين ﻋبر هذا المرحلة ومدى حاجتهم إلى هذا
اللون من التﻔسير تلعب دورا ً هاما ً في بروز هذا التﻔسير ،بﺤيث انتهى في آخر مراحلـــه
ﻋلمــــا ً له أﺻـــوله وقواﻋـــده ،ونظريته التي ينطلق منها ويعتمد ﻋليها ،فأول مراحل هذا
اللون من التﻔسير بدأت منذ ﻋهد النبوة حيث ﻛان النبي  ـ يﻔسر اﻵيات فيما يتعلق
بالموضوع الواحد ،ما يؤﻛد ذلك ما رواه البخاري ﻋن ابن مسعود ـ رضي ﷲ ﻋنه أنه قال:
سوا إِي َمانَ ُه ْم بِ ُ
ظ ْل ٍم أُولَئِكَ لَ ُه ُم ْاﻷ َ ْمنُ َو ُه ْم
لما نزلﺖ هذه اﻵية الﱠ ِذينَ آ َ َمنُوا َولَ ْم يَ ْلبِ ُ
ُم ْهت َ ُدونَ  24شــق ذلك ﻋلى أﺻﺤاب رسـول ﷲ  ،فقالوا :يا رسول ﷲ وأينا ﻻ يظلم
ﺸ ْركَ لَ ُ
ظ ْل ٌم
نﻔسه ؟ فقال  :إنه ليس الذي تعنون ،ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح:إِنﱠ ال ِ ّ
2
ﻋ َِظي ٌم  25إنما هو الﺸرك6
إذن المراد بالظلم في آية سورة اﻷنعام هو الﺸرك ﻛما وضﺤﺖ ذلك آية سورة لقمان،
بهذا ندرك أن النبي  قد جمع بين آيتين في موضوع واحد ،وغير ذلك ﻛثير ﻛان يعمــد
إليه النبي  فقد ﻛان يﻔسر آية فيها إبهام وإجمال بأية أخــــرى فيها بيان وتﻔصـيل ،دليـــل
ب
ذلك ما رواه البخـــاري بأنـه  ف ّ
ســـر مﻔاتح الغيب في قوله تعالىَ  :و ِﻋ ْن َدهُ َمﻔَاتِ ُح ا ْلغَ ْي ِ
27
ﻋ ِة َويُنَ ِ ّز ُل ا ْلغَي َ
ْث
سا َ
َﻻ يَ ْعلَ ُم َها إِ ﱠﻻ ُه َو فقال :مﻔاتيح الغيب خمسة :إِنﱠ ﱠ َ ِﻋ ْن َدهُ ِﻋ ْل ُم ال ﱠ
ب َ
ض ت َ ُموتُ إِنﱠ
س َماذَا ت َ ْك ِ
ي ِ أَ ْر ٍ
س ُ
غدًا َو َما تَد ِْري نَ ْﻔ ٌ
َويَ ْعلَ ُم َما فِي ْاﻷَ ْر َح ِام َو َما تَد ِْري نَ ْﻔ ٌ
س ِبأ َ ّ
ير.28
ﱠَ َ
ﻋ ِلي ٌم َخ ِب ٌ
2
وهذا المنهﺞ النبوي يمثُل اللبنات اﻷولى للتﻔسير الموضوﻋي ، 9ثم أخذ الصﺤابة
هذا المنهﺞ ﻋن رسول ﷲ  فجمعوا بين اﻵيات التي يُوهم ظاهرها التعارض بين نصوص
القرآن ،ومن تلك الروايات ما رواه البخاري ﻋن سعيد بن جبير أنه قال :قال رجل ﻻبن
ور فَ َﻼ
ﻋباس :إني أجد في القرآن أشياء تختلف
ﻋلي فقد قال ﷲ تعالى :فَ ِإذَا نُ ِﻔ َخ فِي ال ﱡ
ص ِ
ﱠ
سا َءلُونَ
سا َءلُونَ  30وقال تعالى فأ َ ْقبَ َل بَ ْع ُ
ض ُه ْم َ
ﻋلَى بَ ْع ٍ
ض يَت َ َ
اب بَ ْينَ ُه ْم يَ ْو َمئِ ٍذ َو َﻻ يَت َ َ
أ َ ْن َ
س َ
3
3
 1ث ُ ﱠم لَ ْم تَك ُْن فِتْنَت ُ ُه ْم ِإ ﱠﻻ أَ ْن قَالُوا َو ﱠ ِ َر ِبّ َنا َما ُﻛنﱠا ُمﺸ ِْر ِﻛينَ  2فقـــد ﻛتمـــوا في هذه اﻵية
اب بَ ْينَ ُه ْم  .....في النﻔخة اﻷولى،
 .....فأجابه ابن ﻋبـــاس بقوله :أما قوله فَ َﻼ أَ ْن َ
س َ
وقوله تعالى فأ َ ْق َب َل َب ْع ُ
سا َءلُونَ  في النﻔخة الثانية ،فإن ﷲ يغﻔر ﻷهل
ض ُه ْم َ
ﻋلَى َب ْع ٍ
ض َيت َ َ
اﻹخﻼص ذنوبهم ،ﻋند ذلك يقول المﺸرﻛون :تعالوا نقولَ و ﱠ ِ َربِّنَا َما ُﻛنﱠا ُمﺸ ِْر ِﻛينَ 
فيختم ﷲ ﻋلى أفواههم وتنطق أيديهم ،ﻋند ذلك يعرفون أن ﷲ ﻻ يُكتم حديثاً ،وهذا قوله
َ و َﻻ َي ْكت ُ ُمونَ ﱠ َ َحدِيثًا  33ﻛما اﻋتبر الباحثون أن ما قام به فقهاء اﻹسﻼم من جمع آيات
اﻷحكام المتعلقة بكل باب من أبواب الﻔقه وشرحها والتوفيق بينها واستنباط اﻷحكام
المختلﻔة منها من المراحل اﻷولى لنﺸأة التﻔسيـــر الموضوﻋي ،وذلك ﻛجمعهــــم لﻶيات
المتعلقة بالصــﻼة في ﻛتاب الصﻼة ،واﻵيات المتعلقة بالزﻛاة في ﻛتاب الزﻛاة ،وهكذا في
سائر أبواب الﻔقه من العبادات والمعامــﻼت والﻔرائض ،مثال ذلك :ﻛتاب أحكام القرآن الذي
ألﻔه أبو بكر الجصاص ،وﻛتاب أحكام القرآن الذي ألﻔه ابن العربي المالكي ،وﻛل ذلك لون
من ألوان التﻔسير الموضوﻋي في مراحله اﻷولى.
ﻛما قام بعض العلماء بجمع اﻵيات القرآنية التي تندرج ضمن مبﺤث من مباحث ﻋلوم
القرآن ،وإفراد مؤلّف خاص بها ،فقد ألف قتادة بن دﻋامة ت  117هـ ﻛتابا ً في الناسخ
والمنسوخ ،ﻛما ألف ﻋبيدة بن القاسم بن سﻼم ت  224هـ فيه أيضا ً ويﺤيى بن سﻼم ت
 200ه ـﻔي مجاز القرآن ،و ابن قتيبة ت  276هـ في تأويل مﺸكل القرآن ،ﻛما ألف ابن
القيم ت  751هـ ﻛتابا ً في أقسام القرآن .
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وهكذا تتابع التأليف والجمع لﻶيات المرتبطة برباط واحد وتخدم قضايا وموضوﻋات
متعلقة بالقرآن الكريم مما يمثل رحلة أﻛثر تقدما ً اتجاه التﻔسير الموضوﻋي ،وإن لم تكن قد
بلغﺖ غاياتها ولم تكن قد استوت ﻋلى سوقها في تمثيل نظرية التﻔسير الموضوﻋي،
واستمرت الجهود جيﻼً بعد جيل وﻋصرا ً بعد ﻋصر ،وﻛلما توالﺖ العصور ﻛانﺖ الﺤاجة إلى
بروز هذا اللون من التﻔسير أﻛثر ،فقد ﻛثرت البﺤوث والدراسات القرآنية حول قضايا
معاﺻرة فرضتها حاجة الناس في هذا العصر ،من أمثلة ذلك " :اليهود في القرآن "
3
لمﺤمد ﻋزت دروزه ،ومنها " المرأة في القرآن " لعباس مﺤمود العقاد4
المبﺤث الثاني :مادة خلق اﻹنسان
يمثل اﻹنسان في هذا الكون أﻋظم قيمة ،فقد اﺻطﻔاه ﷲ تعالى وجعله خليﻔة له في
ض َخ ِليﻔَةً 35ولذلك ﻋلّمه اﻷشياء ﻛلها
اﻷرضَ  :وإِ ْذ قَا َل َربﱡكَ ِل ْل َم َﻼئِ َك ِة إِ ِنّي َجا ِﻋ ٌل فِي ْاﻷ َ ْر ِ
3
س َما َء ُﻛلﱠ َها ث ُ ﱠم ﻋ ََر َ
ﻋلَى ا ْل َم َﻼئِ َك ِة  ، 6 ...ثم
ض ُه ْم َ
ولم تعرفها المﻼئكةَ  :و َ
ﻋلﱠ َم آ َ َد َم ْاﻷَ ْ
اﺻطﻔى من بني اﻹنسان الرسل واﻷنبياء ،وميز ﷲ تعالى اﻹنسان وفضّله ﻋلى سائر خلقه
بالعقل واﻻختيار ،فلم يجعل لغير اﻹنسان من خلقه اختياراً ،ولذا حمل اﻹنسان اﻷمانة،
فتكريم ﷲ لﻺنسان بالعقل يقتضي أن يستثمره فيما ينﻔعــه وينﻔع غيره ،حتى يع ّمر اﻷرض
قال تعالىَ :ولَقَ ْد ﻛ ﱠَر ْمنَا بَنِي آَ َد َم37
ويعد خلق اﻹنسان من آيات ﷲ العظيمة ﻻ سيّما إذا ﻋلمنا أن ﻛل طور من أطوار
خلقه هو آية في ذاته ،وإخبار ﷲ تعالى ﻋن تلك اﻷطوار والمراحل لهو من اﻹﻋجاز
العلمي ،فا الذي أتقـــن ﻛــــل شـــيء خلقه قد أودع في اﻷجسام البﺸرية من ﻋجائب
اﻷسرار ما يدل ﻋلى حكمة بالغة ،ﻻ يسع العقل إﻻ أن يقف أمامها خاضعا ً خاشعا ً لجﻼل ﷲ
الﺤكيم وﻋظيم قدرته وهذا هو منتهى التقويم الذي يتمثل فيه ﻛل اﻻﻋتدال واﻻستواء :لقد
خلقنا اﻹنسان في أحسن تقويم.38
من الواضح أنه قبل ﻋملية خلق اﻹنسان قد أتى ﻋليه وقﺖ لم يكن فيه شيئا ً يُذﻛر ،ﻛما
ان ِحينٌ ِمنَ ال ﱠد ْه ِر لَ ْم
أخبــــرنا الﺤــــق تــــبارك وتعالى ﻋن ذلك فقالَ :ه ْل أَتَى َ
اﻹن َ
س ِ
ﻋلَى ِ
شيْئا ً َم ْذﻛُورا ً39
يَك ُْن َ
40
ش ْيئ ًا 
وقـولـــه تعالــــى مخاطبا ً ﻋبـــده زﻛريــاَ  :وقَ ْد َخلَ ْقت ُكَ ِم ْن قَ ْب ُل َولَ ْم تَكُ َ
ش ْيئ ًا.41
سانُ أَنﱠا َخلَ ْق َنا ُه ِم ْن قَ ْب ُل َولَ ْم َيكُ َ
اﻹ ْن َ
ونظيـــره قوله تعالى :أ َ َو َﻻ َي ْذﻛ ُُر ْ ِ
42
دليل ﻋلى أن المعدوم ليس بﺸيء فا ﻋز وجل أتقن ﻛل شيء ﺻنعه ،وأحسن ﻛل
او ٍ
ت 43من حيث ﻛمال الخلق ،ومع ذلك فقد
الرحْ َم ِن ِم ْن تَﻔَ ُ
ق ﱠ
شيء خلقهَ  :ما ت َ َرى فِي َخ ْل ِ
44
ور ٍة َما شَا َء َر ﱠﻛ َبكَ  وبﺤســـن
ّ
يِ ُ
ﺻ َ
خﺺ ﷲ اﻹنسان ُبﺤسن الترﻛيب ،قال 4تعالى ِ في أَ ّ
َ
َ
َ
َ
ﱠ
َ
َ
كَ
اكَ
كَ
المكرم ،وإشارة
المخلوق
بهذا
ﻋناية
فضل
وهذا
5

ل
د
َ
ع
ف
و
س
ف
ق
ل
خ
ِي
ذ
ل
ا

:
التعديل
َ
َﱠ
ّ
إلى أن هذا اﻹنسان له شأن ﻋند ﷲ تعالى ،ووزن في نظام الكون. 46
مـــادة الخلــــق:
يُعد الماء هو العنصر اﻷول الذي خلق ﷲ منه ﻛل شيء حي ،باستثناء المﻼئكة
اء ُﻛ ﱠل ش َْيءٍ َح ّي ٍ أَفَ َﻼ
فإنها مخلوقة من النور ،والجن من النار ،قال تعالىَ  :و َجعَ ْلنَا ِمنَ ا ْل َم ِ
يُ ْؤ ِمنُونَ 47ويدخل في قوله تعالىُ  :ﻛ ﱠل ش َْيءٍ  اﻹنسان ،قال تعالىَ  :و ُه َو الﱠذِي َخلَقَ ِمنَ
ق ُﻛ ﱠل دَابﱠ ٍة ِم ْن َماءٍ .49
سبا ً َو ِﺻهْرا ً  ،48قال تعالىَ  :و ﱠ ُ َخلَ َ
ا ْل َماء بَﺸَرا ً فَ َجعَلَهُ نَ َ
5
اء ....بيّن أنه ليس ﻋلى
جــاء في المﺤــرر الوجيز 0أن قولهَ  :و َجعَ ْل َنا ِمنَ ا ْل َم ِ
ﻋموم ،فإن المﻼئكة والجن قد خرجوا ﻋن ذلك ،ولكن الوجه أن يُﺤمل ﻋلى أﻋم ما يمكن،
فالﺤيوان أجمع والنبات ﻋلى أن الﺤياة فيه مستعارة داخل في هذا ،وقالﺖ فرقة المراد بــ
)الماء( المني في جميع الﺤيوان .
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وأورد القرطبــي في تﻔسيره 51ثﻼث تأويﻼت لذلك :أحدها :أنه خلق ﻛل شيء من
الماء ،وثانيها :حﻔﻆ حياة ﻛل شيء بالماء ،وثالثها :وجعلنا من ماء الصلب ﻛل شيء حي،
لكن اﻷول هو اﻷرجح .
ومما يؤيده حديث أبي هريرة ـ رضي ﷲ ﻋنه حينما قال :قلﺖ يا رسول ﷲ :إذا رأيتك
وقرت ﻋيني ،فأنبئني ﻋن ﻛل شيء ،قال ) :ﻛل شيء خلق من الماء ( . 52
طابﺖ نﻔسيّ ،
5
َ
ق ُﻛ ﱠل دَابﱠ ٍة ِم ْن َماءٍ  3وفي موضع آخر قال
ونظير هذه اﻵية قوله تعالىَ  :و ﱠ ُ َخل َ
ْ
تعالى:فَ ْليَن ُ
ب
ق  يَ ْخ ُر ُج ِم ْن بَي ِْن ال ﱡ
اﻹن َ
ب َو الت ﱠ َرائِ ِ
صل ِ
ظ ْر ِ
سانُ ِم ﱠم ُخلِقَ ُ خلِقَ ِم ْن َماءٍ دَافِ ٍ
54

وهو ماء له خصوﺻية ،وهو المني الذي قال ﷲ فيه :أَلَ ْم يَكُ نُ ْطﻔَةً ِم ْن َمنِ ّي ٍ يُ ْمنَى
س ﱠوى ،55قـــال الﺸعراوي :بمعنى أن ﻛل شيء مذﻛور موجود،
 ث ُ ﱠم ﻛَانَ َ
ﻋلَقَةً فَ َخلَقَ فَ َ
والتﺤقيق العلمي في ذلك :أن لكل شيء حياة تناسبه ،وﻛل شيء فيه ماء بدليل قوله
سو ِل إِذَا َدﻋَا ُﻛ ْم ِل َما يُﺤْ ِيي ُك ْم .56 ....
تعالىَ :يا أَيﱡ َها الﱠ ِذينَ آ َ َمنُوا ا ْ
لر ُ
ستَ ِجيبُوا ِ ﱠ ِ َو ِل ﱠ
وبيّن الﺸعراوي رحمه ﷲ تعالى ـ أن هذه اﻵية استُدل بها ﻋلى أن الﺤي المراد به
الﺤياة اﻹنسانية التي نﺤياها ،فالماء داخل في تكوين ﻛل شيء ،فالﺤيوان والنبات يعيﺸان
ﻋلى الماء ،فإن فُقد الماء مات وانتهى ،وﻛذلك اﻷدنى من الﺤيوان والنبات فيه مائية
أيضا ً.57
سبا ً َو ِﺻهْرا ً  إشارة إلى أنه
أما قوله تعالىَ  :و ُه َو الﱠذِي َخلَقَ ِمنَ ا ْل َماء بَﺸَرا ً فَ َجعَلَهُ نَ َ
استدﻻل بدقيق آثار قدرة ﷲ تعالى في تكوين الماء وجعلها سببا ً لﺤياة مختلﻔة اﻷشكال
واﻷوضاع ،ومن أﻋظمها الماء الذي خلق ﷲ منه أشرف اﻷنواع ﻋلى اﻷرض وهي نطﻔة
اﻹنسان فإنه يكون في أول اﻷمر ماء ،ثم يتخلق منه البﺸر العظيم فالتنوين في قوله
بَﺸَرا ً للتعظيم.58
1
ثم إن من الدﻻﻻت العلمية التي يمكن استخﻼﺻها من قول ﷲ تعالىَ  :و َجعَ ْلنَا ِمنَ
اء ُﻛ ﱠل ش َْيءٍ َح ّي ٍ  ما يلي:
ا ْل َم ِ
 1ـ إن ﷲ تعالى خلق ﻛل ﺻور الﺤياة اﻷرضية الباﻛرة في الماء ،ﻷن اﻷوساط المائية
في بدء خلق اﻷرض ﻛانﺖ أنسب البيئات ﻻستقبال الﺤياة .
 2ـ إن الماء أﻋظم ُمذيب يعرفُه اﻹنسان ،ولذلك ُيﺸكل الوسﻂ المذيب للعديد من
العناﺻر والمرﻛبات التي يقوم بنقلها من تربة وﺻخور اﻷرض إلى مختلف أجزاء النبات
ومن الطعام إلى مختلف أجزاء جسم ﻛ ٍل من اﻹنسان والﺤيوان وذلك لما له من درجة ﻋالية
من اللزوجة .
 3ـ إن الماء يﺸكل العنصر اﻷساسي في بناء أجساد جميع الكائنات الﺤية ،فقد ثبﺖ
بالتﺤليل أن نسبة الماء في جسم اﻹنسان تتراوح بين حوالي  % 71في اﻹنسان البالغ 93
 %في الجنينذي اﻷشهر المﺤدودة ،بينما يكون الماء أﻛثر من  % 80من ترﻛيب دم
اﻹنسان وأﻛثر من  % 90من أجساد العديد من النباتات والﺤيوانات .
 :4باﻹضافة إلى منافعه العديدة ،وفي مقدمتها أنه من ّ
ظم لدرجة حرارة الجسم لما لَهُ
من سعة حرارية ﻛبيرة ،ومنظم لضغﻂ الدم ،ولدرجات الﺤموضة ،فإن في نقصه تعطش
الخﻼيا ،ويضطرب ﻋملها ،وتتيبس اﻷنسجة ،وتتﻼﺻق المﻔاﺻل ،ويتجلﻂ الدم ،ويوشك
الكائن الﺤي ﻋلى الهﻼك .
 5ـ يغطي الماء حوالي  % 71من مساحة سطح اﻷرض المقدرة بنﺤو ) ( 510
مﻼيين ﻛيلو متر مربع ،بينما تﺸغل مساحة اليابسة حوالي  % 29من تلك المساحة ،إذن
هيأ ﷲ تعالى الماء للقيام بدوره الرئيسي في أجساد ﻛل أنواع الﺤياة النباتية والﺤيوانيــة
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واﻹنسيــة ممــا يعتبر معجزة ﻛبرى من معجزات الخالق تعالى الذي أنزل في مﺤكم ﻛتابه
اء ُﻛ ﱠل ش َْيءٍ َح ّي ٍ أَفَ َﻼ
منذ أﻛثر من ألف وأربعمائة سنة قوله الﺤقَ  :و َجعَ ْلنَا ِمنَ ا ْل َم ِ
يُ ْؤ ِمنُونَ . 
وجاء ذلك مباشرة بعد تقرير خلق السموات واﻷرض بعملية فتق الرتق ،وهي من
أﻋظم معجزات الخالق سبﺤانه وتعالى في إبداﻋه للكون .
ثـــم يأتي العنصـــر الثاني وهو التراب ،وقد خلق منه أبو البﺸر آدم ﻋليه السﻼم ،قال
ســى ِﻋ ْنــ َد ﱠ ِ َﻛ َمثَــ ِل آ َ َد َم َخلَ َقهُ ِم ْ
ب ثُمــ ﱠ قَا َل لَهُ ﻛ ُْن فَيَكُونُ
تعالــــى :إِنﱠ َمثَــ َل ِﻋي َ
ــن ت ُ َرا ٍ
5
9
يقول ابن القيم رحمه ﷲ تعالى )) :لقد اقتضﺖ حكمة ﷲ تعالى أن أخذ من اﻷرض
قبضة من التراب ثم ألقى ﻋليها الماء ،فصارت مثل الﺤمأ المسنون ،ثم أرسل ﻋليها الريح
فجﻔﱠﻔها ،حتى ﺻارت ﺻلصاﻻً ﻛالﻔخار ،ثم قدّر لها اﻷﻋضاء والمنافذ واﻷوﺻـــال
صلها أحسن
والرطوبات فصورها فأبدع في تصويرها ،وأظهرها في أحسن اﻷشكال ،وف ّ
تﻔصيل مع اتصال أجزائها ،وهيأ ﻛل جزء منها لما يُراد منه وقدّره لما خلق له ﻋن أبلغ
ص ﱠورا ً
صلها في توﺻيلها ،وأبدع في تصويرها وتﺸكيلها فلما ﺻارت جسدا ً ُم َ
الوجوه ،فﻔ ّ
ﻛأنه ينطق إﻻ أنه ﻻ روح فيه وﻻ حياة ،أرسل إليه روحه فنﻔخ فيه نﻔخة ،وانقلب ذلك
الطين لﺤما ً ودما ً وﻋظاما ً وﻋروقا ً وسمعا ً وبصرا ً وشما ً و لمسا ً وحرﻛة وﻛﻼماً ،ثم أسجد له
مﻼئكته فبادروا بالسجود تعظيما ً وطاﻋة ﻷمر الواحد المعبود((.60
ب ث ُ ﱠم ِإذَا أَ ْنت ُ ْم بَﺸ ٌَر
واﻵيات في ذلك ﻛثيرة ،قال تعالىَ  :و ِم ْن آ َ َياتِ ِه أَ ْن َخلَقَ ُك ْم ِم ْن ت ُ َرا ٍ
6
ت َ ْنتَﺸ ُِرونَ 1
قـــــال السعدي :إن في هذه اﻵية شروع في تِعداد آياته الدالة ﻋلى انﻔراده باﻷُلوهية
وﻛمال ﻋظمته ،ونﻔوذ مﺸيئته ،وقوة اقتداره وجميل ﺻنعه وسعة رحمته وإحسانه فقال:
ب  وذلــك بخلق أﺻل النسل آدم ﻋليه السﻼم ث ُ ﱠم ِإذَا أ َ ْنت ُ ْم
َ و ِم ْن آَيَاتِ ِه أ َ ْن َخلَقَ ُك ْم ِم ْن ت ُ َرا ٍ
بَﺸ ٌَر ت َ ْنتَﺸ ُِرونَ أي ) الذي خلقكم من أﺻل واحد ومادة واحدة (وبثكم في أقطار اﻷرض
وأرجائها فﻔي ذلك آيات ﻋلى أن الذي أنﺸأﻛم من هذا اﻷﺻل هو الرب المعبود الملك
المﺤمود الذي سيُعيدﻛم بالبعث بعد الموت ،62قال القرطبي :أي خلق إياﻛم منه ـ أي من
التراب والﻔرع ﻛاﻷﺻل. 63
ب مـــــــِنَ
اس ِإ ْن ُﻛ ْنت ُ ْم فِي َريْــــــ ٍ
وقــــــــال تعـــــــــالى :يــــــــــَا أَيﱡ َها النّـــــــــَ ُ
ب ث ُ ﱠم ِم ْن نُ ْطﻔَ ٍة .64...
ا ْل َب ْع ِ
ث فَ ِإنﱠا َخلَ ْقنَا ُﻛ ْم ِم ْن ت ُ َرا ٍ
هنا تﺤقيق للعلماء حول خلق ﷲ الناس من تراب وهو أنه خلق أباهم آدم منه ،ثم
خلق منه زوجه ثم خلقهم منها ﻋن طريق التناسل ،فلما ﻛان أﺻلهم اﻷول من تراب أطلق
ﻋليهم أنهم خلقوا منه ؛ ﻷن الﻔرع تبع اﻷﺻل.65
المبﺤث الثالث :أﺻل الخلق بين اﻹنسان والجن والمﻼئكة
َ
َ
ق ا ْل َجانﱠ ِم ْن َم ِارجٍ ِمنْ
صا ٍل ﻛَا ْلﻔَ ﱠخ ِار َ وخل َ
ﺻ ْل َ
سانَ ِم ْن َ
اﻹن َ
يقـــول ﷲ تعالـــىَ  :خلَقَ ِ
َن ٍار ،خلق ﷲ تعالى آدم ﻋليه السﻼم من ﺻلصال ،وهو الطين اليابس الذي لم يُطبخ ،فإنه
مــن يُبسه له ﺻلصلة ،إذا ُح ّرك ونُقر ﻛالﻔخار ،أي أنّهُ من يُبسه وإن لم يكن مطبوخاً،
ﻛالذي قد طبخ بالنار ،فهو يُصلصل ﻛما يُصلصل الﻔخار ،والﻔخار هو الذي ُ
طبخ من الطين
6
صا ٍل ﻛَا ْلﻔَ ﱠخ ِار 6قال:
ﺻ ْل َ
بالنار ،ورد ﻋن ابن ﻋباس رضي ﷲ ﻋنه في قوله تعالى ِ م ْن َ
هو من الطين الذي إذا أمطرت السماء فيبسﺖ اﻷرض ﻛأنه خزف ُرقاق وورد ﻋنه أيضا ً
قوله خلق ﷲ آدم من طين ﻻزب والﻼزب :اللزج من بعد حم ٍإ مسنون م ْنتنٌ فخلق منه آدم
بيده. 67
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وقال ﷺُ )) :خلقــﺖ المﻼئكة من نور ،و ُخلق الجان من مارج من نار ،و ُخلق آدم مما
6
ذﻛر لكم ((8
أي خلق من طين ،من تراب ،من ﺻلصال ﻛالﻔخار ،ﻷن التراب ﺻار طينا ً ثم ﺻار
فخاراً ،فخلق منه آدم ﻋليه السﻼم ،ولهذا قال جل وﻋﻼِ :م ْن َها َخلَ ْقنَا ُﻛ ْم َوفِي َها نُ ِعي ُدﻛُ ْم َو ِم ْن َها
6
ارةً أ ُ ْخ َرى 9
نُ ْخ ِر ُج ُك ْم تَ َ
سى ِﻋ ْن َد ﱠ ِ َﻛ َمث َ ِل
وخلق ﷲ الناس من تراب ،يعني خلَق أباهم آدم منه:إِنﱠ َمث َ َل ِﻋي َ
ب 70ولما خلق أباهم من تراب وﻛانوا تبعا ً له في الخلق ﺻدق ﻋليهم
آَ َد َم َخلَقَهُ ِم ْن ت ُ َرا ٍ
7
أنهم خلقوا من تراب. 1
أما الجن فقد أخبر ﷲ تبارك وتعالى أنهم ُخلقوا من النار وذلك في قوله
وم 72وقوله َ و َخلَقَ ا ْل َجانﱠ ِمن َم ِارجٍ ِم ْن
تعالىَ :وا ْل َجانﱠ َخلَ ْق َناهُ ِم ْن قَ ْب ُل ِم ْن نَ ِار ال ﱠ
س ُم ِ
َن ٍار.73
والمارج هو ما اختلﻂ بعضه ببعض من بين أحمر وأﺻﻔر وأخضر من قولهم :مرج
7
أمر القوم :إذا اختلﻂ ،وأمر مريﺞ  :أي مختلﻂ4
َ و َخلَقَ ا ْل َجانﱠ  أي أبو الجن ،وقيل الواحد من الجن ،والمارج هو اللهب الذي ﻻ
7
ار بيانٌ لمارج :أي من لهب ﺻافٍ ﻛائن من النار5
دخان فيه ،وقوله ِ م ْن َن ٍ
7
وورد في التﺤرير والتنوير ﻻبن ﻋاشور 6أن لﻔﻆ الجان يُقصد به الجن ،والمراد به
إبليس وما خرج ﻋنه من الﺸياطين .
وقـد حكى ﷲ تعالى ﻋنه }:خلقتني من نار وخلقته من طين { ،والمارج هو المختلﻂ،
وهو اسم فاﻋل بمعنى اسم المﻔعول مثل دافق ،وﻋيﺸة راضية .
إن الجن ﻋالم غير ﻋالم اﻹنسان وﻋالم المﻼئكة ،بينهم وبين اﻹنسان قدر مﺸترك من
حيث اﻻتصاف بصﻔة العقل واﻹدراك ومن حيث القدرة ﻋلى اختيار طريق الخير والﺸر،
ويخالﻔون اﻹنسان في أمور أهمها :أن أﺻل الجان مخالف ﻷﺻل اﻹنسان فهذا ُخلق من
س ﱡموا جنا ً ؛ ﻻجتنانهم ،أي :استتارهم ﻋن العيون ،77وجـــاء في
نار ،وذاك من تراب ،و ُ
7
مﺤكـــم التنزيلِ  :إنﱠهُ يَ َراﻛُـ ْم ُه َو َو َقبِيلُهُ ِم ْن َحي ُ
ْث َﻻ ت َ َر ْونَ ُه ْم  8وجـــــاء في مختار
الصﺤاح أن الجن سميﺖ بذلك ﻷنها تُتقي وﻻ تُرى ،ومن ذلك الجنين :الولد ما دام في بطن
أمه ،والجمع أجنة .79
ويقال :أجنُه الليل ،وجنّ ﻋليه الليل ،إذا أظلم حتى يستره بظلمته ،واستجن فﻼن إذا
استتر بﺸيء.80
والجن ﻛبني آدم يأﻛلون ويﺸربون ويتناسلون ،منهم المؤمنون ومنهم الكافرون وهم
س ُ
سلَ َم
س ِل ُمونَ َو ِمنﱠا ا ْلقَا ِ
طونَ فَ َم ْن أ َ ْ
مكلﻔون ويُﺤاسبون و ُيجازون قال تعالى َ وأَنﱠا ِمنﱠا ا ْل ُم ْ
8
طونَ فَكَانُوا ِل َج َهنﱠ َم َح َ
س ُ
طبا ً  ، 1مؤمنهم يدِخل الجنة،
فَــأ ُ ْولَ ِئكَ ت َ َﺤ ﱠر ْوا َرشَدا ً َ وأَ ﱠما ا ْلقَا ِ
وﻛافرهم في النار. 82
قال ابـــن ﻛثير :83والﺤق أن مؤمنهم ﻛمـــؤمني اﻹنـــس يدخلون الجنة ،ﻛما هو
ان84
مذهب جمـــاﻋة مـــن السلف ،واﻻستـــدﻻل بقـــوله تعالى َ و ِل َم ْن َخ َ
اف َمقَا َم َربِّ ِه َجنﱠتَ ِ
8
ان  ، 5بأن جعل جزاء
يِ ِ
آﻻء َر ِبّ ُك َما ت ُ َك ِذّبَ ِ
فقد امتن ﷲ ﻋلى الثقلين حيث قال :فَبِأ َ ّ
مﺤسنهم الجنة وقد قابلﺖ الجن هذه اﻵية بالﺸكر القولي أبلغ من اﻹنس فقالوا :وﻻ بﺸيء
من آﻻئك ربنا نكذب ،فلك الﺤمد ،فلم يكن ﷲ تعالى ليمتن ﻋليهم بجزاء ﻻ يﺤصل لهم فقد
أثنى ﻋليهم النبي ﻋندما قرأ سورة الرحمـن ﻋلــى الناس فسكتـــوا فقال :الجن ﻛانوا
ان  ،إﻻ قالــــوا :وﻻ بﺸيء من
يِ ِ
آﻻء َربِّ ُك َما ت ُ َك ِذّبَ ِ
أحسن منكم رداً ،ما قرأت ﻋليهم:فَبِأ َ ّ
آﻻئك ربنا نكذب فلك الﺤمد.
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وقال الﺸيخ بن ﻋثيمين في شرحه لﺤديث )):خلقﺖ المﻼئكة من نور ،وخلق الجان من
مارج من نار  ، ((....إن فــي ذلك دليل ﻋلى أن الجن هم ذرية الﺸيطان اﻷﻛبر ،الذي أبى أن
يسجد ﻵدم ،وقال :أنا خير منه خلقتني من نار ،وخلقته من طين ،فالجن ﻛلهم مخلوقون من
النار ،ولهــــذا ﻛثير منهــــم الطيش والعبث والعدوان ﻋلى ﻛل من يستطيعون العدوان
ﻋليه.86
أمــا المﻼئكـــة ف ُخلقﺖ من النور ،مصداقا ً لﺤديث رسول ﷲ ﷺُ )):خلقـــﺖ المﻼئكــــة
من النور ،و ُخلق الجان من مــــارج من نار ،و ُخلق آدم مما وﺻف لكم ((.
وقد خلقﺖ المﻼئكة قبل آدم ﻋليه السﻼم ـ والدليل ﻋلى ذلك أن ﷲ جل وﻋﻼ ـ أمرهم
ض َخ ِليﻔَةً
بالسجود ﻵدم ﻋليه السﻼم ـ فسجدواَ  :وإِ ْذ َقا َل َربﱡكَ ِل ْل َم َﻼئِ َك ِة ِإنِّي َجا ِﻋ ٌل فِي ْاﻷَ ْر ِ
ْ
س ِبّ ُح ِب َﺤ ْم ِدكَ
قَالُوا أَتَجْ عَ ُل فِي َهــــــا َم
ـــــــــــن يُ ْﻔســــــــــ ِ ُد فِي َها َويَ ْ
س ِﻔكُ ال ِ ّد َما َء َونَﺤْ نُ نُ َ
8
ق
ِس لَكَ قَا َل ِإنِّي أَ ْﻋلَ ُم َما َﻻ ت َ ْعلَ ُمونَ  ، 7وقال تعالىَ  :وإِ ْذ قَا َل َربﱡكَ ِل ْل َم َﻼئِ َك ِة إِ ِنّي َخا ِل ٌ
َونُقَ ّد ُ
َ
َ
َ
ْ
اج ِدينَ
س ﱠو ْيتُهُ َونَﻔَ ْخﺖُ فِي ِه ِم ْن ُر ِ
ﺻل َ
بَﺸ ًَرا ِم ْن َ
صا ٍل ِم ْن َح َم ٍإ َم ْ
وحي فقَعُوا لَهُ َ
ون  ف ِإذا َ
سنُ ٍ
س ِ
 ،88 .ولكن بكم ؟  .......ﻻ يعلم ذلك إﻻ ﷲ وحده .
والمﻼئكة ﻋباد ﷲ وخلقه ﻛاﻹنس والجن ،مأمورون مكلﱠﻔون ،والموت ﻋليهم جائز،
ولكن ﷲ جعل لهم أجﻼً بعيداً ،فﻼ يتوفاهم حتى يبلغوه ،وهم ﻻ يوﺻﻔون بﺸيء يؤدي
وﺻﻔهم به إلى إشراﻛهم با تعالى.89
ش َر ِبّكَ فَ ْوقَ ُه ْم يَ ْو َمئِ ٍذ ث َ َمانِيَةٌ  ،90ومنهم
منهم حملة العرشَ  :ويَﺤْ ِم ُل ﻋ َْر َ
صافﱡونَ  ،91ومنهـــم خزنة الجنة ،ومنهم خزنة النارَ :وقَا َل الﱠ ِذينَ
الصافونَ :و ِإنﱠا لَنَﺤْ نُ ال ﱠ
9
ﻋلَ ْي ُك ْم لَ َﺤافِ ِظينَ ِﻛ َراما ً ﻛَاتِ ِبينَ 
فِي النﱠ ِار ِل َخ َزنَ ِة َج َهنﱠ َم  2...ومنهم ﻛتبة اﻷﻋمالَ :و ِإنﱠ َ
9
يَ ْعلَ ُمونَ َما تَ ْﻔعَلُونَ 3
ولكل ملك وظيﻔة ،فجبريل موﻛﱠل بالوحي ،وإسرافيل موﻛﱠل بنﻔخ الصور ،وميكائيل
موﻛل بالقطر والنبات ،ومالك خازن النار ،ورضوان خازن الجنة . 94
وهم منقطعون دائما ً لعبادة ﷲ تعالى وطاﻋة أمره ـ وقد وﺻﻔهم ﷲ تعالى بأنهم ﻻ
ست َ ْك ِب ُرونَ ﻋ َْن
يستكبرون ﻋن ﻋبادته ويسبﺤونه فقال جل وﻋﻼ ِ :إنﱠ الﱠذِينَ ِﻋ ْن َد َر ِبّكَ َﻻ يَ ْ
9
9
ج ُدونَ  ، 5ﻻ ينالهم سأم وﻻ ﻋجز وﻻ فتور في العبادة6
س ُ
س ِّب ُﺤونَهُ َولَهُ َي ْ
ِﻋ َبا َدتِ ِه َويُ َ
فعن أبي ذر رضي ﷲ ﻋنه قال :قال رسول ﷲ ﺻلى ﻋليه وسلم )) :أ ّ
طﺖ السماء
9
حق لها أن تئﻂ ما فيها موضع أربع أﺻابع إﻻ وﻋليه ملك ساجدا ً ((7
و ُ
وﻋن ﻋائﺸة رضي ﷲ ﻋنها قالﺖ :قال رسول ﷲ  )) :ما في السماء الدنيا موضع
قدم إﻻ ﻋليه ملك ساجد أو قائم ((  98فذلك قوله تعالى َ و َما ِمنﱠا ِإ ﱠﻻ لَهُ َم َقا ٌم َم ْعلُو ٌم َ و ِإنﱠا
س ِبّ ُﺤونَ .
لَنَﺤْ نُ ال ﱠ
صافﱡونَ َ و ِإنﱠا لَنَﺤْ نُ ا ْل ُم َ
وﻋن جابر بن ﻋبد ﷲ ،قال :قال رسول ﷲ  )) :ما في السموات السبع موضع قدم
وﻻ شبر وﻻ ﻛف ،إﻻ وفيه ملك قائم أو ملك راﻛع ،أو ملك ساجد ،فإذا ﻛان يوم القيامة،
9
قالوا جميعا ً :سبﺤانك ما ﻋبدناك حق ﻋبادتك إﻻ أنّا لم نﺸرك بك شيئا ً((9
وجاء في شرح رياض الصالﺤين ﻻبن ﻋثيمين حديثُ )):خلقﺖ المﻼئكة من النور((...
أن المﻼئكة خلقوا من النور ،ولذلك ﻛانوا ﻛلهم خيراً ،ﻻ يعصون ﷲ وﻻ يستكبرون ﻋن
ﻋبادته وﻻ يستﺤسرون ،يسبﺤون الليل والنهار ﻻ يﻔترون ،وقد ﻋصمهم ﷲ تعالى من
1
1
صونَ ﱠ َ َما أَ َم َر ُ
ه ْم َويَ ْﻔعَلُونَ َما يُ ْؤ َم ُرونَ 01
المعصية ، 00وحﻔظهم من الذنوبﻻ يَ ْع ُ
ومن ﺻﻔاتهم ال َخلقية :102أنهم أولوا أجنﺤة ﻛما أخبر بذلك القرآن الكريم ،فقال تعالى
س ًﻼ أُو ِلي أَجْ نِ َﺤ ٍة َمثْنَى َوث ُ َﻼ َ
ع
ث َو ُربَا َ
اوا ِ
ا ْل َﺤ ْم ُد ِ ﱠ ِ فَ ِ
اط ِر ال ﱠ
ض َجا ِﻋ ِل ا ْل َم َﻼئِ َك ِة ُر ُ
ت َو ْاﻷ َ ْر ِ
س َم َ
1
ِير . 03
ق َما يَﺸَا ُء إِنﱠ ﱠ َ َ
ﻋلَى ُﻛ ِ ّل ش َْيءٍ قَد ٌ
يَ ِزي ُد فِي ا ْل َخ ْل ِ
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أيضا ً وهبهم ﷲ تعالى القدرة ﻋلى التمثل بصور البﺸر فقال ﻋز وجل ﻋن جبريل ﻋليه
س ْلنَا ِإلَ ْي َها ُرو َحنَا فَتَ َمث ﱠ َل لَ َها بَﺸ ًَرا
السﻼم في قصة مريم فَات ﱠ َخذَتْ ِم ْن دُونِ ِه ْم ِح َجابًا فَأ َ ْر َ
س ِويا ،104وقالﻔي قصـــــة ضيــــــــف إبراهيــــــــــم ﻋليه السﻼم من المﻼئكة الذين
َ
َ
ْ
ُ
جاءوه ﻋلى ﺻورة بﺸر َ ه ْل أتَاكَ َحدِيث َ
ْــــــــف إِب َْرا ِهي َم ال ُمك َْر ِمينَ  ،وقد ﻛان جبريل
ضي
ِ
1
ﻋليه السﻼم يتمثل في ﺻورة دحية الكلبي رضي ﷲ ﻋنه. 05
فعـــــــــن أبي ﻋثمان النهدي أنه قال :أُنبئﺖُ أن جبريل ﻋليه السﻼم أتى النبي 
وﻋنده أم سلمة ،فجعل يﺤدث ثم قام فقال النبي  ﻷُم سلمة من هذا ؟ أو ﻛما قال ،قال:
قالﺖ :هذا دحية ،قالﺖ أم سلمة ،أيم ﷲ ما حسبته إﻻ إياه ،حتى سمعﺖ خطبة نبــي ﷲ 
يخبر خبر جبريل ﻋليه السﻼم.
الخــــاتمــــــة
الﺤمد  ،والصﻼة والسﻼم ﻋلى ﻋبده ورسوله ﷴ وﻋلى آله وﺻﺤبه وسلم
تسليما ً ﻛثيرا ً و بعد ..
فلقد تبين من خﻼل البﺤث في الموضوع نتائﺞ مهمة ،أجملها في اﻵتي:
 - 1إن تجدد حاجة البﺸرية وبروز أفكار جديدة ﻋلى الساحة اﻹنسانية وانﻔتاح
ميادين للنظريات العلمية ﻻ يمكن تغطيتها وﻻ رؤية الﺤلول لها إﻻ باللجوء إلى التﻔسير
الموضوﻋي للقرآن الكريم .
 - 2التﻔسير الموضوﻋي موجود منذ ﻋصر التنزيل ،وإن لم يكن معروفا ً بهذا اﻻسم
وهو جمع اﻵيات التي تناول ﺖ قضية ما والجمع بين دﻻﻻتها وتﻔسير بعضها لبعض ما أطلق
ﻋليه العلماء فيما بعد تﻔسير القرآن بالقرآن .
 - 3ذﻛر ﷲ تعالى َخ ْلق اﻷرض أوﻻً ؛ ﻷنها ﻛاﻷساس ،واﻷﺻل أن يبدأ باﻷساس ثم
ست َ َوى ِإلَى
ض َج ِميعًا ث ُ ﱠم ا ْ
بعده بالسقف ﻛما قال تعالى ُ ه َو الﱠذِي َخلَقَ لَ ُك ْم َما فِي ْاﻷ َ ْر ِ
اء. ...
س َم ِ
ال ﱠ
 - 4مرور خلق اﻹنسان بمراحل وأطوار ﻋدة هو من أﻋظم اﻵيات الدالة ﻋلى حكمة
ﷲ وقدرته مما يجعل العقل يقف أمامها خاضعا ً خاشعا ً لجﻼل ﷲ وﻋظمته .
 - 5إن في القرآن الكريم والسنة النبوية مصطلﺤات تصف مراحل الجنين ،وهي
منطبقة مع قواﻋد تﺤديد المصطلﺤات في ضوء المعارف المعاﺻرة .
المصادر والمراجع
* القرآن الكريم ،برواية اﻹمام حﻔﺺ ﻋن ﻋاﺻم.
 – 1اﻹشارات الكونية في القرآن الكريم ومغزى دﻻلتها العلمية ،لزغلول النجار ،مقال رقم
 ،239لسنة  2003من ذي القعدة  1423ه.
 - 2أضواء البيان :الﺸنقيطي ،تح ﻋطية سالم ،د ت .
 – 3آيات ﷲ في اﻹنسان :ﷴ راتب النابلسي ،مؤسسة الﻔرسان ـ ﻋمان ،ط 1434 ،1هـ ـ
 2013م.
 - 4اﻹيمان بالمﻼئكة وبيان ﺻﻔاتهم :ﻋلى بن نايف الﺸﺤود ،ط 1430 ،1هـ  2009م.
 – 5البﺤر والمﺤيﻂ ،تح ﻋادل أحمد وﻋلي ﷴ ،دار الكتب العلمية ـ بيروت ،ط  1422هـ.
 -6البداية في التﻔسير الموضوﻋي ،مطبعة الﺤضارة العربية ،ط 1977 ،2م.
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 - 7البداية والنهاية ،تح ﻋبد ﷲ الترﻛي ،دار هجر للطباﻋة والنﺸر ـ الجيزة ،ط1417 ،1
هـ 1997 ،م.
 - 8البرهان في ﻋلوم القرآن ،تح ﷴ أبو فضل ،دار المعرفة ـ بيروت  ،د ت .
 – 9التبيان في أقسام القرآن :ﻻبن القيم ،دار الﻔكر ،ط 2009 ،م.
 – 10تﺤرير التﻔسير الموضوﻋي والوحدة الموضوﻋية ،ﷴ ﻋمر بازمول ،ﻛلية الدﻋوة ـ
أم القرى ،د.ت.ط.
 – 11التعريﻔات :الجرجاني ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،تح إبراهيم اﻻبياري ،ط
.1504/9
 – 12التﻔسير والمﻔسرون :ﷴ حسين الذهبي ،مكتبة وهبة ـ القاهرة  ،د ت.
 - 13الﺤبائك في أخبار المﻼئك :جﻼل الدين السيوطي ،تح ﷴ السعيد بسيوني ،دار الكتب
العلمية ـ بيروت ،ط 1985 1م .
 - 14سنن ابن ماجة ،تح ﷴ فؤاد ﻋبد الباقي ،دار الﻔكر ـ بيروت  ،د ت.
 – 15شرح اﻷربعين النووية ،لﻺمام النووي ،سليمان ﷴ اللهيميد ،د ت. ،
 – 16شرح رياض الصالﺤين :ابن ﻋثيمين ،موقع جامع الﺤديث النبوي.
 - 17ﺻﺤيح البخاري ،لﻺمام البخاري ) ﷴ ﻋبد ﷲ ﷴ بن إسماﻋيل ( تح مصطﻔى ديب
البغا ،دار ابن ﻛثير ـ بيروت،ط 1407 3هـ ـ  1987م .
 - 18ﻋالم الجن والﺸياطين :ﻋمر بن سليمان العتيبي ،مكتبة الﻔﻼح ـ الكويﺖ،ط1404 ،4
هـ1984. ،
 - 19العين :الخليل بن أحمد الﻔراهيدي ،تح مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي،
مكتبة الهﻼل.
 -20فتح الباري ،شرح ﺻﺤيح البخاري ،دار المعرفة ـ بيروت ،ط  1379هـ .
 -21القرآن وإﻋجازه العلمي :ﷴ إسماﻋيل إبراهيم ،دار الﻔكر العربي ،مصر ،د ت .
 -22قصة الصراع بين آدم وإبليس :ﷴ حسين ،د ت .
 - 23الكليات ،تح ﻋدنان درويش ،ﷴ المصري ،مؤسسة الرسالة ـ بيروت ،ط 1419 1هـ
ـ  1998م.
 -24لسان العرب :ابن منظور ،تح ﻋبد ﷲ الكبير وآخرين ،دار المعارف ـ بيروت ،د ت .
 -25مباحث في التﻔسير الموضوﻋي :مصطﻔى مسلم ،دار القلم ،دمﺸق ،ط1434 ،8هـــ .
 -26مﺤاضرات في تﻔسير الموضوﻋي :ﻋباس ﻋوض ﷲ ،دار الﻔكر ـ دمﺸق ط 2007.
 -27مختار الصﺤاح ،الرازي ،تح مﺤمود خاطر ،مكتبة لبنان ـ بيروت ،ط  1995م ،ص
. 113
 -28المدخل إلى التﻔسير الموضوﻋي :ﻋبد الستار فتح ﷲ ،ﻛلية أﺻول الدين ـ القاهرة
.2006
 -29معجم مقاييس اللغة ،ﻷبي الﺤسن أحمد بن فارس ،تح ﻋبد السﻼم ﷴ ،دار الﻔكر ،ت
ط  1399هـ ـ  1979م.
 - 30مسند اﻹمام أحمد ،تح شعيب اﻷرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،ط 1999 ،2م.
 - 31مﻔردات غريب القرآن ،تح ﷴ سيد ﻛيﻼني ،دار المعرفة ـ بيروت ،د ت .
 - 32وقﻔات مع نظرية التﻔسير الموضوﻋي ،ﻋبد السﻼم حمدان ،الجامعة اﻹسﻼمية ،غزة،
د ت.
السنة العاشرة – العدد التاسع ﻋﺸر )يونيو(2020-

ﺻﻔﺤة 38

مجلة الجامعة

 33مﺤاضرات في التﻔسير الموضوﻋي ،ﻋباس ﻋوض ﷲ ،دار الﻔكر ـ دمﺸق ط ،2007
ص  13ـ . 14
 1 .1سورة الﻔرقان اﻵية33 :
 1 .2انظر :لسان العرب ،ابن منظور ،تح :ﻋبد ﷲ الكبير وآخرين ،دار المعارف ـ
بيروت ،5412/5 ،مادة ) فسر(.
 1 .3ﻷبي الﺤسن أحمد بن فارس ،تح ﻋبد السﻼم ﷴ ،دار الﻔكر ،ت ط  1399هـ ـ
 1979م. 504/4 ،
 1 .4انظر :مﻔردات غريب القرآن ،تح ﷴ سيد ﻛيﻼني ،دار المعرفة ـ بيروت ،ص
. 380
 1 .5انظر :الكليات ،تح ﻋدنان درويش ،ﷴ المصري ،مؤسسة الرسالة ـ بيروت ،ط1
 1419هـ ـ  1998م ،ص . 260
 1 .6انظر :البرهان في ﻋلوم القرآن ،تح ﷴ أبو فضل ،دار المعرفة ـ بيروت. 13/1 ،
 11 .7انظر :البﺤر والمﺤيﻂ ،تح ﻋادل أحمد وﻋلي ﷴ ،دار الكتب العلمية ـ بيروت ،ط
 1422هـ. 121/1 ،
 1 .8انظر :التﻔسير والمﻔسرون :ﷴ حسين الذهبي ،مكتبة وهبة ـ القاهرة ـ  13/1ـ
. 14
 1 .9سورة النساء اﻵية. 44:
 1 .10انظر :المدخل إلى التﻔسير الموضوﻋي :ﻋبد الستار فتح ﷲ ،ﻛلية أﺻول الدين ـ
القاهرة  ،2006ص .19
 1 .11انظر :التعريﻔات :الجرجاني ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،تح إبراهيم اﻻبياري ،ط
 ،1504/9ص . 305
 1 .12انظر :مباحث في التﻔسير الموضوﻋي :مصطﻔى مسلم ،دار القلم ،دمﺸق ،ط،8
 ،1434ص . 16
 1 .13انظر :وقﻔات مع نظرية التﻔسير الموضوﻋي ،ﻋبد السﻼم حمدان ،الجامعة
اﻹسﻼمية ،غزة ،د.ت.ط ،ص . 11
 1 .14ﻋبد الﺤي الﻔرماوي :أستاذ جامعي من ﻋلماء اﻷزهر الﺸريف ،له مﺸارﻛات في
ﻋلوم القرآن ،وله رسالة دﻛتوراه " بعنوان " رسم المصﺤف ولﻔظه " .
 1 .15انظر :البداية في التﻔسير الموضوﻋي ،مطبعة الﺤضارة العربية ،ط 1977 ،2م،
ص . 52
 1 .16وقﻔات مع نظرية التﻔسير الموضوﻋي ،ص . 11
 1 .17مباحث في التﻔسير الموضوﻋي ،ص . 16
 1 .18انظر :تﺤرير التﻔسير الموضوﻋي والوحدة الموضوﻋية ،ﷴ ﻋمر بازمول ،ﻛلية
الدﻋوة ـ أم القرى ،د.ت.ط ،ص . 17
 1 .19انظر :التﻔسير الموضوﻋي :حسن الكومي ،ص . 23
 1 .20انظر :تﺤرير التﻔسير الموضوﻋي :ﷴ ﻋمر بازمول ،ص  14ـ . 15
 1 .21انظر :دراسات في التﻔسير الموضوﻋي :زاهر ﻋواض اﻷلمعي ،ص . 17
 1 .22انظر :تﺤرير التﻔسير الموضوﻋي والوحدة الموضوﻋية ،ص  16ـ . 17
 1 .23سورة اﻷنعام :اﻵية .82
 1 .24سورة لقمان :اﻵية . 13
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 1 .25أخرجه البخاري في ﺻﺤيﺤه  /ﻛتاب :اﻹيمان ،باب :ظلم دون ظلم ) رقم الﺤديث
) ،21/1،(32انظر :ﺻﺤيح البخاري ،لﻺمام البخاري ) ﷴ ﻋبد ﷲ ﷴ بن
إسماﻋيل ( تح مصطﻔى ديب البغا ،دار ابن ﻛثير ـ بيروت،ط 1407 3هـ ـ  1987م
.
1
 .26سورة اﻷنعام :اﻵية . 59
 1 .27أخرجه البخاري في ﺻﺤيﺤه ،ﻛتاب التﻔسير ،باب :تﻔسير سورة الرﻋد ،رقم
الﺤديث ) . 1733/4 ،( 4420
 1 .28انظر :وقﻔات مع التﻔسير الموضوﻋي :ﻋبد السﻼم حمدان ،ص . 12
 1 .29سورة المؤمنون. 101 :
 1 .30سورة الصافات :اﻵية . 50
 1 .31سورة اﻷنعام :اﻵية . 23
 1 .32أخرجه البخاري ،ﻛتاب التﻔسير ،سورة السجدة ،رقم الﺤديث ) ،( 4537
. 1814/4
 1 .33وقﻔات مع نظرية التﻔسير الموضوﻋي :ﻋبد السﻼم حمدان ،ص  14ـ . 17
 1 .34سورة البقرة اﻵية. 30 :
 1 .35سورة البقرة اﻵية. 31 :
 1 .36سورة اﻹسراء اﻵية. 70:
 1 .37القرآن وإﻋجازه العلمي :ﷴ إسماﻋيل إبراهيم ،دار الﻔكر العربي ،مصر ،ص
. 106
 1 .38سورة اﻹنسان اﻵية.1 :
 1 .39سورة اﻷنبياء:اﻵية. 30 :
 1 .40سورة الﻔرقان :اﻵية. 54 :
 1 .41أضواء البيان :الﺸنقيطي ،تح ﻋطية سالم. 434/4 ،
 1 .42سورة الملك اﻵية.2 :
 1 .43سورة اﻻنﻔطار اﻵية. 8 :
 1 .44سورة اﻻنﻔطار اﻵية7 :
 1 .45آيات ﷲ في اﻹنسان :ﷴ راتب النابلسي ،مؤسسة الﻔرسان ـ ﻋمان ،ط1434 ،1
.
هـ ـ  2013م ،ص 15
 1 .46سورة اﻷنبياء اﻵية30 :
 1 .47الموسوﻋة القرآنية :ﻋبد الﺤي الﻔرماوي ،ص . 780
 1 .48سورة النور اﻵية. 45 :
 1 .49ﻻبن ﻋطية اﻷندلسي. 446/4 ،
 1 .50الجامع ﻷحكام القرآن.248/11،
 1 .51أخرجه اﻹمام أحمد في مسنده :مسند أبي هريرة رضي ﷲ ﻋنه ،حيث رقم )
 ،314/13 ( 7932تح شعيب اﻷرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،ط 1999 ،2م.
 1 .52انظر :البﺤر المﺤيﻂ. 274/6 ،
 1 .53سورة الطارق اﻵية 5 :ـ . 7
 1 .54انظر :تﻔسير الﺸعراوي. 54/7 ،
 1 .55سورة اﻷنﻔال اﻵية. 24 :
 1 .56تﻔسير الﺸعراوي.58/5 ،
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 1 .57انظر :التﺤرير والتنوير :الطاهر بن ﻋاشور. 55/19 ،
 1 .58اﻹشارات الكونية في القرآن الكريم ومغزي دﻻلتها العلمية :لزغلول النجار ،مقال
رقم  ،239لسنة  2003من ذي القعدة  1423هـ ،ص  12ـ . 16
 1 .59سورة آل ﻋمران اﻵية. 59 :
 1 .60انظر :التبيان في أقسام القرآن :ﻻبن القيم ،دار الﻔكر ،ط 2009 ،م ،ص . 202
 1 .61سورة الروم اﻵية. 20 :
 1 .62تيسير الكريم :الرحمن في تﻔسير ﻛﻼم المنان. 639 ،
 1 .63الجامع ﻷحكام القرآن :القرطبي. 17/14 ،
 1 .64سورة الﺤﺞ اﻵية. 5 :
 1 .65انظر :أضواء البيان :الﺸنقيطي25/23 ،
 1 .66سورة الرحمن اﻵية 14 :ـ . 15
 1 .67جامع البيان :الطبري 24/22 ،ـ . 26
 1 .68أخرجه مسلم في ﺻﺤيﺤه ،ﻛتاب الزهد والرقائق ،باب في أحاديث متﻔرقة حيث
رقم ) . 226/8 ،( 7687
 1 .69شرح رياض الصالﺤين :ابن ﻋثيمين ،موقع جامع الﺤديث النبوي ،ص . 2225
 1 .70سورة آل ﻋمران اﻵية. 59 :
 1 .71أضواء البيان :الﺸنقيطي. 24/4 ،
 1 .72سورة الﺤجر اﻵية. 25 :
 1 .73سورة الرحمن اﻵية. 15 :
 1 .74الصﺤاح :الجوهري ،364/2 ،والقاموس المﺤيﻂ ،الﻔيروز آبادي ،ص . 262
 1 .75أضواء البيان :الﺸنقيطي ،ص  18ـ . 20
. 245/17 1 .76
 1 .77ﻋالم الجن والﺸياطين :ﻋمر بن سليمان العتيبي ،مكتبة الﻔﻼح ـ الكويﺖ،ط،4
 1404هـ 1984 ،م ،ص .11
 1 .78سورة اﻻﻋراف اﻵية. 27 :
 1 .79الرازي ،تح مﺤمود خاطر ،مكتبة لبنان ـ بيروت ،ط  1995م ،ص . 113
 1 .80ﻛتاب العين :الخليل بن أحمد الﻔراهيدي ،تح مهدي المخزومي وإبراهيم
السامرائي ،مكتبة الهﻼل. 21/6 ،
 1 .81سورة الجن اﻵية 14 :ـ . 15
 1 .82قصة الصراع بين آدم وإبليس :ﷴ حسين ،دت  .ط ،ص . 16
 1 .83البداية والنهاية ،تح ﻋبد ﷲ الترﻛي ،دار هجر للطباﻋة والنﺸر ـ الجيزة ،ط،1
 1417هـ 1997 ،م. 134 ،133/1 ،
 1 .84سورة الرحمن اﻵية. 46 :
 1 .85سورة الرحمن اﻵية. 16 :
 1 .86شرح رياض الصالﺤين ،ص . 2225
 1 .87سورة البقرة اﻵية. 30 :
 1 .88الﺤق المبين في معرفة المﻼئكة المقربين :ﷴ ﻋلي ﷴ ،مطبعة السﻼم ،مصر،
ط 2007 ،1م ،ص .37
 1 .89الﺤبائك في أخبار المﻼئك :جﻼل الدين السيوطي ،تح ﷴ السعيد بسيوني ،دار
الكتب العلمية ـ بيروت ،ط 1985 1م ،ص . 9
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 1 .90سورة الﺤاقة اﻵية. 7 :
 1 .91سورة الصافات اﻵية. 165 :
 1 .92سورة غافر اﻵية. 49 :
 1 .93سورة اﻻنﻔطار اﻵية 10 :ـ . 12
 1 .94شرح اﻷربعين النووية ،لﻺمام النووي ،سليمان ﷴ اللهيميد د ت  ،ص . 9
 1 .95سورة اﻻﻋراف اﻵية. 206 :
 1 .96اﻹيمان بالمﻼئكة وبيان ﺻﻔاتهم :ﻋلى بن نايف الﺸﺤود ،ط 1430 ،1هـ 2009
م ،ص . 8
 1 .97أخرجه ابن ماجة في سننه ،باب الﺤزن والبكاء ،حديث رقم ) ،1402/2 ،(4190
تح ﷴ فؤاد ﻋبد الباقي ،دار الﻔكر ـ بيروت .
 1 .98أخرجه اﻹمام أحمد في مسنده ،حديث المﺸايخ ﻋن أبي ﻛعب ،حديث رقم )
. 405/35 ،( 21516
 1 .99فتح الباري ،شرح ﺻﺤيح البخاري ،حديث رقم )  ،492/9 ،( 2967دار المعرفة
ـ بيروت ،ط  1379هـ .
 1ص . 2225
.100
1
سورة التﺤريم اﻵية.6 :
.101
1
اﻹيمان بالمﻼئكة وبيان ﺻﻔاتهم ،ﻋلى بن نايف الﺸﺤود ،ص . 6
.102
1
سورة فاطر اﻵية. 1 :
.103
1
سورة مريم اﻵية. 17 :
.104
1
اﻹيمان بالمﻼئكة وبيان ﺻﻔاتهم :ﻋلي بن الﺸﺤود ،ص.6
.105

ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻲ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ

.د /يوسف موسى ﻋلﻲ ﻋبدﷲ ابوﻋليقة
كلية اﻵداب
والعلوم الﺸقيقة  -جامعة غريان

مستلخــﺺ البﺤث :
يعد اﻹمام أبي حسن اﻷشعري أحد رواد الﻔكر اﻹسﻼمي السني اﻷﺻيل ،ﻛما يعد
منهجه العقدي استئنافا ً للنظر العقلي الموﺻول الذي دﻋا إليه اﻹسﻼم وحث ﻋليه،ﻛما أنه
امتداد شرﻋي لمذهب أهل السنة والجماﻋة الذي ﻛان وﻻ زال مذهبا ً رسميا ً لكبار اﻷئمة
المسلمين من أمثال :مالك بن أنس والﺸافعي وأحمد بن حنبل ،وغيرهم ﻛثير ،والجدير
بالذﻛر أن هذا المذهب قد أسهم بﺸكل ﻛبير في تﺤصين المعتقد اﻹسﻼمي ،والﺤﻔاظ ﻋلى
جوهر التوحيد القائم ﻋلى اﻹثبات المﻔصل والتنزيه المطلق ،وذلك باﻋتماد أدوات النظر
العقلي السديد ،دون تنكر للنقل بوﺻﻔه أساس الواجبات العقدية ﻛلها ،من هنا يعد ظهور
مذهب اﻷشاﻋرة ﻋلى يد اﻹمام أبي حسن اﻷشعري نقطة تﺤول في تاريخ أهل السنة
والجماﻋة التي دﻋمﺖ منهجها العقدي باﻷساليب الكﻼمية العقلية المبنية ﻋلى المنطق
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والقياس؛ فقد أثبﺖ اﻹمام اﻷشعري بهذا أن تغيير المقدمات المنطقية مع استخدام نﻔس
.اﻷدوات التﺤليلية المعرفية يمكن أن يؤدي إلى نتائﺞ مختلﻔة

Summary:

Imam Abi Hassan Al-Ash'ari is one of the pioneers of
authentic Sunni Islamic thought, and his doctrinal approach is
also an appeal to the connected mental consideration called for
and urged by Islam, and it is also a legitimate extension of the
doctrine of the Sunnis and the community, which was and still is
an official doctrine of the major Muslim imams such as: Malik bin
Anas Al-Shafii and Ahmed bin Hanbal, and many others, It is
worth noting that this doctrine contributed greatly to fortifying
the Islamic belief, and preserving the essence of monotheism
based on detailed proof and absolute impartiality, by adopting the
tools of sound mental consideration, without denying the transfer
as the basis of all contractual duties, Hence the emergence of the
Ash'ari school of thought at the hands of Imam Abi Hasan AlAsh'ari is a turning point in the history of the Sunnis and the
group that supported its doctrinal approach with the rhetorical
and mental methods based on logic and measurement; Imam AlAsh'ari has proven by this that changing logical premises while
using the same cognitive analytical tools can lead to different
results.
المبﺤـث اﻷول
حياتـه وبيئته الﻔكريـة

:اسمه

 بن إسماﻋيل بن،هو أبو الﺤسن ﻋلى بن إسماﻋيل بن أبي بﺸر إسﺤاق بن سالم
 ﻋامر بن أبي موسى ﻋبد ﷲ بن قيس بن حضار،ﻋبد ﷲ بن موسى بن بﻼل بن أبي بردة
 وهذا يدل ﻋلى أن،1 _اﻷشعري اليماني البصري _ ﺻاحب رسول ﷲ ﺻلى ﷲ ﻋيه وسلم
 وقد لقب بالمتكلم لما أشتهر به، يرجع إلى أبي موسى اﻷشعري الصﺤابي الجليل:نسبه
 بقوله، وهو ما أﻛده أبو ﷴ الﺤسن بن ﷴ العسكري،غير أنه لم يكن ﻛذلك في التصنيف
"... ولم يكن من أهل التصنيف، " ﻛان ﺻاحب نظر في المجالس وإذا إقدام ﻋلي الخصوم:
 ونودي ﻋلي... "  جاء في ﻛتاب ابن ﻋساﻛر، وقد لقب اﻷشعري بعد مماته بناﺻر الدين.2
.3 "جنازة ناﺻر الدين
:مولده
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اختلﻔﺖ المصادر والتراجم التي ﻛتبﺖ ﻋن اﻷشعري في تﺤديد سنة ميﻼده و وفاته،
إﻻ أنها تجمع ﻋلي أن مولده ﻛان بالبصرة  ،وأنه نﺸأ فيها وظل بها فترة طويلة من حياته؛
ثم غادرها وسكن بغداد؛ ولهذا يقولون ﻋنه ":بصري سكن بغداد"  . 4إلى أن توفي ووري
جثمانه ودفن بها سنة ثﻼثمائة وأربع وﻋﺸرين هجرية ﻋلى اﻷرجح،أما ﺻاحب وفيات
اﻷﻋيان يﺸير إلى إن :مولده سنة سبعين وقيل ستين ومائتين بالبصرة ) 270أو  260هـ (
 ،5وهو ما يؤﻛده التاج السبكي بقوله :ولد سنة ستين ومائتين 260هـ .6

وفاتـــه:
أما وفاتـــه فيجمل لنا أقوالهم الﺤافﻆ ابن ﻋساﻛر؛ مؤﻛد ﻋلى إن :وفاته سنة أربع
وﻋﺸرين وثﻼثمائة للهجرة ،وقيل سنة نيف وثﻼثين وثﻼثمائة ،وقيل سنة ثﻼثين .واﻷﺻح
أنه مات ببغداد سنة أربع وﻋﺸرين وثﻼثمائة سنة 324هـ؛ وقد وري جثمانه ودفن في
مﺸرﻋة الزوايا في تربة إلى جانبها مسجد وبالقرب منها حمام وهو ﻋن يسار المار من
السوق إلى دجلة .وﻛذلك ذﻛر أبو بكر بن فورك .7

بيئته الﻔكرية:
لم يترجم الباحثين لﺤياة إسماﻋيل بن إسﺤاق والد اﻹمام أبى الﺤسن اﻷشعري،
وﻛل ما تذﻛره المصادر أنه ﻛان سنيا ً جماﻋيا ً  ،وقد أوﺻى إسماﻋيل بن إسﺤاق قبل وفاته
إلي زﻛريا يﺤيي السـاجي ،أن يتولى تعليم ولده أبي الﺤسن ،فأخذ ﻋن الساجي الﺤديث في
مقتبل ﻋمره ،وهو ما يﺸير إليه ﷴ السيد الجليند ،ﻋلى أن نبوغ اﻷشعري ﻛان ﻋلى يد
الﻔقهاء والمﺤدثين قبل زواج ﻋلي الجبائي بأمه؛مؤﻛدا ً ذلك بقوله ":يمكن أن نتوقع نبوغ
اﻷشعري ﻋلي يد الﻔقهاء والمﺤدثين قبل زواج الجبائي بأمه " .8

الجدير بالذﻛر أن ُجل المصادر لم تﺸير إلى فترة نﺸأته اﻷولى ،وبداية أخذه للعلم
وشيوخه ؛ إﻻ ما تﺤكيه أنه نﺸأ ﻋلى اﻻﻋتزال ،رابطة زواج أمه من ﻋلي الجباي بوﻻئه
لﻼﻋتزال  .أما الﻔترة التي تسبق زواج أمه بالجبائي ،لم تذﻛر ﻋنه المصادر أي شيء.
في هذا الصدد ،يﺸير ﷴ أبو زهرة إلى أن اﻹمام اﻷشعري" :درس في نﺸأته
ﻋلوم اﻹسﻼم اﻷولى حﻔﻆ القرآن وطائﻔة من اﻷحاديث ،ومقدارا ً من اﻷحكام الﻔقهية يتعرف
منها أوامر دينه وﻛان من الممكن أن يسلك مسلك الﻔقهاء والمﺤدثين وﻛان ﻋلم هؤﻻء ﻋلم
رواية وتﻔريع اﻷحكام وتخرجها ﻋلى أﺻولها من الكتاب أو السنة أو القياس الﻔقهي ،وﻛان
في نﻔسه نزوع إلي الدراسات العقلية في ظل المبادئ اﻹسﻼمية ولم يجد هذا إﻻ ﻋند
المعتزلة" .9
هذا ﻋن بداية أخذه العلم؛ أما بعد هذه الﻔترة فاﻷشعري تتلمذ ﻋلي يد جهابذة ﻛبار
ﻛانوا أئمة في زمانهم ،ﻋرفوا بالعلم والﻔضل ومن بين الﺸيوخ الذين أخذ ﻋنهم اﻷشعري
شيخ المعتزلة أبي ﻋلي الجبائي  ،10الذي ﻻزمه مﻼزمة طويلة قيل أنها استمرت أربعين
ﻋاما ً ووهو ما يؤﻛده اﻹمام السبكي ":يقال أقام في اﻻﻋتزال أربعين سنة" . 11
وقد أخذ ﻋن الجبائي ﻋلم الجدل والنظر ،وله معه مناظرات في الثﻼثة اﻷخوة
وغيرها؛ وﻋندما قدم إلى بغداد التﺤق بابي إسﺤاق المروزي 12.الﻔقيه الﺸافعي فأخذ الﻔقه
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ﻋنه ،والجدير بالذﻛر أن اﻹمام اﻷشعري ﻛان يأخذ مذهب الﺸافعي ﻋن أبي إسﺤاق
المروزي ،وأن إسﺤاق المروزي يأخذ ﻋنه ﻋلم الكﻼم؛ لذلك ﻛان يجلس في حلقته .13

نستنتﺞ من هذا أن التواﺻل بين اﻷشعري والﺸافعي ﻛان سببا ً رئيسيا ً في تﺤول
اﻷشعري إلى مذهب أهل السنّة ،ﻷن الﺸافعي جمع بين اﻷﺻول والﻔروع ،وتوسﻂ بين أهل
الرأي وأهل الﺤديث ،فكان مذهبه أقصد المذاهب وأوسطها ،بالتالي أثّرت ﻋبقرية الﺸافعي
في اﻷشعري ،وهو ما يؤﻛده ﻋبد الرحمن بدوي نقﻼً ﻋن السبكي قوله :ذﻛر غير واحد من
اﻹثبات أن الﺸيخ أبا الﺤسن اﻷشعري ﻛان يأخذ مذهب الﺸافعي ﻋن أبى إسﺤاق المروزي
.14
ﻛما يتبين من هذا أن اﻷشعري أخذ في البصرة ﻋلم الكﻼم ﻋلي طريقة اﻻﻋتزال وﻋلم
الﺤديث ﻛما أخذ الﻔقه الﺸافعي فيها ،أما في بغداد فقد درس الﻔقه الﺸافعي مما يدل ﻋلي أنه
ﻛان معتزليا ً شافعيا ً في البصرة.

زهــــــــــده:
تعد شخصية أبي الﺤسن اﻷشعري من الﺸخصيات التي تمثل تلك العقيدة الصافية
التي امتازت بالزهد والعﻔة؛حيث يروى أنه ﻛان ﻛثير التعبد حتى قيل ":أنه ظل قريبا ً من
ﻋﺸرين سنة يصلى الصبح بوضوء العتمة وﻻ يﺤكى ﻋن اجتهاده شيئا ً إلى أحد"  ،15وفي
هذا دﻻلة ﻋلى إخﻼﺻه .

ﻛما يروى اﻹمام أحمد بن ﻋلي الﻔقيه ﻋن مناقب اﻷشعري ،فيقول ":خدمﺖ أبا
الﺤسن بالبصرة سنتين وﻋاشرته ببغداد إلي أن توفى رحمهُ ﷲ فلم أجد أروع منه ،وﻻ
أغض طرفا ً ولم أر شيخا ً أﻛثر حياء منه في أمور الدنيا ،وﻻ أنﺸﻂ منه في أمور اﻵخرة"
.16

وأما ابن النديم فيروى أن اﻷشعري ":ﻛان فيه دﻋابة ومزح ﻛبير" ،17وقال ﻋنه
"وﻛان يأﻛل من َ
غلة ضيع ٍة وقﻔها جده بﻼل بن أبى بردة بن أبى موسى
ابن خلكان:
18
ﻋلي ﻋقبة وﻛانﺖ في ﻛل يوم سبعة ﻋﺸر درهما هكذا قاله الخطيب" .
انتمائه ﻷهل السنة :
ذﻛر القاضي ﻋياض في ﻛتابه ترتيب المدارك قوﻻً يبين فيه الﺤقيقة التي ﻻ تترك
مجاﻻً للﺸك في انتماء اﻹمام أبي الﺤسن اﻷشعري لمذاهب أهل السنة والجماﻋة ،وظل
شيخ لهم يعلمهم مجال اﻻشتغال العقدي ،فقد تعلموا ﻋلي يديه أساليب الدفاع ﻋن العقائد
الدينية حتى أﺻبح مصطلح اﻷشعرية مرادفا ً لمصطلح أهل السنة؛ موضﺤا ذلك بقوله:
"… فلما ﻛثرت تواليﻔه – اﻹمام اﻷشعري -وانتﻔع بقوله ،وظهر ﻷهل الﺤديث والﻔقه نبه
ﻋن السنن والدين ،تعلق بكتبه أهل السنة ،وأخذوا ﻋنه ،ودرسوا ﻋليه ،وتﻔقهوا في
طريقه ،وﻛثر طلبته وأتباﻋه لتعلم تلك الطرق في الذب ﻋن السنة ،وبسﻂ الﺤجﺞ واﻷدلة
في نصرة الملة فسموا باسمه وتﻼهم أتباﻋهم وطلبتهم ،فعرفوا بذلك وإنما ﻛانوا يعرفون
قبل ذلك بالمثبتة ،سمة ﻋرفتهم بها المعتزلة ،إذ أثبتوا من السنة والﺸرع ما نﻔوه… فكذلك
أبو الﺤسن ،فأهل السنة من المﺸرق والمغرب بﺤججه يﺤتجون ،وﻋلى منهاجه يذهبون،
وقد أثنى ﻋليه غير واحد منهم ،وأثنوا ﻋلى مذهبه وطريقه" .19

السنة العاشرة – العدد التاسع ﻋﺸر )يونيو(2020-

ﺻﻔﺤة 45

مجلة الجامعة

نستخلﺺ من ذلك إن اﻹمام أبو الﺤسن اﻷشعري بمنهجه الوسطي الذي استعمله
في الدفاع ﻋن ﻋقائد أهل السنة والجماﻋة ،استطاع أن يتدرج بمﻔكري هذه العقائد
وفقهائها،من مستوى النظرة الضيقة للنصوص العقدية أو القراءة الﺤرفية لتلك النصوص
سام
والتي تنتهي حتما ً إلى إقرار ﻋقيدة التﺸبيه والتجسيم المرفوضة إسﻼمياً؛ إلى مستوى ٍ
من التﻔكير العقﻼني الذي يﺤقق التنزيه المطلق.
المبﺤث الثاني
تعريف العقـل والنقـل

أوﻻً :تعريف العقل لغـ ٍة:
بادي ذي بد ﻻبد أن نﻔهم معنى العقل ونتعرف ﻋلى معنى هذه الكلمة في اللغة
الﺤجر والنﱡهى،
العربية وما المقصود بها في المعاجم العربية ،فالعقل في اللغة يطلق ﻋلى ِ
الﺤجْ ر والنﱡهى ِض ﱡد ال ُﺤ ْمق ،والجمع
وهو ضد الﺤمق ،ويطلق ويراد منه :الﻔهم والتمييزِ " :
ﻋقَ َل الدواء
ﻋقَ َل( يَع ِق ُل ﻋقﻼً فهو معقو ٌل وﻋاقلٌ ،ويقال فيه أيضا ًَ :
مصدر ) َ
ﻋُقول ،وهو
ُ
عير :إذا ش ﱠد الساق إلى بقية الذراع بﺤبل واحد لمنعه من
بطنه ،أي أمس َكهُ ،و َ
ﻋقَ َل البَ َ
َ
الهرب" ، 20وقال ابن اﻷنباري " َر ُج ٌل ﻋاقِ ٌل وهو الجامع ﻷمره"" ،وقيل العاقِ ُل الذي
س و ُمنِع الكﻼ َم".
يَﺤْ ِبس نﻔسه ويَ ُردﱡها ﻋن َهواها أ ُ ِخذَ من قولهم قد ا ْﻋت ُ ِقل ِلسانُه إِذا ُح ِب َ
وقال الراغب في )المﻔردات( مادة :ع ق ل " :العَ ْق ُل :يقال للقُ ﱠو ِة ال ُمتَ َه ِيّئ َ ِة لقَبو ِل ال ِعلم،
ستَن ِب ُ
ﻋ ْق ٌل " .21
القو ِةَ :
ويقال للذي يَ ْ
طه اﻹنسانُ بتلكَ ﱠ

أما في القاموس المﺤيﻂ ،يقال :ﻋقل الﺸيء فهمه معقول أي مﻔهوم ،العقل نور
روحاني تدرك به النﻔس اﻷمور الضرورية ،والﻔطرية وابتداء وجوده ﻋند اجتنان الولد في
ٌ
22
الرحم ،ثم ﻻ يزال ينمو إلى أن يكمل ﻋند البلوغ .

جاء في تاج العروس لمرتضى الزبيدي المتوفى 1205هـ العقل ":ال ِعلم وﻋليه
صﺤاح وفي ال ُمﺤكَم ال َع ْقل:
الﺤجْ ُر والنﱡ ْهيَة ومثلُه في ال ِ ّ
اقتصر ﻛثيرون ،وفي العُباب :ال َع ْقلِ :
َ
ْياء من
ِض ﱡد ال ُﺤمق ،أما في القاموس المﺤيﻂ فكلمة ال َع ْق ُل جاءت لتعني ":ال ِع ْل ُم ِبصﻔا ِ
ت اﻷش ِ
مور أو
سنِها وقُب ِْﺤها وﻛ َما ِلها ونُ ْقصانِها أو ال ِع ْلم ُب َخي ِْر ال َخي َْري ِْن وش ِ َّر الﺸ ﱠﱠري ِْن أو ُم ْطلَ ٌ
ُح ْ
ق ﻷُ ٍ
ُ
لقُ ﱠو ٍة بها يكونُ
عان ُمجْ ت َ ِمع ٍة في ال ِذّ ْه ِن يكونُ ب ُمقَ ّدِما ٍ
ب
ت يَ ْ
التمييز بين القُبْحِ وال ُﺤ ْ
ستَتِ ﱡ
س ِن ول َم ٍ
23
َﻼمه" .
بها اﻷ ْغ
سان في َح َرﻛاتِه وﻛ ِ
ُ
ﻺ ْن ِ
راض والمصا ِل ُح ول َه ْيئ َ ٍة َمﺤْ مود ٍة ل ِ

ثانيا ً :في اﻻﺻطﻼح:
تعدد تعريﻔات العقل بتعدد الباحثين والعلماء ،فمنهم ابن منظور الذي ﻋّرفه بأنه" :
جوهر روحاني خلقه ﷲ تعالى متعلقا ً ببدن اﻹنسان" وقيل " :العقل نورا ً في القلب يعرف
الﺤق والباطل" ،وقيل " :هو جوهرا ً مجرد من المادة يتعلق بالبدن تعلق التدبير
والتصريف"  ، 24وقيل العقل" :ما يعقل به حقائق اﻷشياء ومﺤله الرأس وقيل مﺤله
القلب" .25

واختلﻔوا ﻋلماء الكﻼم أيضا في تعريﻔاتهم للعقل فهذا مثﻼً الﺤارث المﺤاسبي،
يُعرف العقل بأنه" :غريزة ﻻ يعرف إﻻ بﻔعله في القلب والجوارح ،ﻻ يقدر أح ٌد أن يصﻔَه
في نﻔسه وﻻ في غيره بغير أفعاله" ، 26وهو قول اﻹمام أحمد بن حنبل  -رحمه ﷲ -
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ومعظم السلف ،إﻻ أن المﺤاسبي أضاف لقول اﻹمام :إن العقل غريزة؛ ﻛلمة )نور( ،فقال
وبالﺤ ْلم" . 27
لما سئل ﻋن العقل" :هو نور الغريزة ،مع التجارب يزيد ،ويقوى بالعلم
ِ

أما إمام الﺤرمين ال ُج َويني؛ فيعرف العقل بقوله ":العقل غريزة يتأتﱠى بها درك
ﺻل إلى العلوم النظرية ومق ّدِماتها من
العلوم وليسﺖ منها ،إنه ﺻﻔة إذا ثبﺖ بها التو ﱡ
الضروريات التي هي مستند النظريات ،وهي منه بنا ًء ﻋلى أن العقل ليس بعلم ،هذا ما نقله
ﻋنه السبكي في ﻛتابِه طبقات الﺸافعية الكبرى" .28
أما القاضي ﻋبد الجبار فيعرف العقل بأنه ":العلم بوجوب الواجبات العقلية
واستﺤالة المستﺤيﻼت وجواز الجائزات ومجزي العادات أي الضروريات التي يﺤكم بها
بجريان العادات من أن الجبل ﻻ ينقلب ذهبا ً" . 29

أما أبو الﺤسن اﻷشعري يعرف العقل في ﻛتابه مقاﻻت اﻹسﻼميين بقوله" :اﻷﺻل
في العقل :العقد واﻹمساك ،وبه سمي إدراك اﻹنسان إدراﻛا ً يعقد ﻋليه ﻋقﻼً ،وما أدرﻛه
ﻋقﻼً ،والقوة التي يزﻋم أنها إحدى القوى التي يتصرف بها اﻹنسان ،يميّز بها بين الخير
والﺸر ،والﺤق والباطل ﻋقﻼً ،ويقابله الجنون والسﻔه ،والﺤمق والجهل باﻋتبارات مختلﻔة
 ، 30وأﻛد ذلك بقوله :العقل هو العلم ﻛما أنه القوة والقدرة ﻋلى اﻛتساب العلم" ،أو " هو
العلم ببعض الضروريات الذي سميناه بالعقل بالملكة" . 31

فالعقل إذن من خﻼل ما ذﻛر من تعريﻔات ؛ جوهر اﻹنسان ومرﻛزه في الدماغ،
ونوره في القلب ،وبدونه يﻔقد اﻹنسان ميزنه ،فهو ﺻﻔة ينتقل بها اﻹنسان من العلم
بالضرورة إلى العلم بالنظريات ،وانه متوقف ﻋلى سﻼمة آﻻته التي هي الﺤواس ،فلوﻻ
العقل لما ﻛان هناك تكليف لصاحبه ،فهو الذي يساﻋد ﻋلى فهم النﺺ القرآني وما جاء به
الﺸرع.

إذن العقل هو الذي من خﻼله يتم دراسة النصوص والنقول وفهمها ﻻستنباط
نﺺ في قرآن
اﻷحكام الﺸرﻋية واﻻستدﻻل بكل دليل في مكانه ،فما غاب ﻋن العقل من فهم ٍ ّ
َ
س ِم ْع َنا ا ْل ُهدَى آ َمنﱠا بِ ِه ف َمن يُ ْؤ ِمن
أو ﺻﺤيح سنة فيسلﱠم به المؤمن ،قال ﷲ تعالى َ :وأَنﱠا لَ ﱠما َ
سا َو َﻻ َر َهقًا سورة الجن. 13 :
اف بَ ْخ ً
بِ َربِّ ِه فَ َﻼ يَ َخ ُ

والجدير بالذﻛر أن مادة )ﻋقل( وتصاريﻔها وردت فقﻂ في تسع وأربعين آية من
آيات القرآن الكريم ،وجاء ذﻛر معناه في سﺖ ﻋﺸرة آية أخرى بمادة "اللب" ومثلها بمادة
"الﻔؤاد" ،وذلك ﻋدا ما ورد بألﻔاظ أخرى تﺤتمل معانيها أن يكون المراد العقل ،وتﺤتمل
سواه.

تعريف النﱠ ْق ُل:
فيقصد به في اللغــــة :تـﺤوي ُل الﺸيء من موضع إِلـى موضع ،نَقَله يَ ْنقُله نَ ْقﻼً
ـﺤول .32
فانتَقَل ،والتﱠنَقﱡل :الت ﱠ ﱡ
واﺻطﻼحا ً :ما انتقل ﻋبر اﻷجيال من موروث ثقافي وحضاري ويقصد به في الﻔكر
اﻹسﻼمي خاﺻة القرآن والسنة ؛فيقال ﻷدلة الكتاب والسنة :اﻷدلة النقلية ،ويقال لها
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السمعية ويقال لها :الخبرية واﻷدلة المأثورة ،وﻛلها بمعنى واحد ،وهي اﻷدلة المسموﻋة
المنقولة ﻋن ﻛتاب ﷲ العزيز والسنة المطهرة أو اﻷدلة التي نقلها إلينا نقلة الﺤديث
والرواة.
المبﺤث الثالث
موقﻔه من العقـل والنقـل

يعد أبى الﺤسن اﻷشعري من الﺸخصيات اﻹسﻼمية التي امتازت بنﻔاذ الذهن ،وبُع َد التﻔكير
أول أمره ،حتى إذا
ووفرة العلم ،بالغ الذﻛاء ﻋظيم الﻔهم ،قد تب ّﺤر في مذهب المعتزلة في ّ
تبرأ منه ،ث ّم جعل من معرفته بمذهب المعتزلة طريقا ً للر ّد ﻋليهم ،بأدلة
انكﺸﻔﺖ له خباياه ّ
ﻋقلية ومنطقية تستند إلى ما قرره الﺸرع الﺤكيم و ﻻ تترك مجاﻻً للﺸك.

فأبى الﺤسن اﻷشعري هو واضع أﺻول مذهب اﻷشاﻋرة ،الذي أﺻبح فيما بعد له
السيادة ﻋلى أتباع المذاهب الﻔقهية في العالم اﻹسﻼمي؛ وقد تيسر له اﻻنتﺸار بﻔضل
المنهﺞ الوسطي الذي سلكه اﻹمام أبو الﺤسن اﻷشعري ،فاﻋتنقه ﻋلماء أجﻼء،أُﻋُترف لهم
بالعلم من أمثال :اﻹمام أبو بكر بن الطيب الباقﻼني المالكي ،وأبو بكر ﷴ بن الﺤسن بن
فورك والﺸيخ أبو إسﺤاق إبراهيم بن ﷴ بن مهران اﻻسﻔراييني وأبو إسﺤاق الﺸرازي
وأبو حامد الغزالي والﺸهرستاني واﻹمام فخر الدين الرازي وغيرهم الكثير.

سمة والمعتزلة وغيرهم 33؛
وقد ﻛانﺖ له
تصانيف ﻛثيرة ٌ في الر ّد ﻋلى المﻼحدة والمج ّ
ٌ
نذﻛر منها ﻋلى سبيل المثال) :العمد( و)مقاﻻت اﻹسﻼميين واختﻼف المصلين(،و)الر ّد ﻋلى
سمة( ،و)استﺤسان الخوض في ﻋلم الكﻼم( ،و)اﻹبانة ﻋن أﺻول الديانة( ،و)مقاﻻت
المج ِ ّ
الملﺤدين( ،و)اللمع في الرد ﻋلى أهل الزيغ والبدع(.هذه وغير من مؤلﻔات جاءت لنصرة
ﻋقائد أهل السنة والجماﻋة بأدلة ﻋقلية ومنطقية تستند إلى ما قرره الﺸرع الﺤكيم،
متصديا ً للمعتزلة  ،وﻛاشﻔا ً ﻻنﺤرافاتهم باﻷقيسة المنطقية والدليل العقلي.
وهو ما يؤﻛد في مقدمة ﻛتابه )اﻹبانة( بقوله" :أما بعد فإن الزائغين ﻋن الﺤق من
المعتزلة وأهل القدر ..مالﺖ بهم أهواؤهم إلي تقليد رؤسائهم ،ومن مضى من أسﻼفهم،
فتأولوا القرآن ﻋلي آرائهم تأويﻼً لم ينزل ﷲ به سلطاناً ،وﻻ أوضح به برهاناً ،وﻻ نقلوه
ﻋن رسول رب العالمين ،وﻻ ﻋن السلف المتقدمين" ،34حيث استخدم اﻷشعري المنهﺞ
العقلي؛ مﺤاوﻻً ﻛﺸف انﺤراف المعتزلة والﺤنابلة وغيرهم من المخالﻔين ،وزيغهم ﻋن
العقيدة السليمة؛ فجاء رده ﻋليهم بمثل حجتهم أي بالدليل العقلي وجعله خاضعا ً للنصوص
الثابتة؛ وهذا ما أشار إليه ابن ﻋساﻛر بقوله" :وجعل رسالته وهدفه الرد ﻋليهم بﺤكم ما
فرض ﷲ سبﺤانه وتعالى ﻋلينا من الرد ﻋلى مخالﻔي الﺤق" ، 35فألف ﻛتابه_ اﻹبانة_
مبينا ً فيها ﻋقيدته بأنها ﻋلى ﻋقيدة أهل الﺤق والسنة؛ متبعا ً مذهب أهل السلف الذين
يمثلهم اﻹمام أحمد بن حنبل ،وأنه قائل بأقواله ،مخالف لما خالﻔها ً .
وقد أﻛد ﻋبد الرحمن بن خلدون ذلك بقوله" :وقام بذلك الﺸيخ أبو الﺤسن
اﻷشعري إمام المتكلمين فتوسﻂ بين الطرق ونﻔى التﺸبيه ،وأثبﺖ الصﻔات المعنوية،
وقصر التنزيه ﻋلى ما قصره ﻋليه السلف ،وشهدت له اﻷدلة المخصصة لعمومه فأثبﺖ
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الصﻔات اﻷربع المعنوية والسمع والبصر والكﻼم القائم بالنﻔس بطرق النقل والعقل ورد
ﻋلى المبتدﻋة في ذلك ﻛله" . 36

والجدير بالذﻛر أن جل ﻛتب الﺸيخ أبي الﺤسن اﻷشعري التي ﺻنﻔها في آخر
حياته -ﻛاﻹبانة ،ورسالته إلى أهل الثغر ،ومقاﻻت اﻹسﻼميين ،وغيرها -تﺸير إلى انتقاله
في آخر حياته إلى مذهب السلف في الصﻔات ،حيث يؤﻛد دلك شيخ اﻹسﻼم ابن تيمية
بقوله " :ولما رجع اﻷشعري ﻋن مذهب المعتزلة سلك طريق ابن ﻛﻼب ،ومال إلى أهل
السنة والﺤديث ،وانتسب إلى اﻹمام أحمد ،ﻛما قد ذﻛر ذلك في ﻛتبه ﻛلها :ﻛاﻹبانة،
والموجز ،والمقاﻻت ،وغيرها ،وﻛان القدماء من أﺻﺤاب أحمد ﻛأبي بكر بن ﻋبد العزيز
وأبي الﺤسين التميمي وأمثالهما يذﻛرونه في ﻛتبهم ﻋلى طريق الموافق للسنة في الجملة،
ويذﻛرون رده ﻋلى المعتزلة وأبدى تناقضهم" .37

فالمتأمل لما ﻛتبه أبي الﺤسن اﻷشعري في) :اﻹبانة( ،و)مقاﻻت اﻹسﻼميين(،
و)رسالته إلى أهل الثغر( ،يتبين له أن اﻹمام أبي الﺤسن اﻷشعري قد وافق ﻋلى أجماع
أهل السنة والجماﻋة قاطبة ﻋلى إجراء ﺻﻔات ﷲ تعالى ﻋلى ظاهرها وحقيقتها ،ﻻ ﻋلى
المجاز؛ فيقول":حكم ﻛﻼم ﷲ تعالى أن يكون ﻋلى ظاهره وحقيقته ،وﻻ يخرج الﺸيء ﻋن
ظاهره إلى المجاز إﻻ بﺤجة " .38

نستنتﺞ مما سبق إن أبا الﺤسن اﻷشعري أقرب إلى السنة والسلف؛ خاﺻة في باب
الصﻔات،وهو ما يؤﻛده شيخ اﻹسﻼم ابن تيمية بقوله” :أن اﻷشعري وأئمة أﺻﺤابه من
المثبتين للصﻔات الخبرية ونﺤو ذلك أقرب إلى السنة والسلف واﻷئمة -ﻛأحمد بن حنبل
وغيره " .39

وهذا ﻻشك خير دليل في الرد ﻋلى المخالﻔين لﻺمام اﻷشعري ،بأنه شيخ أهل السنة
بﻼ منازع ،ومنهجه يعتمد ﻋلى الكتاب والسنة الصﺤيﺤة سواء ﻛانﺖ متواترة أو آحادا ً
وأقوال الصﺤابة وإجماع السلف أﺻوﻻً لبناء العقيدة؛ بل وأﺻبح منهجه مرجعا ً أساسا ً
لﺤﻔﻆ ﻋقائد المسلمين ،والرد ﻋلى المخالﻔين.

وهذا ما أﻛده اﻹمام القاضي ﻋياض في ترجمته لﻺمام أبي الﺤسن اﻷشعري بقوله
 " :إقامة الﺤجﺞ الواضﺤة من الكتاب والسنة والدﻻئل الواضﺤة ودفع شبهه المبتدﻋة"
 ،حيث ألف رسالة استﺤسان الخوض في ﻋلم الكﻼم ،التي بين فيها أن اﻻقتصار ﻋلي النقل
وإقصاء العقل في تأييد ما ورد به من حقائق خاطئ  ،وبهذا قد خالف المعتزلة في زمانه
ﻷنهم قلدوا رؤسائهم ،وهذا خطأ ﻛبير في شأن فهم العقائد اﻹيمانية ،ثم بين لنا خطئهم
المنهجي ،بقوله " :ﻋن طائﻔة من الناس جعلوا الجهل رأسمالهم وثقل ﻋليهم النظر
والبﺤث ﻋن الدين ومالوا إلي التخﻔيف والتقليد وطعنوا ﻋلي من فتش ﻋن أﺻول الدين
ونسبوه إلي الضﻼل وزﻋموا أن الكﻼم في الﺤرﻛة والسكون وﺻﻔات الباري بدﻋة وضﻼله
. 41

40

مﺸيدا ً إلى موقف اﻹمام أحمد بن حنبل قائﻼً" :وبما نقول به أبو ﻋبد ﷲ أحمد بن
حنبل نضر ﷲ وجهه ،ورفع درجته ،وأجزل مثوبته ،قائلون ،ولمن خالف قوله مجانبون؛
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ﻷنه اﻹمام الﻔاضل والرئيس الكامل الذي أبان به ﷲ الﺤق ،ورفع به الضﻼل ،وأوضح به
المنهاج ،وقمع به المبتدﻋين وزيغ الزائغين". 42

ثم تصدى لهم بعد ذلك باﻷدلة النقلية الدالة ﻋلي ﺻﺤة النظر واﻻستدﻻل مؤﻛدا ً
ﻋلى أن القرآن الكريم والسنة ﻻ تمانع من استخدام العقل في فهم أمور العقيدة وشرحها
وتأييدها؛ بل هي ضرورة حتمية ،للرد ﻋلى المبتدﻋة القائلين بظواهر النصوص ،ومؤﻛدا ً
ﻋلى أن ":حكم مسائل العقليات والمﺤسوسات أن يرد ﻛل شيء من ذلك إلي بابه ،وﻻ تخلﻂ
العقليات بالسمعيات وﻻ السمعيات بالعقليات"  ، 43مستدﻻً بقوله تعالى في قصة إبراهيم
ب اﻵ ِف ِلينَ ،
ﻋليه السﻼم  :فَلَ ﱠما َجنﱠ َ
ﻋ َل ْي ِه اللﱠ ْي ُل َرأَى ﻛ َْوﻛَبا ً قَا َل َهذَا َر ِبّي فَلَ ﱠما أَفَ َل قَا َل ﻻَ أ ُ ِح ﱡ
فَلَ ﱠما َرأَى القَ َم َر َب ِازغا ً قَا َل َهذَا َر ِبّي فَلَ ﱠما أَفَ َل َقا َل لَ ِئن لﱠ ْم َي ْه ِد ِني َربِّي ﻷَﻛُونَنﱠ ِمنَ القَ ْو ِم
الضﱠا ِلّينَ  )اﻷنعام .(76-77
ﻛما أستدل اﻹمام اﻷشعري ﻋلي ﺻﺤة النظر ووجوبه ،من رده سبﺤانه تعالى ﻋلي
ب
المﺸرﻛين الذين أقروا بالخلق اﻷول فألزمهم أن يقروا بالخلق الثاني ،قال تعالىَ  :وض ََر َ
ِي َخ ْلقَهُ  ،قال من يﺤيي العظام وهي رميم  ،قُ ْل يُﺤْ ِيي َها الﱠذِي أَنﺸَأ َ َها أَ ﱠو َل َم ﱠر ٍة
لَنَا َمثَﻼً َونَس َ
ﻋ ِلي ٌم)يس .(79-78
ق َ
َو ُه َو ِب ُك ِ ّل َخ ْل ٍ
ويقول اﻷشعري :وهذا هو الدليل ﻋلى ﺻﺤة الﺤجاج والنظر ﻷن ﷲ تعالى حكم
في الﺸيء بﺤكم مثله وجعل سبيل النظر ومجراه مجرى نظيره" . 44
المبﺤث الرابــع
مذهب اﻹمام أبي الﺤسن اﻷشعري ومنهجه

إن السمة الرئيسة التي اتصف بها مذهب اﻹمام أبي الﺤسن اﻷشعري ومنهجه هي
سمة العقﻼنية ،واﻻرتكاز ﻋلى العقل اﻹنساني ،بنهجه المنطقي المستند إلى البرهان،
والنظر والﺤكمة؛ لكن لسﻼمة المنهﺞ تقتضى منا قبل الﺤديث ﻋن أية شخصية أو أي فكر
أن نتﺤدث ﻋن البيئة التي أنتجﺖ لنا تلك الﺸخصية أو ذلك الﻔكر.

فاﻹنسان ابن بيئة يتأثر بها ويؤثر فيها ،فهي تتولى تكوينه وتوجيهه فكريا ً
وﻋقيدياً ،وأول من يتأثر بهم اﻹنسان هم أبواه وأسرته؛ فيعتنق معتقدهم ،ويتبنى فكرهم أو
سري الصغير يﺤمل ﻋقيدة وفكر إلي مﺤيﻂ أﻛبر
رأيهم؛ ثم يخرج اﻹنسان ﻋن مﺤيطة اﻷ ُ
وأوسع يﺤمل ﻋدة تراﻛمات ﻋقدية وفكرية ،تخلق ﻋنده نوع من الصراع الﻔكري والتصادم
بين ﻋقيدة وفكر تعلمه في نﺸأته وفكر اﺻطدم به في مﺤيطه.

فﻼ شك انه يتﺤمس لعقيدته وفكره الذي تعلّمه في نﺸأته ويدافع ﻋنه؛ ثم يﺤاول أن
يوازن ويعدل من حماسة لﻔكره والتعايش مع فكر وﻋقيدة مجتمعه الكبير،والمتتبع لسيرة
وحياة اﻷشعري يجد أنه تراجع ﻋن بعض أفكاره التي تعلمها في ﻋلومه النقلية.

فاﻹمام اﻷشعري أخذ ﻋلوم اﻹسﻼم اﻷولى من أئمة وفقهاء شافعيين في الﻔقه
والﺤديث والعلوم النقلية؛ واﻋتنق مذاهبهم؛ ثم تتلمذ ﻋلى يّد أبى ﻋلي الجبائي زوج أمه،
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الذي ﻛان إماما ً في اﻻﻋتزال والعلوم العقلية ،فتبﺤر في ﻛﻼم اﻻﻋتزال وبلغ غايته في العلوم
العقلية التي ﻛانﺖ تأج بها الساحة العلمية المسيطرة آنذاك.

وﻻشك أن منهﺞ اﻷشعري أو فكره جاء ﻛنتيجة للصراع الذي ﻋرفته اﻷمة
اﻹسﻼمية ،بين المعتزلة والﺤنابلة ،بل والصراﻋات التي نﺸبﺖ داخل مذهب المعتزلة
نﻔسها ،وأراد أن يبعد نﻔسه ومن يتبعه ﻋن ذلك الجو الذي يمكن إن يؤدي إلى فساد الدين،
لذا من الواجب اﻹشارة لذلك الصراع واﻷحداث التي طرأت في ﻋصر اﻷشعري وأثرت في
فكره ومنهجه.

المعتزلة وﺻراﻋهم مع الﺤنابلة:
تﺸير المصادر إلى إن المعتزلة فرقة فكرية تعتمد ﻋلى العقل في تأويلها لبعض
النصوص القرآنية ،وقد بدأ نﺸاطها في مطلع القرن الثاني الهجري؛ ويعد واﺻل بن ﻋطا
من ابرز شخصياتها؛ ﻷنه تﻔرد بآرائه التي خالف بها أساتذته الﻔقهاء وأسس مدرسة
اﻻﻋتزال التي ﻛانﺖ غايتها في بداية أمرها الدفاع ﻋن العقيدة اﻹسﻼمية ،ضد الغزو الﻔكري
الذي تسرب إليها من ديانات ومعتقدات الﺸعوب التي فتﺤها المسلمون.

بل وتؤﻛد اغلب المصادر والمراجع إن المعتزلة في بدايتهم لم يكونوا مبتعدين ﻋن
أهل السنة ،غير أن طبيعة نﺸأتهم التي ﻛانﺖ تمثل الصراع بين الﻔكر اﻹسﻼمي والﻔكر
الدخيل الذي يعتمد ﻋلي العقل ﻛأساس للمعرفة ،وﻻ يؤمن بالوحي؛ فﻔرض ﻋليهم الموقف
أن ينازلوا خصمهم بنﻔس سﻼحه وهو العقل.

ولكن إسراف المعتزلة في اﻷخذ بالعقل وتأويلهم لجميع النصوص القرآنية التي
تتعارض واﻷﺻول الخمسة) :التوحيد ،العدل ،الوﻋد والوﻋيد ،المنزلة بين المنزلتين ،اﻷمر
بالمعروف والنهي ﻋن المنكر( التي بنوا ﻋليها ﻋقيدتهم ،جعلهم يلجؤون إلي إقصاء جميع
اﻷحاديث التي تخالف آرائهم ولم يقبلوا منها سوى المتواتر الذي تعرض ﻛذلك للتأويل،
فﺸاﻋﺖ ﻋنهم فكرة خلق القرآن وتكﻔير من لم يقول باﻷﺻول التي ﻻ يعد معتزليا ً من لم يقل
بها.

والجدير بالذﻛر أن المعتزلة بدأت بعقيدة واحدة ،ثم تطورت حتى شكلﺖ منظومة
من العقائد واﻷفكار ،أهمها فكرة خلق القرآن وتكﻔير من لم يقول باﻷﺻول الخمسة،
وحملوا السلطة السياسية في ﻋهد الخليﻔة المأمون ) (833 -813الذي وقع في هوى ذلك
التيار ال معتزلي الجديد ،إذ ﻛان شغوفا ً بمجالس العلم ،واقتنع بمقولة المعتزلة أن القرآن
مخلوق ؛و حمل الناس ﻋلى اﻻﻋتقاد بخلق القرآن ،وجعلها ﻋقيدة رسمية للدولة ،واستعظم
أن يعارضه الﻔقهاء المﺤافظون .45
فتعرض ﻛل مخالف لقول المعتزلة لﺸتى أنواع التعذيب والتنكيل ،حتى لم يبق مﻔتي
إﻻ ويقول بخلق القرآن ،ﻋدا ابن حنبل ،وﷴ بن نوح ،فوضعا ً في السجن ،وبدأت بذلك
مﺤنة الﻔقهاء السنيين ،وإجبارهم ﻋلي القول بأن القرآن مخلوق" .46

ومات المأمون وقد أوﺻى ولي ﻋهده المعتصم با باﻻستمرار بالقضية فأمر
المعتصم بضرب ابن حنبل سنة ،218وظل ابن حنبل بالسجن إلي إن أفرج ﻋنه في رمضان
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سنة  220هـ ،وشاع ضرب ابن حنبل وﺻار مﺤنة ﻛبرى يتغنى بها الﻔقهاء الذين حملوا
فيما بعد لقب الﺤنابلة ،وقالوا إنه استمر اثر الضرب في جسده يتوجع منه إلي إن مات
سنة 241ه" . 47

وبعد وفاة المعتصم والواثق تولى الخﻼفة المتوﻛل وأﻋلن رفع المﺤنة ﻋن
سجون من أهل البلدان ،ومن أخذ في خﻼفة الواثق ،وقد قال
الﺤنابلة ،أطلق من ﻛان في ال ّ
اليعقوبي موضﺤا ً ذلك" :نهى المتو ِ ّﻛل النّاس ﻋن الكﻼم في القرآن وأطلق من ﻛان في
سجون من أهل البلدان ،ومن أخذ في خﻼفة الواثق ،فخﻼّهم جميعا ً وﻛساهم ،وﻛتب إلى
ال ّ
48
اﻵفاق ﻛتبا ً ينهي ﻋن المناظرة و الجدل" .

من هنا فقدت المعتزلة نﻔوذها السياسي ،ﻛما فقدت سيطرتها ﻋلي ﻋامة الناس
؛ولكن في المقابل لم تظهر شخصية قوية من الﺤنابلة بعد اﻹمام أحمد بن حنبل تستطيع أن
تجادل المعتزلة؛ فكانﺖ اﻷمة اﻹسﻼمية بﺤاجة إلى من يجادل العقليين ويرشدهم وإلي
الصواب بنﻔس أساليبهم ومناهجهم ،ويجمع الناس ﻋلي ﻋقيدة أهل السنة والجماﻋة  ،وقد
ﻋجز ﻋن مقاومة هذا التيار العنيف ورده المﺤدثون المتصلبون والﺤنابلة المتﺤمسون
والﻔقهاء البارﻋون؛ فبرز أبو الﺤسن اﻷشعري مدافعا ً ﻋن ﻋقيدة أهل السنة بعد فترة
قضاها في اﻻﻋتزال.

فقد أﻛدت المصادر إن اﻷشعري ﻛان أول أمره معتزلياً ،دافع ﻋن آرائهم ،وناﺻر
التأويل العقلي وناظر في الﻔكر اﻹﻋتزالي ،وقد بقى في اﻻﻋتزال أربعين سنة ،ثم انقلب ﻋلى
المعتزلة ،وشنّ ﻋليهم حملةً شعواء ،مؤﻛّدا ً ضرورة التمسك بهدي ﻛتاب ﷲ وسنﱠة رسوله
ﷺ؛ وما ُروي ﻋن الصﺤابة والتابعين وأئمة الﺤديث.

هذا التﺤول أو اﻻنﻔصال له أﻛثر من دﻻلة معرفية في سياق تطور الﻔكر اﻹﻋتزالي
وﻋﻼقته بالجانب السياسي لدولة الخﻼفة العباسية ،يقول اﻷهواني في تﺤقيقه لكتاب
"مقاﻻت اﻹسﻼميين" لﻸشعري :إن أخطر مسألة في حياة اﻷشعري انﻔصاله ﻋن شيخه
الجبائي ،وانعزاله وتﺤوله ﻋن المعتزلة.
اﻷطوار العلمية لﻺمام اﻷشعري:
إن أول ما يستدﻋى اﻹشارة إليه في حياة اﻹمام اﻷشعري العلمية هو تقلبه في
منهجه وأفكاره ،فالناظر إلى تراث اﻹمام اﻷشعري يرى أن اﻷشعري؛ ﻛان معتزليا ً ثم تخلى
ﻋن اﻻﻋتزال ثم ﺻار ﻛﻼبياً؛ وقال برأي ﻋبد ﷲ بن سعيد بن ُﻛﻼّب ،وتأثر به " . 49

بينما يرى البعض اﻷخر أنه بدأ معتزلياً ،ثم تﺤول إلى الدفاع ﻋن ﻋقيدة اﻹمام احمد
بن حنبل ،فلما لم تقبله حنابلة بغداد؛ وهذا ما يؤﻛد ُه ﻋبد الرحمن بدوي بقوله  ":أن
اﻷشعري تﺤول من اﻻﻋتزال إلى الدفاع ﻋن ﻋقيدة اﻹمام احمد بن حنبل"  ،50ورضي أن
يلقى ﷲ بعقيدة السلف ﻛما بينها اﻹمام أحمد بن حنبل.
والجدير بالذﻛر أن جل المصادر تؤﻛد ﻋلى أن اﻹمام اﻷشعري ،انتهى في آخر
حياته واستقر ﻋلى مذهب أهل السنة والجماﻋة ،بعد ما تبين له خطأ ما ﻛان ﻋليه؛ فرجع
إلى مذهب السلف المتمثل في منهﺞ اﻹمام أحمد بن حنبل ،وهو ما ﺻرح به في ﻛتاب
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"اﻹبانة"حيث قال":ونﺤن بذلك معتصمون وبما ﻛان يقول أبو ﻋبد ﷲ  -يقصد اﻹمام أحمد
 -قائلون ولمن خالف قوله مخالﻔون.51"...

وﻛان من قصته في الرجوع إلى الﺤق :ما أسنده الﺤافﻆ ابن ﻋساﻛر )ت 571هـ(
معولُنا ،قام ﻋلى
ﻋن ابن ﻋزرة -رحمه ﷲ -أنه قال” :اﻷشعري شيخنا وإمامنا ،و َمن ﻋليه ﱠ
مذاهب المعتزلة أربعين سنة ،وﻛان لهم إما ًما ،ثم غاب ﻋن الناس في بيته خمسة ﻋﺸر
يو ًما .فبعد ذلك خرج إلى الجامع ،فصعد المنبر ،وقال :معاشر الناس ،إني إنما تغيﱠبﺖ ﻋنكم
ق ﻋلى باطل ،وﻻ
في هذه المدة؛ ﻷني نظرت فتكافأت ﻋندي اﻷدلة ،ولم يترجح ﻋندي ح ﱞ
ق ،فاستهديﺖ ﷲ تبارك وتعالى ،فهداني إلى اﻋتقاد ما أودﻋته في ﻛتبي هذه،
باطل ﻋلى ح ّ ٍ
وانخلعﺖ من جميع ما ﻛنﺖ اﻋتقده ﻛما انخلعﺖ من ثوبي هذا ،وانخلع من ثوب ﻛان ﻋليه
ورمى به" .52
منهﺞ اﻹمام اﻷشعري:
لقد اتبع اﻹمام منهجا ً ﻛﻼميا ً في استدﻻه ﻋلى العقائد بالنقل والعقل ،الﺸيء الذي
آثار نقمة الﻔريقين ،العقلي الذي يمثله المعتزلة والنقلي الذي يمثله الﺤنابلة ،حيث حاول
إثبات ما ورد في الكتاب والسنة من أوﺻاف ﷲ واﻻﻋتقاد برسله واليوم اﻵخر والمﻼئكة
والﺤساب والعقاب والثواب ،مستدﻻً باﻷدلة العقلية والبراهين المنطقية ﻋلى ﺻدق ما جاء
في الكتاب والسنة بعد أن أوجب التصديق بها ﻛما هي نقﻼً ،فهو ﻻ يتخذ من العقل َحكَما
ﻋلى النصوص ليؤولها أو يمضي ظاهرها ،بل يتخذ العقل خادما ً لظواهر النصوص .

من هنا لجأ إلى تأويل النصوص بما ظن أنه يتﻔق مع أحكام العقل ،وإثبات الصﻔات
السبع ﻋن طريق العقل :الﺤياة والعلم واﻹرادة والقدرة والسمع والبصر والكﻼم ،أما
الصﻔات الخبرية ﻛالوجه واليدين والقدم والساق فتأولها ﻋلى ما ظن أنها تتﻔق مع أحكام
العقل وهذه هي المرحلة التي ما زال اﻷشاﻋرة ﻋليها ،حتى اشتهروا بالصﻔاتية ،ﻛما
اشتهرت المعتزلة بنﻔاة الصﻔات وتأويل النصوص القرآنية ﻋندما يجدونها مخالﻔة ﻵرائهم
بزﻋمهم  ،وﻻ يكادون يعتمدون ﻋلى السنة.
فجاء إمام اﻷشاﻋرة بمنهﺞ وسﻂ ،وزﻋم أنّه قد أقنع به ﻛﻼ الطرفين ،فاﻋترف بهذه
الصﻔات ﻛما ورد في الكتاب والسنّة بﻼ تأويل وتصرف ،ولما ﻛان إثباتها ﻋلى ﷲ سبﺤانه
بظواهرها يﻼزم التﺸبيه والتجسيم ـ وهما يخالﻔان العقل ،وﻻ يرضى بهما أهل التنزيه من
العدلية ـ أضاف ﻛلمة خاﺻة أخرجته ﻋن مغبّة التﺸبيه ومزلقة التجسيم ،وهي )أنّ
سبﺤانه هذه الصﻔات لكن بﻼ تﺸبيه وتكييف( فﺤين أثبﺖ العلو واﻻستواء ربطهما بما
يدل ﻋلى أنه يقول بنﻔي ﺻﻔات الﻔعل تعالى ﻛما يﺸاء .حيث ينقل اﻹمام اﻷشعري ﻋن ابن
ﻛﻼب قوله":وﻛان يزﻋم أن الباري لم يزل وﻻ مكان وﻻ زمان قبل الخلق ،وأنه ﻋلى ما لم
يزل ،وأنه مستو ﻋلى ﻋرشه ﻛما قال ،وأنه فوق ﻛل شيء تعالى" . 53
منهجه في الصﻔات :
تعالى،
ﻻشك أن اﻹمام اﻷشعري وبمنهﺞ وسﻂ ،اﻋترف بالصﻔات الخبرية
ﻛالوجه واليد والرجل واﻻستواء ﻋلى العرش ،ﻛما ورد في الكتاب والسنّة بﻼ تأويل
وتصرف ،فهذه المسائل قدم فيها النقل ﻋلى العقل .ومما يدل ﻋلى ذلك إثباته للصﻔات
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الخبرية ،فقد قال" :فكيف يكون الﺤق في خﻼف ذلك والكتاب ناطق به وشاهد له" ،54
حيث يﺸير اﻹمام إلى أن ابن ﻛﻼب يثبﺖ اﻷسماء والصﻔات تعالى :فيقول :لم يزل ﷲ
تعالى ﻋالما ،قادرا ........ ،إلخ .55
ﻛما يثبﺖ الصﻔات الخبرية ﻛالوجه واليدين والعين بقوله " :أُطلق اليد والعين
والوجه خبراً ،ﻷن ﷲ أُطلق ذلك ،وﻻ أطلق غيره ،فأقول :هي ﺻﻔا ٍ
ت ﻋز وجل ﻛما قال
في العلم والقدرة والﺤياة أنها ﺻﻔات"  ،56أما قوله بأزلية الصﻔات ﻛلها دون أن يﻔرق بين
ﺻﻔات الذات وﺻﻔات الﻔعل،فيجعل ﺻﻔات الرضى والسخﻂ والمﺤبة والكرم والجود أزلية
ﻛالسمع والبصر والﺤياة ،حتى ﻻ يﻔهم منها ما يدل ﻋلى الصﻔات اﻻختيارية له تعالى .

بنا ًء ﻋليه يقول اﻷشعري" :وقال ابن ﻛﻼب :الوﺻف بأنه ﻛريم ليس من ﺻﻔات
الﻔعل"  ،57وﻻ شك أن ﷲ ﻛريم أزﻻً ،لكن أيضا يتكرم ﻋلى ﻋباده بما يﺸاء وﻛما يﺸاء
ومتى شاء فهو أيضا ﺻﻔة فعل.

ﻛــــﻼم اللـــــــــه:
يعتبر مذهب ابن ﻛﻼب وأبي الﺤسن اﻷشعري وأتباﻋهم في ﻛﻼم ﷲ من المذاهب
الجديدة التي لم يسبقوا إليها ،ولذلك أﺻبﺤﺖ هذه المسألة هي أخﺺ مذهب اﻷشعري التي
يكون الرجل بها مختصا ً بكونه أشعريا ً ،أما سائر المسائل فليس ﻻبن ﻛﻼب أو اﻷشعري بها
اختصاص "بل ما قاﻻ قاله غيرهما ،إما من أهل السنة والﺤديث ،وإما من غيرهم ،بخﻼف
ما قاله ابن ﻛﻼب في مسألة الكﻼم ،وأتبعه ﻋليه اﻷشعري ،فإنه لم يسبق ابن ﻛﻼب إلى ذلك
أحد ،وﻻ وافقه ﻋليه أحد من رؤوس الطوائف"  ،58وهي مسألة مرتبطة ارتباطا ً وثيقا ً
بمسألة الصﻔات اﻻختيارية ،وقيامها با تعالى ،بل مسألة الكﻼم إحدى أﺻولها الكبار.
أما في مسألة الكﻼم ،فقد تأثر اﻻشعري بابن ﻛﻼب وجعل ﻛﻼم ﷲ مثل ﺻﻔة العلم
والقدرة ﻋنده ،فيقول اﻷشعري " :وقال ابن ﻛﻼب :إن ﷲ لم يزل متكلماً ،والكﻼم من
ﺻﻔات النﻔس ﻛالعلم والقدرة"  ، 59مؤﻛدا ً ﻋلى" :إن ﻛﻼمه قائم به ﻛما أن العلم قائم به،
والقدرة قائمة به" .60
بل وافق ابنَ ﻛﻼب وجمهور اﻷشاﻋرة من بعده في هذا الرأي وسلكوا مسلكه،
واتﻔقوا معه ،في نﻔي الﺤرف والصوت ﻋن ﻛﻼم ﷲ تعالى ،وأما القرآن الكريم ﻋندهم،
ﻛﻼمه تعالى الذي أنزله ﻋلى رسوله ﷺ ،والذي نتلوه :يرون أنه حرف وﺻوت ،حادث
ومخلوق ،ﻷنه ليس ﻛﻼم ﷲ الﺤقيقي ،بل هو ﻋبارة ﻋن ﻛﻼم ﷲ تعالى القديم .

قر بأن ﻛﻼم ﷲ هو ﺻﻔته القائمة به ،وأن الﺤروف
ويتضح من ذلك أن اﻷشعري يُ ُ
واﻷﺻوات هي حادثة مخلوقة ،وهو ما اقره ابن ﻛﻼب وأجازه ،رغم انه اختلف معه في
اتصاف ﻛﻼمه تعالى باﻷمر والنهي والخبر في اﻷزل ،فقد ذهب ابن ﻛﻼب إلى أن ﻛﻼم ﷲ
تعالى واحد" ،ﻻ يتصف باﻷمر والنهي والخبر في اﻷزل ،لﺤدوث هذه اﻷمور ،وقدم الكﻼم
النﻔسي" .61
بينما ذهب اﻷشعري ومن تبعه من أئمة اﻷشعرية خﻼفا ً ﻻبن ﻛﻼب إلى أن ﻛﻼم ﷲ
تعالى يتصف باﻷمر والنهي والخبر في اﻷزل؛ ﻋن هذا الخﻼف بين ابن ﻛﻼب واﻷشعري
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يﺸير الﺸهرستاني ذلك بقوله" :قالﺖ اﻷشعرية :ذهب شيخنا الكﻼبي ﻋبدﷲ بن سعيد إلى
أن ﻛﻼم الباري في اﻷزل ﻻ يتصف بكونه أمرا ً ونهيا ً وخبرا ً واستخباراً ،إﻻ ﻋند وجود
المخاطبين واستجماﻋهم شرائﻂ التكليف ،فإذا أبدع ﷲ العباد وأفهمهم ﻛﻼمه ﻋلى قضية
أمر وموجب زجر أو مقتضى خبر اتصف ﻋند ذلك بهذه اﻷحكام ،فهي ﻋنده من ﺻﻔات
اﻷفعال بمثابة اتصاف الباري تعالى فيما ﻻ يزال بكونه خالقا ورازقا ،فهو في نﻔسه ﻛﻼم
لنﻔسه أمر ونهي وخبر وخطاب وتكليم ﻻ لنﻔسه بل بالنسبة الى المخاطب وحال تعلقه،
وإنما يقول ﻛﻼمه في اﻷزل يتصف بكونه خبراً ،ﻷنه لو لم نصﻔه بذلك خرج الكﻼم ﻋن
أقسامه ،وﻷن الخبر ﻻ يستدﻋي مخاطباً ،فإن الرب تعالى مخبر لم يزل ﻋن ذاته وﺻﻔاته،
وﻋما سيكون من أفعاله ،وﻋما سيكلف ﻋباده باﻷوامر والنواهي ،وﻋند أبي الﺤسن
اﻷشعري :ﻛﻼم الباري تعالى لم يزل متصﻔا بكونه أمرا ً ونهيا ً وخبراً ،فالمعدوم ﻋلى أﺻله
مأمور باﻷمر اﻷزلي ﻋلى تقدير الوجود" .62

القرآن ﻛﻼم ﷲ غير مخلوق:
تﺸير اغلب المصادر إلى إن ابن ﻛﻼب أول من أﻋلن بأن القرآن قديم ،وقد ﻛان
السلف قبله ﻻ يتجاوزون القول بأن القرآن ﻛﻼم غير مخلوق ،دون أن يتعرضوا للمسألة
القدم ،ﻻ بالنسبة لﻸلﻔاظ وﻻ المعاني ،بل وقﻔوا ﻋند " القرآن ﻛﻼم ﷲ غير مخلوق " ،إلى
أن أﻋلن ابن ﻛﻼب بأن القرآن قديم ،ثم تبعه ﻋلى ذلك اﻷشعري.

وهو ما يؤﻛده شيخ اﻹسﻼم ابن تيمية بقوله":فان أول من ﻋرف ﻋنه أنه قال بقدم القرآن
في اﻹسﻼم أبو ﷴ ﻋبد ﷲ بن سعيد بن ﻛﻼب  ،واتبعه ﻋلى ذلك طوائف "  ،63حيث يوضح
شيخ اﻹسﻼم ابن تيمية ،تبعية اﻷشعري ﻻبن ﻛﻼب بقوله أن " الكﻼبية واﻷشاﻋرة إنما
قالوا هذا لموافقتهم المعتزلة ﻋلى ﺻﺤة دليل حدوث اﻷجسام ،فلزمهم أن يقولوا ما ﻻ
يخلوا ﻋن الﺤوادث ،ثم قالوا :وما تقوم به الﺤوادث ﻻ يخلوا منها ،إلى أن قال :فلزم من
هذا :أن الباري ﻻ تقوم به الﺤوادث ،لكونه لو قامﺖ به الﺤوادث لم يخل منها ،ﻷن القابل
للﺸيء ﻻ يخلوا ﻋنه وﻋن ضده ،وماﻻ يخلوا ﻋن الﺤوادث فهو حادث ﻻمتناع حوادث ﻻ
مﺸيرا ً إلى أن " :ﻛثير من المتأخــريـن من أﺻﺤاب مالك والﺸافعي وأحمد
أول لها " ،64
ً
وأبي حنيﻔة وافقوا ابن ﻛﻼب ﻋلى هذا اﻷﺻل"  ،65وهذا مبني ﻋلى نﻔيهم لقيام الصﻔات
اﻻختيارية با  ،فقالوا بقدم الكﻼم ومنعوا أن يكون ﷲ يتكلم إذا شاء متى شاء.
الخـاتمــــــة

ُيع ّد منهﺞ اﻹمام اﻷشعري منهجا ً ﻋلميا ً يتسم بالواقعية والﺸمول،يهدينا إلى بيان
أﺻول العقائد السليمة ،ويقدم لنا حصيلة ﻋلمية تجعلنا أﻛثر قدرة ﻋلى رفع الﺸبة ﻋن
العقيدة الصﺤيﺤة .فاﻹمام اﻷشعري الذي دافع ﻋن السنة دفاﻋا ً قوياً ،وفضح المعتزلة
وﻛﺸف شبهاتهم ،أﺻبح مذهبه بﻼ شك مرجعا ً أساسا ً يعتمد ﻋليه في حﻔﻆ ﻋقائد المسلمين
في الرد ﻋلى المخالﻔين؛ من معتزلة ،ومتﻔلسﻔين ،ومسيﺤيين ،ويهود ،بنﻔس أساليبهم في
اﻻستدﻻل ﻋلى العقائد .معتمدا ً ﻋلى منهﺞ أو مسلك النقل أوﻻً والعقل ثانياً؛ فهو يثبﺖ ما
جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ،وما أجمع ﻋليه الصﺤابة الكرام مستدﻻً
ﻋلى قوله بالدﻻلة العقلية والبراهين المنطقية التي جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية
ﻋقﻼً بعد أن أوجب التصديق بها نقﻼً ،متخذا ً من العقل أساسا ً للﺤكم ﻋلى النﺺ بالبراهين
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المنطقية ،مع ﻋدم تأويل النصوص أو إجرائها ﻋلى ظاهرها؛ بل اتخذ العقل خادما ً لظواهر
النصوص ومؤيدها ،وبهذا قد اتخذ طريقا ً وسطا ً بين المعتزلة والمﺤدثين فلم يذهب إلي
تمجيد العقل واﻹيمان بأن له سلطة ﻻ تﺤ ّد ﻛما ذهب المعتزلة؛ بل أنه لم يذهب إلى ما ذهب
إليه ﻛثير من أهل ﻋصره،فإن الدفاع ﻋن العقيدة اﻹسﻼمية واﻻنتصار للدين يستلزمان إنكار
العقل إلى حد ما وازدرائه ،بل توسطﺖ اﻹمام في مذهبه ،مؤﻛدا ً ﻋلى أن العقائد اﻹسﻼمية
واﻹيمانية ثابتة شرﻋا ً ابتداء.

من هنا يمكن القــــول:
 .1أن منهﺞ اﻹمام اﻷشعري تميز بالوسطية التي تقوم ﻋلى أساس التوفيق بين
المذاهب الكﻼمية اﻹسﻼمية ،والتوفيق بين ﻋناﺻر العقيدة اﻹسﻼمية :اﻹلهيات
والنبوات والسمعيات.

 .2إن اﻹمام أبو الﺤسن اﻷشعري بمنهجه الوسطي الذي استعمله في الدفاع ﻋن ﻋقائد
أهل السنة والجماﻋة ،استطاع أن يتدرج بمﻔكري هذه العقائد وفقهائها،من مستوى
النظرة الضيقة للنصوص العقدية أو القراءة الﺤرفية لتلك النصوص والتي تنتهي
سام من
حتما ً إلى إقرار ﻋقيدة التﺸبيه والتجسيم المرفوضة إسﻼمياً؛ إلى مستوى ٍ
التﻔكير العقﻼني الذي يﺤقق التنزيه المطلق.
 .3إن المنهﺞ الذي سلكه اﻹمام اﻷشعري في اﻻستدﻻل ﻋلي العقائد اﻹسﻼمية مسلك
النقل أوﻻً والعقل ثانياً؛ فهو يثبﺖ ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية ،من
أوﺻاف ﷲ سبﺤانه وتعالى ،ومنها ينتقل بعد ذلك إلى الدﻻلة العقلية والبراهين
المنطقية ،يستدل بها ﻋلى ﺻدق ما جاء في القرآن والسنة ﻋقﻼً بعد أن أوجب
التصديق بها ﻛما هي نقﻼً .
 .4أن اﻹمام اﻷشعري لم يتخذ من العقل أساسا ً للﺤكم ﻋلى النﺺ ،بل إن العقل يمكن
أن يوﺻلنا إلي البرهنة ﻋلى أثباتها النصوص ،ﻛوجود ﷲ مثﻼً.

الهوامــــش:
 .1ابن خلكان  ،وفيات اﻷﻋيان ،وأبناء الزمان ،دار الثقافة بيروت ،لبنان ،ب.ت.
 . 284/3،تاج الدين أبي نصر ﻋبد الوهاب السبكي  ،طبقات الﺸافعية الكبرى
،ط ،1مطبعة ﻋيسى البابي الﺤلبي 1384 ،هـ1965-م.222/3 ،
 .2أبى الﻔﻼح ﻋبد الﺤي ابن العماد الﺤنبلي  ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،
تﺤقيق لجنة ﻋلماء إحياء التراث العربي في دار اﻵفاق الجديدة  ،بيروت لبنان
،ب.ت ،ج ..303/2جـ :11ص.90:
 .3الﺤافﻆ ابن ﻋساﻛر الدمﺸقي  ،تبين ﻛذب المﻔتري فيما نسب إلى اﻹمام أبي
الﺤسن اﻷشعري  ،مطبعة التوفيق بدمﺸق 1347،هـ ص ،56-55ص..147 :
 .4ابن ﻋساﻛر ،تبين ﻛذب المﻔتري ،المرجع السابق ،ص.35 :
 .5ابن خلكان ،وفيات اﻷﻋيان ،مصدر سابق  ، 284/3،طبقات الﺸافعية ،،المرجع
السابق.222 /3 ،
 .6السبكي ،طبقات الﺸافعية الكبرى ،مرجع سابق  ، .222/3 ،شذرات الذهب،
المرجع السابق 303/2،
.7

ابن ﻋساﻛر ،تبين ﻛذب المﻔتري ،مرجع سابق ،ص،56-55
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 .8أبو الﺤسن اﻷشعري ،رسالة أهل الثغر :تﺤقيق ﷴ السيد الجليند  ،نﺸر ﻛلية دار
العلوم جامعة اﻷزهر ،د.ت،ص7:
 .9ﷴ أبو زهرة  ،ﻋنوان المقال "أبو الﺤسن اﻷشعري " مجلة العربي :العدد،46 ،
ص ،25ص.26
 .10ﷴ بن ﻋبد الوهاب بن سﻼم المتوفى سنة ثﻼث وثﻼثمائة ،وﻛان شيخا ً للمعتزلة
في ﻋصره ف ي البصرة  ،وﻛان ﺻاحب تصنيف وقلم إﻻ أنه لم يكن قويا ً في
المناظرة ،انظر :الذهبي ،سير أﻋﻼم النبﻼء  ،نﺸر مؤسسة الرسالة :جـ ،15
ص /86:شدرات الذهب جـ،11مصدر سابق ،ص. 241:
 .11السبكي  ،طبقات الﺸافعية ،المرجع السابق .347/3 ،
 .12اﻹمام الكبير أبو إسﺤاق إبراهيم بن أحمد المروزي ،المتوفى أربعين وثﻼثمائة
شيخ الﺸافعية وفقيه بغداد ﺻاحب أبى العباس بن سريﺞ وأﻛبر تﻼمذته ،اشتغل
ببغداد دهرا وﺻنف التصانيف وشرح مذهب الﺸافعي ولخصه  ،وانتهﺖ إليه
رئاسة المذهب .ويروى البغدادي ﻋن اﻷشعري انه ﻛان يجلس أيام الجمعات في
حلقة أبى إسﺤاق المروزي الﻔقيه من جامع البصرة .تبيين ﻛذب المﻔترى :
ص35:
 .13ﻋبد الكريم ﷴ السمعاني ،اﻻنساب ، ،ط ،1مطبعة مجلس دائرة المعارف
العثمانية ،حيدر اباد الدﻛن  ،الهند1382 ، ،هـ1962-م1،ج ، 266/ابو الﻔداء
الﺤافﻆ ابن ﻛثير الدمﺸقي ،البداية والنهاية ،ط ،2مكتبة المعارف بيروت 1977 ،م
،ج ،187/11احمد بن ﻋلي المقريزي المواﻋﻆ واﻻﻋتبار بذﻛر الخطﻂ واﻵثار
المعروف بالخطﻂ المقريزية  ،طبعة جديدة باﻻوفسيﺖ ،مكتبة المثنى بغداد ،
ج258/2
 .14ﻋبد الرحمن بدوي ،مذاهب اﻹسﻼميين ،ج ،1دار العلم للمﻼيين ،بيروت:
1983م  :ص . 1429:
 .15ابن ﻋساﻛر ،تبيين ﻛذب المﻔترى  ،المرجع السابق ،ص. 141:
 .16المرجع السابق ،ص.141:
 .17ابن النديم ،الﻔهرسﺖ ،مرجع سابق ،ص.203 :
 .18ابن خلكان  ،وفيات اﻷﻋيان  ،مرجع سابق ،جـ ،1ص412:
 .19القاضي ﻋياض  ،ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أﻋﻼم مذهب مالك.
تﺤقيق د .ﷴ بنﺸريﻔة ،طبعة وزارة اﻷوقاف والﺸؤون اﻹسﻼمية،
د,ت.ج5ص25:
 .20ابن منظور ،لسان العرب ،ج  ،11دار ﺻادر بيروت ،الطبعة اﻷولى ،ج،11:ص
.458
 .21الراغب في )المﻔردات( مادة :ع ق ل ،ط .دار القلم).(110/2
 .22الﻔيروز أبادي ،القاموس المﺤيﻂ  ،المؤسسة العربية للطباﻋة والنﺸر  ،بيروت -
لبنان.د ت.
 .23الﻔيروز أبادي  ،المرجع السابق .
 .24ابن منظور ،لسان العرب ،مادة ﻋقل.
 .25الجرجاني ،التعريﻔات ،ص 197
 .26المﺤاسبي ،العقل وفهم القرآن ،تﺤقيق حسين القوتلي ،ط ،2دار الﻔكر  /بيروت،
1978م ،ص .204
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السبكي ،طبقات الﺸافعية مرجع سابق .41/2،
المﺤاسبي ،العقل وفهم القرآن ،ص .187
ﷴ ﻋلي بن ﻋلي بن ﷴ/التهانوي  ،ﻛﺸاف مصطلﺤات الﻔنون،ج،3بيروت ،دار
الكتاب تاﻋالمية1971،م،ص113
اﻷشعري .مقاﻻت اﻹسﻼميين واختﻼف المصلين ،تصﺤيح هلموت ريتر ،دار
النﺸر فرانز شتايز فيسبادون ،ط(1980). .3ص481
ﷴ ﻋلي بن ﻋلي بن ﷴ/التهانوي  ،ﻛﺸاف مصطلﺤات الﻔنون،ج ،3بيروت ،دار
الكتاب العالمية1971،م ،ص113
ابن منظور ،لسان العرب 630) :ـ  711هـ ـ  1232ـ  1311م .
شمس الدين أبو ﻋبد ﷲ ﷴ بن أحمد الذهبي  ،سير أﻋﻼم النبﻼء ،جزء ، .11
بتصرف
القاهرة :دار الﺤديث2006،م ،ص ،392
ّ
اﻷشعري ،اﻹبانة ﻋن أﺻول الديانة ل :نﺸر دار الكتابة العربية ،ط  1410 ،2هـ/
1990م ،ص13
ابن ﻋساﻛر ،تبيين ﻛذب المﻔترى مرجع سابق  ،ص. 96
مقدمة ابن خلدون ،ج  3ص.975:
.
ابن القيم ،اجتماع الجيوش اﻹسﻼمية ل 285-284 /2 ،
اﻷشعري اﻹبانة ﻋن أﺻول الديانة  ،مصدر سابق ص139 :
ابن تيمية ،درء تعارض العقل والنقل 160 /9
القاضي ﻋياض ،ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أﻋﻼم مذهب مالك.
تﺤقيق د .ﷴ بنﺸريﻔة ،طبعة وزارة اﻷوقاف والﺸؤون اﻹسﻼمية ،د,ت.ج،5
ص24
أبي الﺤسن اﻷشعري اللمع وفيه رسالة استﺤسان الخوض في ﻋلم الكﻼم،
ص. 89
المرجع السابق :ص. 89
المرجع السابق :ص. 95:
اﻷشعري ،للمع في الرد ﻋلي أهل الزيع والبدع :ص. 9
ابن الجوزي :مناقب ابن حنبل ،تﺤقيق ﷴ ومصطﻔى ﻋبدالقادر ﻋطا ـ بيروت
ط،1ص 339،346
المرجع السابق ،ص .339،346
المرجع السابق ،ص .339،346
تاريخ اليعقوبي :ج  ،2ص  484ـ .485
ﻋبد ﷲ ﺻقر ﷴ الجنيدي .اﻷشعري  ،أبي الﺤسن .رسالة إﻻ أهل الثغر،المدينة
المنورة :مكتوم العلوم والﺤكم2002 .م،ص .64-63
ﻋبد الرحمن بدوي ،مذاهب اﻹسﻼميين) ،دار العلم للمﻼيين ،بيروت1983 :م ،
ج ،1ص.493
اﻷشعري  ،اﻹبانة ﻋن أﺻول الديانة  :نﺸر دار الكتابة العربية ،طبعة 2
 1410هـ1990 /م.
ابن ﻋساﻛر ،تبيين ﻛذب المﻔترى مرجع سابق  ،ص39 :
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اﻷشعري  ،أبو الﺤسن ﻋلي بن إسماﻋيل ،مقاﻻت اﻹسﻼميين واختﻼف المصلين
 ،ﺻﺤﺤه:هلموت ريتر ،ط)3دار فرانز شتايز ،بمدينة فيسبادن )ألمانيا(  1400هـ
  1980م  ،ص 169ابن تيمية ،أحمد بن ﻋبد الﺤليم ،درء تعارض العقل والنقل ،تﺤقيق :الدﻛتور ﷴ
رشاد سالم ط) 2جامعة اﻹمام ﷴ بن سعود اﻹسﻼمية( 1411هـ  1991 -م ص/6
 , 194ونقله ﻋن ابن فورك .وابن القيم ،مرجع سابق. 282 /2 ،
اﻷشعري  ،مصدر سابق  ،ص . 169
المصدر السابق ،ص .218 ،217
اﻷشعري ،المصدر السابق ،ص. 179
ابن تيمية ،درء التعارض  ، 99/2أحمد بن ﻋبدالﺤليم ،والتسعينية ،تﺤقيق :ﷴ
بن إبراهيم العجﻼن)،مكتبة المعارف ،الرياض( 1999م ،ص.288-149 :
المرجع السابق ،ص. 517:
المرجع السابق ،ص. 517:
السبكي  ,طبقات الﺸافعية ،مرجع سابق. 300/2،
الﺸهرستاني ،نهاية اﻹقدام  ،ص.304_303
ابن تيمية  ،منهاج السنة . 369/3،
انظر  :ابن تيمية  ،مرجع سابق  ،78/2 ، 39_38/1والﺤكمي مرجع سابق
. 343/1،
ابن تيمية ،مجموﻋة الرسائل والمسائل . 410/3،

المصـــادر والمراجـــــع:
إبراهي
.1
م ﷴ زين ،تعموﻻت الﺤولة  ،العلم الكﻼم والمعلي ،آل التجديد2006 ،م.
 .2ابن الجوزي ،مناقب ابن حنبل ،تﺤقيق ﷴ ومصطﻔى ﻋبد القادر ﻋطا ،بيروت ،د.ت .
 .3ابن تيمية ،منهاج السنّة النبوية في نقض ﻛﻼم الﺸيعة والقدرية  ،مكتبة الرياض
الﺤديثة ،الرياض – السعودية ،د.ت.
 .4ابن تيمية ،درء تعارض العقل والنقل ،تﺤقيق :الدﻛتور ﷴ رشاد سالم ،ط) ،2جامعة
اﻹمام ﷴ بن سعود اﻹسﻼمية( 1411هـ 1991 -م.
 .5ابن خلدون ،مقدمة ،دار القلم ،الطبعة الرابعة1981،م.
 .6أبن خلكان ،وفيات اﻷﻋيان وأبناء الزمان ،دار الثقافة بيروت ،لبنان ،ب.ت.
 .7ابن ﻋساﻛر الدمﺸقي ،تبين ﻛذب المﻔتري فيما نسب إلى اﻹمام أبي الﺤسن اﻷشعري ،
مطبعة التوفيق بدمﺸق 1347،هـ .
 .8ابن منظور ،لسان العرب 711 ،هـ ـ  1232ـ  1311م .
 .9أبو الﺤسن اﻷشعري ،اﻹبانة ﻋن أﺻول الديانة،نﺸر دار الكتابة العربية ،ط 1410 ،2
هـ1990 /م.
 .10أبو الﺤسن اﻷشعري ،رسالة أهل الثغر :تﺤقيق ﷴ السيد الجليند ،منﺸورات ﻛلية دار
العلوم جامعة اﻷزهر 1987،م.
 .11أبو الﺤسن اﻷشعري ،مقاﻻت اﻹسﻼميين واختﻼف المصلين ،ﻋنى بتصﺤيﺤه :
هلموت ريتر  ،ط ،3دار فرانز شتايز ،بمدينة فيسبادن )ألمانيا(  1400هـ  1980 -م.
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 .12ابو الﻔداء الﺤافﻆ ابن ﻛثير الدمﺸقي ،البداية والنهاية ،ط ،2مكتبة المعارف بيروت ،
1977م .
 .13أحمد بن ﻋبدالﺤليم  ،والتسعينية  ،تﺤقيق /ﷴ بن إبراهيم العجﻼن  ،ط، 1مكتبة
المعارف  ،الرياض1999 ،م.
 .14احمد بن ﻋلي المقريزي ،المواﻋﻆ واﻻﻋتبار بذﻛر الخطﻂ واﻵثار المعروف بالخطﻂ
المقريزية  ،طبعة جديدة باﻻوفسيﺖ مكتبة المثنى بغداد 1970م.
 .15الجرجاني ،المواقف) ،قسم اﻹلهيات ( بتﺤقيق :أحمد المهدي ،القاهرة  ،طبع دار
الﺤمامى للطباﻋة  ،د.ت.
 .16الﺤنبلي ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،ج ، 2تﺤقيق لجنة ﻋلماء إحياء التراث
العربي في دار اﻵفاق الجديدة ،بيروت ،لبنان ،د.ت .
 .17السبكي  ،طبقات الﺸافعية الكبرى ،ط ،1مطبعة ﻋيسى البابي الﺤلبي1384 ،هـ-
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مستخلﺺ البﺤث:

د.خليﻔة ﻋبد ﷲ حسن
أ.آمنة ﷴالطويري
ﻛلية اﻵداب غريان

شرفها
فلك ّل أ ّمة واجهة حضارية تس ّجل ﻋليها تراثها ،وواجهة أ ّمة العرب اللﱡغة العربيّة التّي ّ
ﷲ برسالة سماويّة للنّاس أجمعين ،وهذه اللﱡغة تقع في مستويات من أهمها النّﺤو الذّي
تتلون باختﻼف الوظيﻔة
يستهدف المعنى من خﻼل التّرﻛيب ،ول ّما ﻛانﺖ ألﻔاظ العربيّة طيّعة ّ
تتلون بين اﻻسميّة ،والﺤرفيّةّ ،
والزائدة ،والكافّة ،ويهدف هذا البﺤث إلى
وال ّ
سياق ،فإنّ )ما( ّ
تلونات
لونات في التّرﻛيب وجمعها من شتاتها للخروج بالقواسم المﺸترﻛة بين ّ
تتبّع هذه الت ّ ّ
)ما( ،والباحثان يعتمدان المنهﺞ الوﺻﻔي لمناسبته لهذا النّوع من البﺤوث.
Abstract

Each nation has a civilized interface on which its heritage is
recorded, and the interface of the Arab nation is the Arabic language that
God honored with a heavenly message for the entire humanity. Arabic
language has many levels, the most important one is the grammar that
targets the meaning through composition, and because the Arabic word
are flexible that vary according to the function and the context, (Ma) is
colored
betweenIsm,
Harf,
zaieda,
and
kaffa.
This research aims to track these colorings in composition and tocollect
them from its diasporas to come outwith the common denominators
between the types of (Ma). The researchers adopt the descriptive
approach due to its suitability for this type of research.

المقدّمة:
ﻋربي من العباد
سﻼم ﻋلى أشرف من نطق بالضّاد وقال أنا
وال ّ
صﻼة وال ّ
ﱞ
وبعد:
ّ
فتع ّد اللغة العربيّة مرآة العرب ﻋليها تنعكس أمجاد اﻷ ّمة وحضارتها ،وهي لغة طيّعة أينما
ظهرت بين اللّغات بهرت بﺤسنها نثرا ً وشعراً ،ومستوياتها متعدّدة ومبنيّة ﻋلى أسس راقية
صرف ،والنّﺤو،والدّﻻلة.
صوت ،وال ّ
في ال ّ
ّ
ول ّما ﻛان النﺤو من أبرز هذه المستويات ،فإنّ هذا البﺤث يعالﺞ لﻔظا ً ﺻغيرا ً في حجمه
ﻛبيرا ً في تعدّد استعماﻻته ،هذا اللّﻔﻆ هو )ما( فهو ﺻغير في حجمه؛ إذ يﺸكّل مقطعا ً طويﻼً
تكون هذا المقطع من ﺻامﺖ )م( مضافا ً إليه )اﻷلف(
مﻔتوحا ً )فونولوجيّا ً( )ص ح  (2أي ي ّ
المكون من ثﻼث وحدات ﺻوتيّة إﻻّ أنّه يأخذ
التي تساوي حرﻛتين ،ومع ﺻغرهذا اللﻔﻆ
ّ
تنوﻋات سياقيّة متعدّدة ،فهو اﻻسم ،وهو الﺤرف ،وقد يغادر ذلك للتّوﻛيد وإلىالزيادة،
ّ
ّ
وتمتاز اللغة العربيّة بثروة من المﻔردات ﻻحصر لها ،ومن هذه المﻔردات)ما( في العربيّة
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سياق الّذي ترد فيه  ،وقد حصرت في ﻋﺸرة مواضع ،جاء
الّتي تأتي اسما ً وحرفا ً حسب ال ّ
في لسان العربَ :ما حرف نَﻔي وتكون بِ َمعنى الﱠذي ،وتكون بِمعنى الﺸﱠرطَ ،وتكون ﻋبارة
ستِﻔهام ،وتُبْدل
ﻋن
جميع أَنواع النﱠكرة ،وتكون موضُوﻋة موضع َم ْن ،وتكون بِمعنى اﻻ ْ
ِ
ُ
ً
ﱠ
ﱠ
ﱠ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ّ
الهاء ِمنَ ألﻔها فيقال َم ْه؛وتكون للتعجب ،وتكون زائدة ﻛافة وغيرﻛَافةٍَ ،والكَافة ق ْولهم إِنما
يزَ :فبِما
تريد إِنﱠ َز ْيدًا ُم ْن َط ِل ٌ
العز ِ
نزيل ِ
قَ .وفي الت ﱠ ِ
زي ٌد ُم ْن َط ِلقٌ ،وغير الكافﱠة إِنما َزيْدا ً ُمنطلقِ ،
2
نَ ْق ِض ِه ْم ِميثاقَ ُه ْم*
وتتّخذ )ما( في الترﻛيب أنماطا ً مختلﻔة ،وهذا متوقّف ﻋلى استعمالها ضمن القسمين
الﺤرف ّي أو اﻻسم ّي،وقد وضع الباحثان إشكاليات لهذا البﺤث آملين الوﺻول إلى إيضاحات
يستﻔيد منها القارئ الكريم.وﻋلى هذا اﻷساس ت ّم تقسيم أجزاء البﺤث.
واختار الباحثان المنهﺞ الوﺻﻔي لمناسبته في هذا البﺤث ،ويأمﻼن الخروج بمستوى ينﻔع
للمكون نﻔسه )ص ح .(2
تلونات
ّ
القراء بما يجدونه فيه من ّ
ّ
 ما اﻷقسام السيادية لـ )ما(؟ ما أوجه اﻻختﻼف في )ما(؟ هل يمكن الوﺻول إلى حدود للتّﻔريق بين استخدامات )ما(؟ما الﺤرفيّة ولها أنواع:
2
أولها  :النافية ولها قسمان :
النّافية غير العاملة:وهي الدّاخلة ﻋلى الجملة الﻔعليّة بﻔعليها الماضي والمضارع ،فيبقى الماضي ﻋلى
معنى المضي  ،نﺤو :ما قام زي ٌد ،وقوله تعالىَ :و َما ﻛَانُوا ُم ْؤ ِمنِينَ 3فقد نﻔى ﻋن قوم هود
اﻹيمان وأثبﺖ بذلك تكذيبهم بآيات ﷲ ،4أ ّما دخولها ﻋلى المضارع في:ما يقوم زيدٌ،
فتخلّﺺ معناه إلى الﺤال إن لم يدخل ﻋليها ما يﻔيد اﻻستقبال؛ حيث"حكم)ما( في نﻔي
)يﻔعل( حكم )ليس( في نﻔيها للﺤال دون المستقبل ،فإذا قيل:زي ٌد يصلّي اﻵن أو الساﻋة،
قيل :ما يصلّي ،ﻛما يقال:ليس يصلّي،وﻛذلك إذا قيل:مازي ٌد مصلّياً ،وليس زي ٌد مصلّياً ،لم
5
يذهب باسم الﻔاﻋل إﻻّ مذهب الﺤال"
صة بالدخول ﻋلى الجملة اﻻسميّة لغرض ،فترفع اﻻسم وتنصب
النافية العاملة :وهي المخت ّ
ﻋ ّد خبرا ً ﻋند البصريّين،
الخبر ،تﺸبيها ً لها بليس ﻋند أهل الﺤجاز ،فالمنصوب بـ )ما( ُ
6
صة ،والﺤرف ﻻ يعمل إﻻ إذا
ومنصوبا ً ﻋلى نزع الخافض ﻋند الكوفيّين ؛ ﻷنّها غير مخت ّ
صاً ،ﻛﺤروف اﻻستﻔهام والعطف الداخلة ﻋلى اﻷسماء حيناً ،وﻋلى اﻷفعال أخرى،
ﻛان مخت ّ
فل ّما اشترﻛﺖ في دخولها ﻋلى اﻻسم والﻔعل وجب ﻋدم ﻋملها ،وهذا ﻋلى لغة بني تميم ،
يقول سيبويه":وبنو تميم يرفعونها إﻻ من درى ﻛيف هي في المصﺤف"7فالقياس ﻛما
ذهب سيبويه أن تكون ما نافية غير ﻋاملة ﻛـ )أما وهل( فهي حرف والﺤرف قاﺻر وأقل
رتبة في العمل ﻋن الﻔعل ،8ولهذا ﻛان لعملها شروط اشترطها النﺤاة  ،فإن فقدت شرطا ً
ﻋادت إلى أﺻلها من النﻔي والجملة بعدها مبتدأ وخبر ،وهذه الﺸروط هي:9
أﻻّ ينتقض نﻔيها بـ )إﻻّ( ،فإن انتقض خبرها بها وجب الرفع ،نﺤو قوله تعالىَ  :و َما ُم َﺤ ﱠم ٌدسو ٌل10أهملﺖ )ما( لدخول إﻻّ ﻋليها فـ) ﷴ( مبتدأ و)رسول( خبر.
إِ ﱠﻻ َر ُ
أﻻّ يتقدّم خبرها ﻋلى اسمها :فﻔي مثل :ما مسيء من أﻋتب ،تقدّم الخبر )مسيء( ﻋلىالمبتدأ ْ
من أﻋتب فأبطل ﻋملها.
11
سطﺖ أهملﺖ )ما( ،نﺤو قول الﺸاﻋر :
أﻻّ يتوسﻂ بينها وبين اسمها )إن( الزائدة ،فإن تو ّبني ُ
ْ
غدانةَ ما ْ
الخزف
ولكن أنت ُم
ريف
ذهب
إن أنت ُم
وﻻ َ
ُ
ﺻ ٌ
ُ
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فقد بطل ﻋمل )ما( لوقوع إن الزائدة بعدها ﻋلى رواية رفع )ذهب( ،يقول المبرد ":وأهل
الﺤجاز إذا أدخلوا ﻋليها ما يوجبها أو قدّموا خبرها ﻋلى اسمها ردّوها إلى أﺻلها فقالوا:
يقو ﻋلى
يتصرف
ق زيدٌ؛ ﻷنها حرف ﻻ
مازي ٌد إﻻّ منطلق ،وما منطل ٌ
تصرف اﻷفعال فلم َ
ّ
ّ
12
يقو ﻋلى تقديم الخبر"
نقض النّﻔي ﻛما لم َ
13
أﻻّ يتقدّم معمول الخبر ﻋلى اﻻسم ،فإن تقدّم بطل ﻋملها ،نﺤو قول الﺸاﻋر :ﻋارف
منى أنا
تعرفُها المناز َل من منى
ُ
وقالوا ِ
وما ﻛل من وافى ً
منى(
نى ،فقد تقدّم مﻔعول ﻋارف )ﻛ ّل( ﻋلى)14من وافى ً
اﻷﺻل :ما أنا ﻋارف ﻛ ﱠل َم ْن وافى ِم ً
سع فيهما.
واستثنى من هذا الﺤكم المعمول شبه الجملة فأجازوا العمل للتو ّ
وقد جاءت )ما( في القرآن الكريم حجازية ناﺻبة لخبرها في قوله تعالى:ما هذا بﺸرا ً
بﺸرا( موافقة لما جاء في
وما هنّ أمهاتهم  ،فقد أجمع ّ
القراء والعرب ﻋلى قراءتهم ) ً
المصﺤف لكنهم اختلﻔوا في نصب )أمهاتهم( ورفعها .
15
الزائدة :تقع ما الزائدة بين ﻋناﺻر الجملة المترابطة ،ولها ﺻور أه ّمها :
لمجرد التوﻛيد ،دخولها ﻛخروجها ،وﻻ يتأثّر المعنى إذا حذفﺖ ،وأﻛثر مواضع
أـ الزائدة
ّ
16
زيادتها بعد)إذا( و)إن( الﺸرطيّتين ،نﺤو قول امرئ القيس :
ب قنوﻋٍﻔأنﺖَ ومالكُ الدنيا سوا ُء
إذا ما ﻛنﺖَ ذا قل ٍ
َ
َ
والتقدير :إذا ﻛنﺖ،أ ّما بعد إن الﺸرطية ،فنﺤو قوله تعالىَ :وإِ ﱠما تَ َخافنﱠ ِم ْن ق ْو ٍم
ِخ َيانَةً17أي :إن تخافن.
أجلس،
تجلس
أذهب ،حيثما
تذهب
وبعد أسماء الﺸرط )أين وحيث وﻛيف( 18نﺤو :أينما
ْ
ْ
ْ
ْ
ﻛيﻔما تعام ِل الناس يعاملوك.
حب( أﺻدقائي وﻻسيّما المجته َد أو
منصوب أو
في ترﻛيب)ﻻسيّما( إن َو ِليَها
مجرور،ﻛـ)أ ُ ّ
ٌ
ٌ
المجته ِد أو المجته ُد.
ﻋ ﱠما قَ ِلي ٍل
الجر ،ويبقى اﻻسم بعدها مجروراً ،نﺤو قوله تعالىَ :
وقد تزاد بعد حروف
ّ
19
سره قوله )ليصبﺤنّ (،
لَيُ ْ
ص ِب ُﺤنﱠ َناد ِِمينَ  ، فـ )ما( زائدة و)ﻋن( متعلّقة بﻔعل مقدّر يﻔ ّ
20
ب في نﺤو قول
ور ّ
وقيل :يجوز في الظرف ما ﻻ يجوز في غيره  ،وزيادتها بعد الكاف ُ
نواس:21
أبي ّ
صي ِد في ﺻ ّﺤي
ر ّبما أغدو معي ﻛلبي
طالبا ً لل ّ
ب ُو ِضعﺖ لﻸسماء فَلَ ﱠما أُد ِْخل
ب ﻋن العمل ،وجاء بعدها الﻔعل )أغدو( ،ف ُر ﱠ
فقد ﻛﻔّﺖ )ما( ُر ّ
22
س ِل ِمينَ 
فيها ) َما( ُجعلﺖ ِل ْلﻔعل ،أو قوله تعالىُ :ر َب َما َي َو ﱡد الﱠ ِذينَ َﻛﻔَ ُروا لَ ْو ﻛَانُوا ُم ْ
الكافّة:وهي ّالﻼحقة بـ ) إنّ وأخواتها( فتكﻔّها ﻋن العمل من نصب ورفع ،فيرتﻔع اﻻسم
بعدها ﻋلى اﻻبتداء إﻻ ليﺖ ﻋلى اختﻼف في اﻵراء ،فتقول :إنّما زي ٌد قائ ٌم ،وقوله
تعالىِ :إنﱠ َما أ َ ْنﺖَ ُم ْن ِذ ٌر ،23فﻼ يص ّح نصب اﻻسم الواقع بعد إنّ بل يجب رفعه ﻋلى اﻻبتداء
وما بعده خبر ،وﻛذلك بعد اﻷفعال ) ق ّل وطال( في نﺤو قولك :قلّما ينجح المهم ُل  ،فﻼ نرى
لها فاﻋﻼً.
الكافة للظروف ﻋن اﻹضافة ،في نﺤو :بينما القوم في دﻋة؛ إذ دهمتهم داهية ،وبينما
الجر ودخولها يُﺤدث تغيّرا ً
مياسير.قال ّ
الزجاجي ":إنّ )ما( تلﺤق بﺤروف
العسر إذ دارت
ّ
ُ
ُ
24
في اﻹﻋراب"
ّ
المو ّطئة أو المهيّئة:هذا النوع من )ما( يمكن أن يدرج ضمن النوع السابق في الكافة،
غير أنّ
الكف ﻋن العمل في باب )إنّ وأخواتها( يبقى في دائرة الجملة اﻻسمية ،أ ّما هذا
ّ
ّ
النوع ،فتكون ما قد وطأت وم ّهدت لدخول هذه اﻷحرف ﻋلى الجملة الﻔعلية ،فهي تهيّئ ذلك
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للدخول ﻋلى ما لم تكن تدخل ﻋليه أساسا ً ،25نﺤو:إنّما يقوم زيدٌ ،وقول ﷲ تعالى:إِنﱠ َما
26
يَ ْخﺸَى ﱠ َ ِم ْن ِﻋبَا ِد ِه ا ْلعُلَ َما ُء
27
 ّالزائدة بعد النّكرة:وزيادتها ﻷغراض ﻛالت ّعظيم أوالتّﺤقيرأو التّنويع أو التّوﻛيد  ،وذهب
ّ
ّ
المالقي إلى أنها مﻼزمة لﻸسماء؛ تﺸبيها ً لها بنون التّوﻛيد وأل التعريف مع الذي والتي
ّ
والﻼت والعزى ،فهي معارف وهي زائدة ﻋن أﺻل الكﻼم لكنها تﻔيد معنى يزول بﺤذفها،28
29
َ
ْ
ب فـ)ما( زائدة و)جند( مبتدأ
ﻛما في قوله تعالىُ :جن ٌد َما ُهنَا ِلكَ َمه ُْزو ٌم ِمنَ ْاﻷحْ َزا ِ
و)مهزوم( خبره و)هنالك( ﺻﻔة لجند ،وذهب أبو حيّان إلى جواز أن تكون )ما( ﺻﻔة
30
لـ)جند( أُريد بها التعظيم ﻋلى سبيل الهزء بهم.
المصدرية:
ذﻛرالمالقي معنى المصدريّة " أنّها تُصيّر الﻔعل الذي بعدها في تأويل المصدر وموضعه،
وﺻلتها تكون جملة فعلية في الغالب ،نﺤو قولك :أﻋجبني ما ﺻنعﺖَ أوماتصنع ،وﻋملﺖُ ما
31
ضى":وﺻلة)ما( المصدريّة ﻻ تكون ﻋند سيبويه إﻻّ فعلية،
ﻋملﺖَ أو ماتعمل" قال َ
الر َ
وجوز غيره أن تكون اسميّة أيضاً ،وهو الﺤقّ ،وإن ﻛان قليﻼّ ﻛما في نهﺞ البﻼغة :بقوا
ّ
33
32
في الدنيا ما الدنيا باقية" ومثله قول الﺸاﻋر:
المخــــلـس
ـــغام
أﻋــﻼقــــةَ أُم الولــــــيد بــــــعـــدَمــا
أفنانُ رأ ِ
ِ
سك ﻛالث ّ ِ
جاءت بعد )ما( المصدرية الجملة اﻻسمية )أفنان...وهذا قليل.
أ ّما المبرد فﻼ يجيز أن تكون داخلة ﻋلى الجملة اﻻسميّة ،فقد جاء في المقتضب ":وذلك
ﻷنّ )ما( اسم فﻼ توﺻل إﻻّ بالﻔعل؛نﺤو :بلغني ما ﺻنعﺖ  ،أي ﺻنيعك ،إذا أردت بها
35
ص َنعُونَ 
المصدر فصلتها الﻔعل ﻻغير" 34ﻛما جاء في قوله تعالىَ :و ﱠ ُ يَ ْعلَ ُم َما تَ ْ
ذﻛر المرادي أنّ لـ )ما( المصدريّة قسمين  :36ظرفيّة ،وغير ظرفيّة:
وتختﺺ بنيابتها ﻋن
فالظرفيّة إذا ﻛانﺖ دﻻلة ما بعدها ﻋلى الزمان ،جاء في التسهيل":
ّ
37
منﻔي بلم" نﺤو
ظرف الزمان ،موﺻولة في الغالب بﻔعل ماضي اللﻔﻆ مثبﺖ ،أو مضارع
ّ
ض 38أي :مادامﺖ إﻻّ اﻷزمان التي شاء
قوله تعالىَ :خا ِل ِدينَ فِي َها َمادَا َم ِ
اواتُ َو ْاﻷَ ْر ُ
ﺖ ال ﱠ
س َم َ
39
ﷲ فيها ﻋدم خلودهم ،أو طول المدّة فمنهم من يُعذّب ثم يعﻔى ﻋنه" ونظيره
40
ص َﻼ ِة َو ﱠ
الزﻛَا ِة َما د ُْمﺖُ َحيا
ﺻا ِني ِبال ﱠ
اﻵيةَ وأ َ ْو َ
المؤولة مع ﺻلتها بمصدر ،والداخلة ﻛذلك ﻋلى الماضي والمضارع ،نﺤو
وغير الظرفيّة
ّ
41
قوله تعالىَ :و ْ
اذﻛ ُُرو ُه َﻛ َما َهدَا ُﻛ ْم ما من)ﻛما( مصدرية ،أي :ﻛهدايته إ ّياﻛم ،فهي وما
جر مصدر ،قال المرادي  :هي التي تقدر مع ﺻلتها بمصدر ،وﻻ يﺤسن
بعدها في مﺤ ّل ّ
تقدير الوقﺖ قبلها ،نﺤو:يعجبني ما ﺻنعﺖ ،أي ﺻنعك،وذهب سيبويه والجمهور إلى أنّها
س ّراج وجماﻋة من
حرف ؛ لعدم ﻋودة الضمير من ﺻلتها ﻋليها ،أ ّما اﻷخﻔش وابن ال ّ
صنع الذي
الكوفيّين ،فيرون أنّها اسم وتﻔتقر إلى ضمير ،فتقدير الجملة السابقة  :يعجبني ال ّ
42
ﺻنعته"
مــــا اﻻسميّة
الموﺻولة  :اﻷﺻل في )ما( الموﺻولة أن تستعمل لما ﻻ يعقل ،جاء في المقتضب ":ماوهي سؤال ﻋن غير اﻵدميّين ،وهنّ ﺻﻔات اﻵدميّين ،وتكون سؤاﻻً ﻋن جنس اﻵدميّين إذا
43
س ِبّ ُح ِ ﱠ ِ
دخل في اﻷجناس أو تجعل الصﻔة في موضع الموﺻوف"  ،فﻔي قوله تعالى:يُ َ
ض 44جاءت )ما( في اﻵية بمعنى َم ْن وﻷنّ )ما( أﻋ ّم ﻋبّر
اوا ِ
َما فِي ال ﱠ
ت َو َما فِي ْاﻷَ ْر ِ
س َم َ
45
الﻔراء
بها ،فكان التسبيح من الخلق جميعهم العاقل منهم وغير العاقل  ،وهذا ما ذهب إليه ّ
من وقوع ما موقع َم ْن والمراد بها العاقل.46
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وذﻛر سيبويه )ما( اسما ً موﺻوﻻً في باب اﻷسماء التي يجازي بها وتكون بمنزلة الذي،
نﺤو قولك :ما تقول أقول ،أي  :الذي تقول أقول  ،وﺻلته جملة )تقول( ،47وقد جاءت ما
48
اسما ً موﺻوﻻً داﻻً ﻋلى ما ﻻيعقل وهذا اﻷﺻل في قوله تعالىَ ما ِﻋ ْن َد ُﻛ ْم يَ ْنﻔَ ُد َو َما ِﻋ ْن َد ﱠ ِ
49
ﺻة ولكن قد يراﻋى فيها اللﻔﻆ
أي من اﻷسماء الموﺻولة الخا ّ
َب ٍ
اق، وتقع )ما( موقع ّ
فيﻔرد ويذﻛر مع الجمع  ،وقد يﺤذف ﻋائد ﺻلة ما إذا تبيّن من الكﻼم وإذا لم يُﺤدث حذفه
ْس ،نﺤو:افعل ما تريد ،والتقدير :ما تريده،جاء في التسهيل ":ويجوز حذف ﻋائد
أي لَب ٍ
50
غير اﻷلف والﻼم إن ﻛان متّصﻼً منصوبا ً بﻔعل أو وﺻف أومجرورا ً "...ومن أمثلة ذﻛره
اء َو َما بَنَا َهاَ 51وفِي َها َما تَ ْ
س 52فالهاء ضمير
س َم ِ
ماجاء في قوله تعالىَ :وال ﱠ
ﺸتَ ِهي ِه ْاﻷَ ْنﻔُ ُ
53
القراء ،فيﺤذفها .
ﻋائد ﻋلى ما وهذه قراءة أبي ﻋبّاس وأبي جعﻔر ،أ ّما غيره من ّ
54
صﺖ بصيغة التعجب) ما أفعله( ،و)ما( في التقدير شيء  ،وقد أجمع النّﺤاة
التعجبية :اخت ّﻋلى اسميّتها؛ﻷن الضمير الواقع فاﻋﻼً لـ)أفعل( يعود ﻋليها ،ومﺤلّها الرفع باﻻبتداء،
والجملة بعدها خبرها ،55قال تعالى:أُولَئِكَ الﱠ ِذينَ ا ْ
اب ِبا ْل َم ْغ ِﻔ َر ِة
شت َ َر ُوا الض َﱠﻼلَةَ ِبا ْل ُهدَى َوا ْلعَذَ َ
ﻋلَى النﱠ ِار ،56قال الزمخﺸري ":فما أﺻبرهم ﻋلى النار تعجب من حالهم في
ﺻبَ َر ُه ْم َ
فَ َما أَ ْ
يتعرض لما يوجب غضب
التباسهم بموجباتالنار من غير مباﻻة منهم ،ﻛما تقول لمن
ّ
ﻻيتعرض لذلك إﻻّ من هو شديد الصبر
السلطان  :ما أﺻبرك ﻋلى القيد والسجن ،تريد أنّه
ّ
57
أي شيء ﺻبّرهم"
ﻋلى العذاب ،فما أﺻبرهمّ :
58
َ
سانُ َما أ ْﻛﻔَ َرهُ جاء في الكﺸاف ":وما أﻛﻔره تعجب ،من
اﻹ ْن َ
ونﺤو قوله تعالى:قُتِ َل ْ ِ
ساً ،وﻻ أد ّل ﻋلى سخﻂ
إفراطه في ﻛﻔران نعمة ﷲ ،وﻻ ترى أسلوبا ً أغلﻆ منه ،وﻻ أخﺸن م ّ
59
وﻻ أبعد شوطا ً في المذ ّمة ،مع تقارب طرفيه ،وﻻ أجمع لﻸئمة ﻋلى قصر متنه" وما:
تعجبيّة نكرة تا ّمة بمعنى شيء في مﺤ ّل رفع مبتدأ ،وجملة)ما أﻛﻔره( في مﺤل رفع خبر
المبتدأ)ما( التعجبية ،60وذهب اﻷخﻔش إلى أن )ما( من قولك :ما أحسن أخاك  ،معرفة
ناقصة بمعنى )الذي( ،والجملة بعدها من الﻔعل والﻔاﻋل والمﻔعول ﺻلتها ،فـ)ما( مبتدأ
خبره مﺤذوف ،والتقدير :الذي أحسن أخاك شيء ،أو نكرة ناقصة وما بعدها ﺻﻔة مﺤلها
الرفع ،والخبر ﻛذلك مﺤذوف وجوباً ،أي :شيء ﻋظيم.61
اﻻستﻔهامية:يُستﻔهم بها حقيقة ﻋن غير العاقل من الﺤيوان وغيره ،نﺤو قولك :ما معك؟ فتقول :فرس
أو جمل أوثوب...وقد يستﻔهم بها ﻋن العاقل ،62قال بعض النﺤويين إنها قد تجيء بمعنى
ِين 61والتقدير:فمن يكذّبك؟ ﻷنّ التكذيب ﻻ يكون
َم ْن ،نﺤو قوله تعالى:فَ َما يُ َك ِذّبُكَ َب ْع ُد ِبال ّد ِ
إﻻّ من اﻵدميّين.63
وقد يستﻔهم بها ﻋن ﺻﻔات العاقل ،نﺤوَ :م ْن ﻋندك؟ فتقول:زيدٌ ،لكن ﻻ يعرف باسمه،
فيقول :وما ز ْيدٌ؟ فتقول :شاب ﻋ ّ
طار أو ﻛهْل تميمي ،64ويمثّله قوله تعالى:قَا َل فِ ْرﻋ َْونُ
ب ا ْلعَالَ ِمينَ 65أي :أي شيء رب العالمين ،من اﻷشياء التي شُوهدت وﻋُرفﺖ
َو َما َر ﱡ
أجناسها ،أو أي شيء هو ﻋلى اﻹطﻼق وفي هذا تﻔتيش ﻋن حقيقته الخاﺻة ،فأجيب َمنْ
ﺻة
إليه سبيل وهو الكافي في معرفته معرفة ثابتة بصﻔاته  ،وقيل :تﻔتيش ﻋن حقيقته الخا ّ
التي هي فوق فطر العقول؛ ﻷنّه بسؤاله امتعنّﺖٌ غير طالب للﺤقّ ،فهو إنكار من فرﻋون أن
66
رب سواه ﻻدّﻋائه اﻹلهية.
يكون للعالمين ّ
َ
ﱠ
َ
ُ
َ
ع لنا َربﱠكَ يُبَ ِيّن لنا َما
أي أن )ما( تأتي لﻼستﻔهام حقيقة ،فﻔي قول ﷲ تعالى:قالوا ا ْد ُ
ِه َي67فقد سألوا موسى أن يسأل ربّه لهم ما ﻛان ﷲ قد ﻛﻔاهم بقوله لهم اذبﺤوا
بقرةفـ)ما( اسم استﻔهام في مﺤ ّل رفع مبتدأ ،وهي :خبرها ،68وقد تختلف دﻻلة اﻻستﻔهام
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في ما أو الغرض منها ،فقد يُراد بها التعظيم أو التﺤقير أو التعجب أو التقرير ،أي أنّه
معان أخرى.69
الﺤقيقي إلى
يخرج ﻋن معناه
ٍ
ّ
70
ُ
سا َءلونَ  تﻔخيم الﺸأن  ،ﻛأنه قيل :ﻋن أي شيء يتساءلون،
فمعنى اﻻستﻔهام في َ 
ﻋ ﱠم يَت َ َ
71.
واﻻستﻔهام ﻋن هذا تﻔخيم وتهويل وتقرير وتعجيب
ق الصدارة في جملتها،
وأﻛثر المواقع التي ترد فيها ما استﻔهاما ً تكون مبتدأ ،ﻛما أنّ لها ح ّ
أ ّما إذا رﻛبﺖ مع ذا )ماذا( فقد تكون ﻛلّها مﻔعوﻻً مقدّما ً أو مبتدأ أو خبراً ،فنﺤو قولَ :ماذاَ
72
أي إجابة أجبتم .73
أ ُ ِج ْبت ُ ْم ماذا في مﺤ ّل نص ٍ
ب ﻋلى المصدرية بـ )أجبتم( والتقديرّ :
جر فتﺤذف ألﻔها ،ﻛما في اﻵية السابقة ،ومن العرب من يثبتها ،فيقول:
وقد تُسبق بﺤرف ّ
75
74
سان :
لما تﻔعل ﻛذا؟ وفيما جئﺖ؟ وﻋلى ما تسبّني؟ قال ح ّ
تمر َ
دمان
غ في
ﻋلى ما قام يﺸتمني لئي ٌم
ﻛخنزير ّ
ِ
الﺸرطية:اسم شرط جازم للﻔعل المضارع ،وهي لما ﻻ يعقل ،ﻋبّر ﻋنها المبرد بقوله ":وما تكون
أﺻنع" ،76وتتّخذ )ما( الﺸرطيّة مواقع
أرﻛب وما تصنع
لغير اﻵدميّين ،نﺤو :ما ترﻛب
ْ
ْ
س ْخ ِم ْن آيَ ٍة
إﻋرابيّة مختلﻔة ،فقد تكون مبتدأ أو مﻔعوﻻً أو مطلقاً ،فنﺤو قوله تعالىَ :ما نَ ْن َ
ت ِب َخي ٍْر ِم ْن َها77جاء إﻋرابها في البﺤر المﺤيﻂ ":ما :شرطية ،وهي مﻔعول
س َها نَأ ْ ِ
أ َ ْو نُ ْن ِ
مقدّم ،شرطها ننسخ ،ونأت  :جواب الﺸرط  ،واسم الﺸرط هنا جاء بعده الﺸرط والجزاء
مضارﻋين ،وهذا أحسن التّراﻛيب في فعلي الﺸرط والجزاء وهو أن يكونا
مضارﻋين،78،ونظيره وما تﻔعلوا من خير يعلمه ﷲ فهذه جملة شرطيّة ،وجواب الﺸرط
يعلمه ﷲ.79
وذهب ابن هﺸام إلى أنّ ما الﺸرطية نوﻋان :80زمانية ،وغير زمانية ،ومثّل لغير الزمانيّة
للﻔارسي وأبي البقاء وابن مالك ،في قوله تعالى:فَ َما
باﻵيتين السابقتين ،وللزمانيّة ونسبه
ّ
ست َ ِقي ُموا لَ ُه ْم،81أي :استقيموا لهم مدّة استقامتهم لكم ،ومﺤ ّل ما الرفع
ستَقَا ُموا لَ ُك ْم فَا ْ
ا ْ
باﻻبتداء.
النّكرة الموﺻوفة:
جوزوا
قال أبو حيّان ":وأﻛثر المعربين للقرآن متى ﺻلح ﻋندهم تقدير ما أو من بﺸيء ّ
فيها أن تكون نكرة موﺻوفة وإثبات ﻛون ما نكرة موﺻوفة يﺤتاج إلى دليل قاطع في
مررت بما معجب لك ،ﻹمكان ّ
الزيادة ،فإن ا ّطرد ذلك في الرفع والنصب من ﻛﻼم
قولهمْ :
سرني ما معجب لك ،وأحببﺖ ما معجبا ً لك ،ﻛان في ذلك تقوية لما ادّﻋى به
العرب ،ﻛـّ :
82
النﺤويون من ذلك ،ولو وسع ﻷمكنﺖ الزيادة أيضا ً"
والغالب في ما النكرة الموﺻوفة أن تصلح؛ليﺤ ّل مﺤلّها ﻛلمة شيء ،وﻻ بد من مجيء
ﺻﻔة بعدها ،فإن لم يقع فتكون نكرة تا ّمة.83
وأﻛثر المواضع التي ترد فيها ما نكرة موﺻوفة ،يجوز فيها أن تكون موﺻولة ،ومن
ذهب إلى ذلك ّ
ﻋتِي ٌد 85قال سيبويه :المراد
َي َ
الزمخﺸري  ،84نﺤو قوله تعالىَ :هذَا َما لَد
ﱠ
87
86
شيء لدي ﻋتيد أي :مع ّد ،ونﺤو قوله :أَ َولَ ْم نُعَ ِ ّم ْر ُﻛ ْم َما يَتَذَﻛ ُﱠر فِي ِه َم ْن تَذَﻛ َﱠر ذﻛر أبو
العكبري أن تكون )ما(
حيان أن )ما( في هذه اﻵية مصدريّة ظرفيّة،أي :مدّة يذّﻛّر ،88وأجاز
ّ
مصدريّة ظرفيّة ،أي :زمن ما يتذﻛّر ،أو نكرة موﺻوفة،أي :تعميرا ً يتذﻛّر فيه.89
ما معرفة تا ّمة مقترنة بنعم أو بئس:اُختلف في وجوه إﻋرابها إذا وقعﺖ بعد نعم وبئس،
فقد جاء في أوضح المسالك أنّ ما الواقعة بعد نعم أو بئس ﻋلى ثﻼثة أنواع حسب
مجيء شيء بعدها أو ﻋدم مجيئه:90
أ-أن ﻻ يقع بعدها شيء ،نﺤو:ﺻادقﺖ زيدا ً فنع ّما ،وللنﺤاة قوﻻن فيه:
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أن تكون معرفة تا ّمة في مﺤ ّل رفع فاﻋل ،أي :ﺻادقﺖ زيدا ً فنعم الصديق.أن تكون نكرة تا ّمة في مﺤ ّل نصب ﻋلى التمييز،أي :ﺻادقﺖ زيدا ً فنعم ﺻديقا ً.ب-أن يليَها اسم مﻔرد ليس جملة وﻻ شبه جملة،نﺤو:ﺻادقﺖ ﻋليّا ً فنعم هو،وللنﺤاة في هذه
الﺤالة ثﻼثة أقوال:
ّ
ﻛونها معرفة تا ّمة مﺤلها الرفع ﻋلى الﻔاﻋلية.ﻛونها نكرة ناقصة مﺤلّها النصب ﻋلى التمييز ،وﻋلى هذين القولين المخصوص الضميرهو.
ما مع الﻔعل ﺻارت ﻛلمة واحدة فهي فعل ماض ﻹنﺸاء المدح أوالذم ،واﻻسم بعدها فاﻋل.ج-أن تليَها جملة فعليّة  ،قوله تعالىنِ ِع ﱠما يَ ِع ُ
ظ ُك ْم بِ ِه91فﻔي هذه الﺤالة ﻛان للنﺤاة أربعة
أقوال:
أنّها اسم موﺻول معرفة مﺤلّها الرفع ﻋلى الﻔاﻋليّة والجملة ﺻلتها ﻻ مﺤ ّل لها.أنها نكرة وهي منصوبة ﻋلى التمييز والجملة مﺤلها النصب ﺻﻔة لها.ما هي المخصوص،هي موﺻولة والﻔاﻋل ضمير مستتر فيها.ﻛافة ﻛﻔﺖ فعل المدح أو الذم ﻋن العمل.ما اسم بمعنى الﺤين:92
ذﻛر هذا النوع من )ما( ابن الﺸجري في أماليه  ،ومثّل له بقوله تعالىُ :ﻛلﱠ َما َخبَﺖْ ِز ْدنَا ُه ْم
يرا 93وقولهُ :ﻛلﱠ َما نَ ِض َجﺖْ ُجلُو ُد ُه ْم بَ ﱠد ْل َنا ُه ْم ُجلُودًا َ
غي َْر َها 94والتقدير:وفي ﻛ ّل حين
َ
س ِع ً
نضجﺖ جلودهم ،وفي ﻛ ّل حين أضاء لهم ،في حين ذهب سيبويه إلى أنّ ما من ﻛلّما
مصدريّة ظرفيّة ،وانتصاب ﻛ ّل ﻋلى الظرف ﻷنّه مضاف إلى المصدريّة الظرفيّة ،وهي جملة
95
فيها معنى الﺸرط
ما النكرة المبهمة:
يقصد بكونها :نكرة تامة ،أي مكتﻔية بنﻔسها ،فﻼ تﺤتاج أي ﺻلة أو ﺻﻔة ،نﺤو " :أَﻛر ْم
96
ستَﺤْ ِيي أ َ ْن يَ ْ
ض ِر َب َمث َ ًﻼ
رجﻼً ما " .ومنه المثل " ﻷمر ما جدع قصير أنﻔه" ِ إنﱠ ﱠ َ َﻻ يَ ْ
97
َما بَعُوضَةً فَ َما فَ ْوقَ َها
الﺤرفيّة
ال ّنافية غير العاملة
ما قام زي ُد
وما ﻛانوا مؤمنين
ما يقو ُم زي ٌد
زي ٌد ما يص ّلي
النّافية العاملة
وما مﺤم ٌد إﻻّ رسو ٌل
تب
ما مسيء من اﻋ َ
ذهب
ما إن أنتم
ٌ
ما زي ٌد إﻻّ منطلق
ما منطلق إﻻّ زي ٌد
وما ﻛ ﱡل من وافي
ما هذا بﺸرا ً
ما هُنّ أمهاتهن
الزائدة

اسم
ﺻريح

ضمير

ظرف

فعل
ماضي
√
√

√
√
√
√
√
√

مضارع

أمر

حرف
ﻋطف

شرط

نواسخ

جر

√
√

√

√
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√

إذا ما بكى من خلﻔها
انصرفﺖ
"وإما ت َخافنﱠ من قوم
خيانة"
أينما تذهب  ،حيثما تجلس ،
ﻛيﻔما تعامل
ﻻ سيّما المجته ُد
ليصبﺤن
قليل
ﻋ ّما
" َ
نادمين"
ربّما أغدو
ربّما يو ّد الذين ﻛﻔروا
الكافة
إنّما زي ٌد قائ ٌم
إنما أنﺖ منذر
قلما ينجح المهم ُل
بينما القوم في دﻋة

√
√
√
√
√

√

√

اسم
ﺻريح ضمير

الﺤرفيّة
الموطئة أوالمهيئة
إنما يقوم زي ٌد
إنما يخﺸى...
الزائدة بعد النكرة
جن ٌد ما هنالك √
مهزوم
المصدرية
أﻋجبني ما ﺻنعﺖ
ﻋملﺖ ما ﻋملﺖ
ما لدينا باقية
بعدما أفنا ٌن
بلغني ما ﺻنعﺖ
وﷲ يعلم ما
تصنعون
ما دامﺖ السموات
واﻷرض
ما دمﺖ حيا ً
ﻛما
واذﻛروه
هداﻛم
يعجبني ما ﺻنعﺖَ
اﻻسمية
الموﺻولة
ما
ﻻتصاحب
من
ﻋرفﺖ
المنافقين
ما في
يسبح
السموات
إني نذرت لك ما
في بطني مﺤررا ً

ظرف

√
√

فعل
ماضي مضارع أمر
√
√

√
√
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حرف
ﻋطف

شرط

نواسخ جر
√
√

√
√
√

√

√
√
√
√
√
√
√
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ما تقو ُل أقو ُل
ينﻔد
ماﻋندﻛم
باق
ﷲ
وماﻋند
ٍ
سماء وما بناها
وال ّ
وفيها ما تﺸتهيه
اﻷنﻔس
التعجبية
فما أﺻبرهم ﻋلى
النّار
ما أﻛﻔره
اﻻستﻔهامية
ما معك؟
فما يكذبك بع ُد
بالدين ؟
من ﻋندك ؟
ما زي ٌد ؟
رب العالمين
وما ﱡ
؟
ما هي؟
ﻋ ّم يتساءلون؟
ماذا أجبتم ؟
الﺸرطية
ما ترﻛب ارﻛب
ما تصنع أﺻنع
ما ننسخ من آية
خير
ما تﻔعلوا من ٍ
فما استقاموا
النكرة الموﺻوفة
ب
مررت بما معج ٍ
لك
معجب
ما
ني
سر
ٌ
ّ
لكَ
أحببﺖ مامعجبا ُ لك
هذا ما لدّي ﻋتيد
أولم نعّمرﻛم ما
يتذّﻛر فيه من
تذﻛّر
ما في باب نعم
وبئس
ً
ﺻادقﺖُ زيدا فنع ّما
ﺻادقﺖُ ﻋليا ً فنعم
هو
نعما يعظكم به

√

√
√

√

√
√
√

√

√

√
√

√

√

√

√
√
√
√

√
√
√

√

√

√
√
√

الخاتمة:
 لـ )ما( أنواع وﻛلّها تنﺤصر في قسمين :الﺤرفيّة واﻻسميّة.السنة العاشرة – العدد التاسع ﻋﺸر )يونيو(2020-

ﺻﻔﺤة 69

مجلة الجامعة

 ما الﺤرفيّة ثﻼثة أقسام :النافية والزائدة والمصدريّة. ما اﻻسميّة ستّة أنواع :الموﺻولة ،والتعجبيّة ،واﻻستﻔهاميّة ،والﺸرطيّة ،والموﺻوفة،والتا ّمة.
 مـااﻻسميّة المعرف وتكون في أربعة مواضع :الموﺻولة ،واﻻستﻔهاميّة ،والﺸرطيّة.مـاالمعرفة التا ّمةوهي التي تكون متّصلة ب)نِ ِع ْم( )المكسورة العين؛ والساﻛنة الميم؛فتدغم ( مـافي ) ْم ( نِ ِع ْم ؛ فتصير نِ ِع ﱠمـا.
 اختلف في ما المصدريّة بين الﺤرفيّة واﻻسميّة ،فقد ﻋدّها سيبويه حرفاً ،أ ّما اﻷخﻔشس ّراج وبعض من الكوفيّين ،فيرونها اسماً ،وﻻبد من اشتمال جملتها ﻋلى ضمير
وابن ال ّ
يعود إليها.
 للتﻔريق بين أنواع ما:يكمل
ما
إلى
تﺤتاج
ﻻ
ما
التا ّمة:
النكرة
تكمل
ﺻلة
تﺤتاج
ما
الناقصة:
النكرة
تعريﻔها
يكتمل
:ما
الناقصة
المعرفة
تليﺖ
:ما
الموﺻوفة
النكرة
ويكثر استعمال هذه المس ّميات في اﻷسماء المبهمة مثل ما ومن.

معناها.
معناها.
بصلتها.
بنعﺖ.

)مـا( اﻻسميّة النكرة،تنقسم إلى ثﻼثة أقسام هي:

 نكرة تا ّمة بمعنى شيء :وهي التي ﻻ تﺤتاج إلى وﺻف ،وﻻ توجد إﻻ في باب المدحوالذم والتع ّجب وتعرب فاﻋﻼ لنعم أو لبئس ،وفي مﺤ ّل رفع مبتدأ مع
التع ّجبوتس ّمىما التع ّجبيّة.
-وهناك النكرة التا ّمة المبهمة ،وتعرب ﺻﻔة لما قبلها.

 نكرة ناقصة:وهي التي تﺤتاج إلى وﺻف أي إلى ما توﺻف به .م_______________________
الهوامش:
 -1لسان العرب،ابن منظور 471/15:وما بعدها
 -2ينظر رﺻف المباني في شرح حروف المعاني ،أحمد ﻋبد النور المالقي ،تح:أحمد
ﷴ الخراط ،دارالقلم ،دمﺸق ،ط380 ،2002 ،2
 -3سورة اﻷﻋراف ،من اﻵية )(72
 -4الكﺸاف ﻋن حقائق غوامض التنزيل ،جار ﷲ الزمخﺸري ،دار الكتاب العربي،
بيروت ،ط1407 ،3هـ119/2 ،
 -5اﻷمالي ،ضياء الدين ابن الﺸجري ،تح :د .مﺤمود الطناحي ،مكتبة الخانجي،
القاهرة ،ط556/2 ،1991 ،1
 -6اﻹنصاف في مسائل الخﻼف بين النﺤويين ،أبو البرﻛات ﻛمال الدين اﻷنباري،
المكتبة العصرية،ط134/1 ،1،2003
 -7الكتاب ،سيبويه ،تح:ﻋبد السﻼم ﷴ هارون ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط،3
59/1988،1
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 -8السابق59/1:
 -9ينظر ضياء السالك إلى أوضح المسالك ،ﷴ ﻋبد العزيز النجار ،مؤسسة الرسالة،
ط ،257/1،2001،1والكتاب ،57/1 :والمقتضب 188/4 :وما بعدها
سورة آل ﻋمران من اﻵية )(144
-10
أوضح المسالك إلى ألﻔية ابن مالك ،ابن هﺸام،تح :يوسف البقاﻋي ،دار
-11
الﻔكر للطباﻋة والنﺸر266/1 ،
المقتضب ،أبو العباس المبرد ،تح :ﷴﻋبد الخالق ﻋضيمة ،ﻋالم الكتب،
-12
بيروت189/4 ،
البيﺖ لمزاحم بن الﺤارث العقيلي ،ينظر شرح التصريح266/1 :
-13
التصريح بمضمون التوضيح في النﺤو ،خالد بن ﻋبد ﷲ اﻷزهري ،دار
-14
الكتب العلمية ،بيروت ،ط266/1،2000،1
وشرح الرضي247/1 :
ينظر رﺻف المباني  382:مابعدها ،والجنى الداني في حروف المعاني،
-15
حسن بن قاسم المرادي ،تح:د.فخر الدين قباوة أ.ﷴ نديم فاضل ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ،ط 332/1992،1 ،1وما بعدها ،ومغني اللبيب ﻋن ﻛتب
اﻷﻋاريب ،ابن هﺸام ،دار إحياء التراث العربي،بيروت ،ط، 265/1 ،1،2001
القاموس المﺤيﻂ ،للﻔيروز آبادي1353/1:وما بعدها
ديوانه ،31/1 :دار المعرفة ،بيروت ،ط2004 ،2
-16
سورة اﻷنﻔال ،من اﻵية )(58
-17
ينظر قاموس اﻹﻋراب ،جرجس ﻋيسى اﻷسمر ،دار العلم للمﻼيين،
-18
بيروت ،ط101 ،7،1979،98
سورة المؤمنون اﻵية )(40
-19
البﺤر المﺤيﻂ في التﻔسير ،أبو حيان اﻷندلسي ،تح :ﺻدقي ﷴ جميل ،دار
-20
الﻔكر ،بيروت1420 ،هـ562/7 ،
ديوان أبي نواس،تح:بهجﺖ ﻋبد الغﻔورالﺤديثي ،دار الرسالة ،بغداد،
-21
1980،364
سور الﺤجر اﻵية)(2
-22
سورة الرﻋد من اﻵية )(7
-23
شرح جمل الزجاجي ،ابن هﺸام ،تح :ﻋلي مﺤسن مال ﷲ ،مكتبة النهضة
-24
العربية ،ط2،1986،384
رﺻف المباني 384:
-25
سورة فاطر بعض اﻵية )(28
-26
ينظر النﺤو الوافي 354/1:
-27
رﺻف المباني383 :
-28
سورة ص اﻵية )(11
-29
البﺤر المﺤيﻂ140/9 :
-30
رﺻف المباني،380 :وينظر الجنى الداني 330/1:
-31
شرح الرضي ﻋلى الكافية :تصﺤيح وتعليق :يوسف حسن ﻋمر،
-32
منﺸورات جامعة قاريونس ،بنغازي ،ط441/295،4/2 ،1996 ،2
رﺻف المباني 381 ،380:
-33
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المقتضب427/4 :
-34
سورة العنكبوت من اﻵية )(45
-35
الجنى الداني 330/1:
-36
ابن مالك 38 ،37/1:
-37
سورة هود من اﻵية )(107
-38
التﺤرير والتنوير ،ﷴ الطاهر بن ﻋاشور،الدار التونسية للنﺸر ،تونس،
-39
165/12، 1984
سورة مريم من اﻵية )(31
-40
سورة البقرة من اﻵية )(198
-41
الجنى الداني 331332/1:
-42
المقتضب41/1 :
-43
سورة الجمعة من اﻵية )(1
-44
إﻋراب القرآن،لﻸﺻبهاني ،وثقته د.فائزة بنﺖ ﻋمر المؤيد ،الرياض،
-45
ط440/1،1995،1
معاني القرآن ،للﻔراء ،تح :أحمد يوسف النجاتي ،ﷴ ﻋلي النجار ،ﻋبد
-46
الﻔتاح إسماﻋيل ،دار المصرية للتأليف والترجمة ،مصر ،ط416/2 ،1
الكتاب69/3:
-47
أوضح المسالك155/1 :
-48
سورة النﺤل من اﻵية)(96
-49
تسهيل الﻔوائد وتكميل المقاﺻد ،ابن مالك ،تح:ﷴ ﻛمال برﻛات ،دار
-50
الكتاب العربي للطباﻋة والنﺸر34،35/1967،1،
سورة الزخرف من اﻵية )(71
-51
البﺤر المﺤيﻂ388/9 :
-52
الكتاب72/1 :
-53
أوضح المسالك225 /3 :
-54
سورة البقرة اﻵية )(175
-55
الكﺸاف216/1 :
-56
سورة ﻋبس اﻵية )(17
-57
الزمخﺸري703/4:
-58
الجدول في إﻋراب القرآن ،مﺤمود ﻋبد الرحيم ﺻافي ،دار الرشيد،
-59
دمﺸق،مؤسسة اﻹيمان ،بيروت ،ط1418 ،4هـ ،247/ 30،وينظر المقتضب:
173/4
ينظر أوضح المسالك ،226/3 :والتصريح58/2 :
-60
أمالي الﺸجري 548/2:
-61
سورة التين اﻵية )(7
-62
أمالي الﺸجري548/2 :
-63
السابق548/2 :
-64
سورة الﺸعراء اﻵية )(23
-65
الكﺸاف 307/3:
-66
سورة البقرة من اﻵية )(68
-67
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الجدول156 /1 :
-68
دراسات ﻷسلوب القرآن الكريم ،ﷴ ﻋبد الخالق ﻋضيمة ،تح :مﺤمود ﷴ
-69
شاﻛر،دار الﺤديث ،القاهرة8،9/3 ،
سورة النبأ اﻵية )(1
-70
البﺤر المﺤيﻂ 383/10:
-71
سورة المائدة من اﻵية )(109
-72
الكﺸاف690/1 :
-73
أمالي الﺸجري 547، 54/2:
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 مغني اللبيب ﻋن ﻛتب اﻷﻋاريب ،ابن هﺸام ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت،ط1،2001
المقتضب ،أبو العباس المبرد ،تح :ﷴ ﻋبد الخالق ﻋضيمة ،ﻋالم الكتب ،بيروت النﺤو الوافي ،ﻋباس حسن ،دار المعارف ،مصر ،ط15 همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،للسيوطي ،تح :ﻋبد الﺤميد هنداوي ،المكتبةالتوفيقية ،مصر

ﱠ

ﺍﳌﻐﺎﻳﺮﺓ ﺑﲔ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺎﻧﻲ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﳌﻌﲎ
ً
)ﺍﻟﻘﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺃﳕﻮﺫﺟﺎ(
مستخلﺺ البﺤث :

د .ﷴ ﻋبد السﻼم الﻔقي
ﻛلية اﻵداب اﻷﺻابعة

من خﻼل دراسة المغايرة بين حروف المعاني  ،توﺻل الباحث إلى أنﱠ هذه الظاهرة
لها أثر في تغيﱠر المعاني في الترﻛيب النﺤوي  ،جاﻋﻼً القراءات القرآنية نموذجا ً لهذا
معان وفق ﻛل قراءة وبما يقتضيه السياق والمقام  ،معتمدا ً في
التبادل  ،والذي ترتب ﻋليه
ٍ
ذلك ﻋلى المنهﺞ الوﺻﻔي التﺤليلي لمناسبته لهذا النوع من البﺤوث .

Abstract :

Through studying the substitution between the letters of meanings ,
the researchers concluded that this phenomenon has an influence in
changing of meanings in syntactical structure . The researcher takes the
quranic reading as a sample for this substation , which leads to meanings
according to each readings and according to the context . The researcher
also depended on descriptive and analytical methodology . This type of
methodology was used because it suits this type of research .

مقدمــــــــة :
من الظواهر اللغوية التي تﺤدث تأثيرا ً في دﻻلة التراﻛيب  ،ظاهرة تبادل حروف
المعاني  ،وهو ما يعرف ﻋند المﺤدثين بقانون اﻻستبدال  ،الذي يع ﱡد من مظاهر التﺤويل في
النﺤو التﺤويلي  ،وقد وقف ﻋلماء العربية أمام هذه الظاهرة في مواضع ﻛثيرة من ذلك ما
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ذﻛره ابن جني في الخصائﺺ )تـ 392هـ( إذ وضع بابا ً سماه )باب في استعمال الﺤروف
بعضها مكان بعض( ). (1
فأشار إلى أنه ﻻ ب ﱠد من وجود ﻋﻼقة بين الﺤرفين المنقول وما نقل إليه  ،بقوله " :
إنه يكون بمعناه في موضع دون موضع ﻋلى حسب اﻷحوال الداﻋية إليه والمسوغة له ،
فأما في ﻛل موضع وﻋلى ﻛل حال فﻼ " ). (2
ﻛما أورد الثعالبي )تـ 429هـ( فصﻼً مجمﻼً في وقوع بعض حروف المعنى مواقع
بعض ). (3
لذا تع ﱡد هذه الظاهرة من مظاهر الثراء اللغوي  ،والتنوع في أساليب العربية  ،وقد
أشار إلى ذلك المسدي بقوله  ... " :إنﱠ مواضعة اللغات في مبدأ النﺸأة أن يكون لكل دال
واحد َ ،
غيْر أن جدلية اﻻستعمال ترضخ ﻋناﺻر اللغة إلى
مدلول واحد  ،ولكل مدلول
تﻔاﻋل ﻋضوي بموجبه تنزاح اﻷلﻔاظ تبعا ً لسياقتها في اﻻستعمال ﻋن معانيها الوضعية "
) . (4
ومن خﻼل تﺤليلي لنماذج من القراءات القرآنية التي بها تبادل لﺤروف المعاني ،
يتضح ما تمخض ﻋنها من تنوع دﻻلي له ارتباط بسياق اﻵيات ومقامها وفق ﻛل قراءة
والنماذج التي تضمنها هذا البﺤث وهي :
أن ْ
 -1بين ْ
وإن :
َ
َ
ﺻدﱡو ُﻛ ْم ﻋ َِن
ومما سبيله إلى ذلك قوله تعالى َ  :وﻻَ يَجْ ِر َمنﱠ ُك ْم َ
شنَآنُ ق ْو ٍم أن َ
س ِج ِد ا ْل َﺤ َر ِام أَن تَ ْعتَدُواْ ] المائدة  [2 :بكسر همزة ) ْ
إن( وهي قراءة أبي ﻋمرو وابن
ا ْل َم ْ
) (5
ﻛثير  ،وقرأ الباقون بالﻔتح .
القراء السبعة ﻋلى فتح الهمزة وخالﻔهم ابن ﻛثير وأبو ﻋمرو
فقد اتﻔق خمسة من ّ
 ،فكانﺖ القراءة ﻋندهما بالكسر  ،وقد نتﺞ ﻋن قراءة اﻷخيرين إشكال تﻔسيري وقد أنكر
بعض المﻔسرين هذه القراءة من ذلك ابن جرير )تـ 310هـ( والنﺤاس )تـ 338هـ(
وغيرهما قالوا  :هذه قراءة منكرة ). (6
وقد ﻋارض هذا القول الﻔراء )تـ 207هـ( وقال بصﺤة هذه القراءة بقوله  :وفي
حرف ﻋبد ﷲ )إن يصدﱡوﻛم( فإن ﻛسرت جعلﺖ الﻔعل مستقبﻼ" ). (7
واﻹشكال الﺤاﺻل في قراءة ﻛسر همزة ) ْ
إن( يقتضي أنها شرطية  ،أي أن اﻷمر
مﺸروط لم يقع  ،مع أن الصد قد وقع ﻷن نزول اﻵية متأخر ﻋنه بمدة  ،فالصد ﻋام
الﺤديبية وهي سنة سﺖ  ،واﻵية نزلﺖ سنة ثمان ). (8
وقد أجاب المﻔسرون ﻋن هذا اﻹشكال فمكي )تـ 437هـ( يقول في ﻛسر همزة ) ْ
إن(
 " :وحجة من ﻛسر أنه جعله أمرا ً منتظرا ً  ،وتقديره  :إن وقع ﺻد فيما يستقبل فﻼ
يكسبنكم اﻻﻋتداء  ،فـ)إن( للﺸرط  ،والصد منتظر وقوﻋه  ،وفي حرف مسعود ) ْ
إن
ﺻدوﻛم( فهذا يدل ﻋلى انتظار ﺻد  ،ويجوز أن يكون الصد قد مضى  ،مع ﻛسر )إن ْه( ﻋلى
ض قوم اﻻﻋتداء إن ﺻدوﻛم  ،ﻛما جرى فيما مضى من الصد ،
معنى  :ﻻ يكسبكم بع ُ
ً
فتﺤقيقه ْ " :
إن ﻋادوا إلى الصد الذي أﻛسبكم البعض لهم  ،فيكون الﺸرط مستقبﻼ ﻋلى
أن( وهو مثال اﻷمر مضى  ،ﻷن معناه ْ :
بـ) ْ
إن وقع مثل الصد الذي مضى فﻼ يكسبكم بعض
قوم اﻻﻋتداء  .والتﻔسير واﻹخبار ﻋلى أنه أمر قد ﻛان  ،وﺻد قد وقع  ،فالكسر في )إن(
أولى ﻋلى أنه مال لما مضى " ). (9
وقدّر أبو حيان )تـ 671هـ( قراءة ﻛسر همزة ) ْ
إن( ﻋلى حمل المعنى في المستقبل
والتقدير  :إن وقع ﺻد في المستقبل  ،مثل ذلك الصد الذي ﻛان زمن
بقوله " :
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الﺤديبية  ،وهذا التﺸريع في المستقبل  ،وليس نزول هذه اﻵية ﻋام الﻔتح مجمعا ً ﻋليه  ،بل
ذﻛر اليزيدي أنها نزلﺖ قبل أن يصدوهم  ،فعلى هذا القول يكون الﺸرط واضﺤا ً " ). (10
وبيان حجة قراء فتح همزة ) ْ
أن( ﻋند مكي أن الﻔتح متطابق مع ظاهر التﻼوة
والتﻔسير قال  " :أنه هو الظاهر في التﻼوة وﻋليه أتى التﻔسير  ،ﻷن المﺸرﻛين ﺻدوا
النبي  والمسلمين ﻋن البيﺖ  ،ومنعوهم دخول مكة فهو أمر قد مضى " ). (11
القراء ﻋليه ). (12
واختار مكي قراءة الﻔتح ؛ ﻷن اﻷمر قد مضى  ،وﻷن أﻛثر ّ
ومن المﻔسرين الذين وافقوا مكي القرطبي ). (13
ومن ذلك يمكن أن نجمع بين القراءتين ﻋلى أن الﻔتح جاء ﻋلى تقدير  :ﻷن
ﺻدوﻛم بﺤجة أن الصد ﻛان واقعا ً من الكﻔار  ،أو ﻋلى قراءة الكسر للمستقبل  ،فكأن
التﺸريع للمستقبل يطلب الكف ﻋن هذا البغض الدافع إلى اﻻﻋتداء مستقبﻼً .
َ
َ
ومن اﻷمثلة ﻋلى تغاير قراءة ﻛسر همزة )إن( وفتﺤها قوله تعالى   :أفنَ ْ
ب
ض ِر ُ
س ِرفِينَ ] الزخرف . [5 :
ﻋَن ُك ُم ال ِذّﻛ َْر َ
ﺻ ْﻔﺤا ً أَن ﻛُنت ُ ْم َق ْوما ً ﱡم ْ
)(14
.
قرأ المدنيان وحمزة والكسائي وخلف بكسر الهمزة  ،وقرأ الباقون بﻔتﺤها
إذ ﻻحﻆ أبو ﻋلي الﻔارسي )تـ 281هـ( في قراءة ﻛسر همزة ) ْ
إن( بأنها تﻔيد الجزاء
في مقام السياق  ،ﻷنها جاءت بصﺤة اﻷمر  ،وتﺤقق ثبوته خﻼفا ً لما يتخيله القارئ لﻶية
في قراءة الكسر بقوله  " :والكسر ﻋلى أنه جزاء استغنى ﻋن جوابه بما تقدمه  ،مثل :
نضرب " ). (15
أنﺖ ظالم  ،وإن فعلﺖ ﻛأنه  :إن ﻛنتم قوما ً مسرفين
وقد ﻋلل الزجاج )تـ 311هـ( ﻛسر همزة ) ْ
إن( ﻋلى معنى اﻻستقبال قال في ذلك " :
ومن ﻛسرها فعلى معنى اﻻستقبال  ،ﻋلى معنى إن تكونوا مسرفين نضرب ﻋنكم الذﻛر "
) ، (16وفي ذلك يعني بالكسر معنى الﺤال  ،ﻷن في الكﻼم معنى التقرير والتوبيخ .
إن( بقوله  " :من ﻛسر أنه جعله أمرا ً منتظرا ً
صل مكي قراءة ﻛسر همزة ) ْ
وﻛذا ف ﱠ
لم يقع وجعل ) ْ
إن( للﺸرط  ،والﺸرط أمر لم يقع  ،وجواب الﺸرط ما قبله من جملة الكﻼم "
في توجيه قراءة ﻛسر همزة ) ْ
إن( وما ذﻛره
) ، (17وهو ما سبق إليه الﻔارسي
الﻔارسي ومكي قال به القرطبي في قوله  " :ومن ﻛسر جعلها للﺸرط وما قبلها جوابا ً لها ؛
ﻷنها لم تعمل في اللﻔﻆ  ، ...وقيل الجواب مﺤذوف د ﱠل ﻋليه ما تقدم ؛ ﻛما تقول  :أنﺖ ظالم
ْ
إن فعلﺖ " ). (18
أن ﻛنتم( بﻔتح ) ْ
أن( فالﻔراء يقول ْ ) " :
أما حجة قراءة فتح همزة ) ْ
أن( ﻛأنهم أرادوا
)(19
.
شيئا ً ماضيا ً  ،وأنﺖ تقول في الكﻼم  :أأسبﱠك أن حرمتني ؟ تريد إذ حرمتني "
الﻔراء في المعنى بقوله  " :أنه جعله أمرا ً قد
في حين نجد مكي يذهب إلى رأي ّ
)(20
ﻛان وانقضى فﻔتح ﻋلى أنه مﻔعول من أجله  ،أي  :من أجل أن ﻛنتم وﻷن ﻛنتم " .
ومما سبق يتضح التغاير بين القراءتين فالكسر لهمزة ) ْ
إن( جزاء استغنى ﻋن
جوابه بما تقدمه من ﻛﻼم بخﻼف المعنى فيمن قرأ بﻔتح الهمزة ) ْ
أن( ﻋلى معنى أمرا ً قد
ﻛان وانقضى .
 -2بين أو والواو :
ظهرت قضية تناوب الﺤروف في تﺤليل المﻔسرين  ،وﻛتب القراءات لتعاقب حروف
العطف ﻋلى بعض القراءات  ،إذ تعاقبﺖ )الواو( و)أو( ﻋلى موضع  أ َ َو أ َ ِمنَ  من قوله
س َنا ُ
ض ًﺤى َو ُه ْم يَ ْلعَبُونَ ] اﻷﻋراف . [98 :
تعالى   :أَ َو أ َ ِمنَ أ َ ْه ُل ا ْلقُ َرى أَن يَأْتِيَ ُه ْم َبأ ْ ُ
أو أمن( وقرأ الباقون بﻔتح
فقرأ المدنيان وابن ﻛثير وابن ﻋامر بإسكان الواو ) ْ
أو أمن( ). (21
الواو ) َ
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فبيﱠن مكي حجة من أسكن الواو بجعل )أو( ﻋاطﻔة ومعناها اﻹباحة بقوله " :
وحجة من أسكن الواو أنه جعلها )أو( التي للعطف ﻋلى معنى اﻹباحة  ،مثل َ  :و َﻻ ت ُ ِط ْع
ِم ْن ُه ْم آثِما ً أَ ْو َﻛﻔُورا ً ] اﻹنسان  ، [24 :أي  :ﻻ تطع هذا الجنس  ،ومثل قولك  :جالس
الﺤسن أو ابن سيرين أي  :جالس هذا الصنف  ،فالمعنى  :أفأمنوا هذه الضروب من
العقوبات أي  :إن أمنتم ضربا ً منها لم تأمنوا اﻵخر " ). (22
وذﻛر وجها ً آخر لـ)أو( بأن تكون ﻷحد الﺸيئين وفي ذلك يقول  " :ﻻ يجوز أن
تكون )أو( ﻷحد الﺸيئين ﻛقولك  :ضربﺖ زيدا ً أو ﻋمرا ً أي  :ضربﺖ أحدهما  ،ولم ترد أن
تبين المضروب منهما وأنﺖ ﻋالم به من هو منهما  ،وليسﺖ هي )أو( التي للﺸك في هذا ،
إنما هي )أو( التي ﻷحد الﺸيئين غير معين  ،فيكون التقدير في اﻵية  :أفأمنوا إحدى هذه
العقوبات " ). (23
وما ذهب إليه مكي وافقه القرطبي في توجيه قراءة إسكان الواو ﻋلى معنى
اﻹباحة  ،ويجوز أن يكون )أو( ﻷحد الﺸيئين ). (24
وقد وافق أبو حيان سابقيه في قراءة إسكان الواو ويجعل )أو( ﻋاطﻔة مع مخالﻔته
للمعنى إذ يراد به التنويع وليس اﻹباحة أو التخيير ). (25
ويستﻔاد من تﺤليل أبي حيان أن دﻻلة )أو( اﻵخر قد يستدﻋي معنى التنويع
والترديد  ،ﻻ التخيير أو اﻹباحة  ،وربما ينصرف ﻛذلك إلى معنى اﻹبهام ﻋلى المخاطبين .
أما قراءة فتح )الواو(  ،وبهمزة بعدها وهي اﻻختيار ﻋند الكثيرين فﺤجة مكي في
ذلك قوله  " :من فتح الواو وهمز )امن( أنه جعلها واو العطف  ،دخلﺖ ﻋليها همزة
اﻻستﻔهام ﻛما تدخل ﻋلى )ث ﱠم( في نﺤو قوله تعالى   :أَث ُ ﱠم ِإذَا َما َوقَ َع ] يونس ، [51 :
ومثله   :أ َ َو ُﻛلﱠ َما ] البقرة  ، [100 :ويقوي ذلك أن الﺤرف الذي قبله  ،والذي بعده ،
وهو الﻔاء دخلﺖ ﻋليه ألف اﻻستﻔهام  ،ﻛذلك   :أ َ َو َل ْم يَ ْه ِد ] اﻷﻋراف  ، [100 :فﺤمل
وسﻂ الكﻼم ﻋلى ما قبله وما بعده للمﺸاﻛلة والمطابقة في اتﻔاق اللﻔﻆ في دخول اﻷلف
ﻋليه ﻛله " ). (26
وقد توافق القرطبي مع مكي في توجيه قراءة فتح الواو بهمزة بعدها بجعلها واو
العطف دخلﺖ ﻋليها ألف اﻻستﻔهام ). (27
ومما سبق يتضح إدراك مكي أن مراﻋاة المﺸاﻛلة اللﻔظية بين أنساق التعبير
القرآني في هذا المﺤل ﻛان وجها ً ذا قيمة دﻻلية لقراءة الﻔتح .
ومما سبيله إلى ذلك تعاقب أو والواو في قوله تعالى َ  :وقَا َل ِف ْرﻋ َْونُ ذَ ُرونِي أ َ ْقت ُ ْل
سا َد ] غافر [26 :
سى َو ْل َي ْد ُ
ض ا ْلﻔَ َ
ُمو َ
اف أَن يُ َب ِ ّد َل دِينَ ُك ْم أ َ ْو أَن ُي ْظ ِه َر فِي ْاﻷَ ْر ِ
ع َربﱠهُ ِإ ِنّي أ َ َخ ُ
.
أو
إذ تعاقبﺖ – أو والواو – ﻋلى مواضع )أو أن يظهر( فقرأ الكوفيون ويعقوب ) ْ
أن( وقرأ الباقون بغير ألف )وأن( ). (28
وقد بيّن العلماء التغاير بين القراءتين  ،ومن ثم تأثر المعنى  ،بخﻼف من رأى أن
)أو( بمعنى الواو فالزجاج يقول  :بأن )أو( ﻻ يجوز أن تكون بمعنى الواو فـ)أو( أن
فرﻋون قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو يﻔسد  ،فجعل طاﻋة ﷲ تعالى هي الﻔساد  ،فيكون
المعنى إني أخاف أن يبطل دينكم البتة  ،فإن لم يبطله أوقع فيه الﻔساد  ،ومن قرأ ) ْ
وأن(
فيكون المعنى أخاف إبطال دينكم ولﻔساد معه " ). (29
ومن الذين اﻋترضوا ﻋلى القول بأن أو بمعنى الواو النﺤاس إذ يرى أن بين
الﺤرفين تغايرا ً وﻻ يجوز أن تكون بمعنى الواو إذ يقوﻻ  " :ﻷن في ذلك بطﻼن المعاني ،
ولو جاز أن تكون بمعنى الواو لما احتيﺞ إلى هذا هاهنا  ،ﻷن معنى الواو  :إني أخاف
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أي إني أخاف أن يبدل دينكم  ،فإن أﻋوزه ذلك
اﻷمرين جميعا ً ،
ومعنى )أو( ﻷحد اﻷمرين  ،ﱠ
)(30
أفسد في اﻷرض " .
وقد بين مكي حجة قراءة )أو ْ
أن( إذ المعنى ﻋنده للتخيير أو لﻺباحة بقوله " :
جعلوها )أو( التي للتخيير أو لﻺباحة أو لﻺجابة ؛ ﻛأنه قال  :إني أخاف هذا الضرب ﻋليكم
أي  :ﻛل هذا الضرب من الطعام " ). (31
ﻛما تقول  :ﻛل خبزا ً أو تمرا ً ،
ﱠ
أما قراءة )وأن( فجعلها مكي واو ﻋطف بمعنى  " :إني أخاف ﻋليكم هذين اﻷمرين
 ،وهو اﻻختيار ﻷن )فرﻋون( خاف اﻷمرين جميعا ً أن يقع من موسى  وقد وقع  ،فبدل
دينهم باﻹيمان وأفسد ملك فرﻋون " ). (32
ومما سبق يتضح أن ﻛل وجه يﺸير إلى معنى مغاير لﻶخر حسبما يقتضيه الوضع
اللغوي من معنيهما  ،فكل قراءة تمثل موقﻔا ً لﻔرﻋون مع أﻋوانه فالقراءة اﻷولى بينﺖ ﻋلى
اﻹبهام وخوفه من تبديل دينه  ،أما القراءة الثانية تمثل موقﻔا ً آخر تسلﻂ فيه خوفه ﻋلى
التبديل واﻹفساد معاص حتى يقنع أﻋوانه بخطر موسى . 
 -3بين الواو والﻔاء :
ومن مظاهر التغاير في حروف العطف القراءة بالواو والﻔاء ﻋلى موضع في قوله
ﻋ ْقبَا َها 
تعالى   :فَ َكذﱠبُوهُ فَعَقَ ُرو َها فَد َْم َد َم َ
اف ُ
ﻋلَي ِْه ْم َربﱡ ُهم ِبذَن ِب ِه ْم فَ َ
س ﱠوا َها * َو َﻻ يَ َخ ُ
]الﺸمس . [15 ، 14 :
)(33
قرأ نافع وابن ﻋامر )فﻼ يخاف( والباقون بالواو .
وقد بين الﻔارسي تعاقب الواو والﻔاء في )وﻻ يخاف( و)فﻼ يخاف( بتوجيه المعنى
بين الﺤقيقة والمجاز  ،وذلك في مرجعية ضمير الﻔعل بعدها وفي ذلك قال  " :الواو يجوز
أي  :غير خائف أن يتعقب ﻋليه
أن تكون في موضع حال :
ﱠ
فسوها غير خائف ﻋقباها  ،ﱠ
شيء مما فعله  ،وفاﻋل يخاف الضمير العائد إلى قوله تعالى َ  :ربﱡ ُهم  ، وقيل  :إن
الضمير يعود إلى النبي  الذي أرسل إليهم  ،وقيل  :إذا انبعث أشقاها  ،وهو ﻻ يخاف
أي  :ﻻ يخاف من إقدامه ﻋلى ما أتاه مما نُهي ﻋنه  ،فﻔاﻋل يخاف العاقر ﻋلى هذا
ﻋقباها  ،ﱠ
 ،والﻔاء للعطف ﻋل قوله تعالى  :فَ َكذﱠبُو ُه فَ َعقَ ُرو َها ] الﺸمس ) ، [14 :فﻼ يخاف( ﻛأنه
تبع تكذيبهم وﻋقرهم إن لما يخافوا " ). (34
ومن خﻼل ما ذﻛره الﻔارسي نجد أن التﺤليل اﻷول مجازيا ً ﻋلى سبيل التمثيل  ،ﻷن
ﷲ تعالى ﻻ يخاف ﻋاقبة ما فعله بهم  ،وأما التﺤليﻼن اﻷخيران فإسناد الﻔعل فيهما جرى
ﻋلى معناه الﺤقيقي سواء أسند إلى الرسول  ، أم أسند إلى ذلك اﻷشقى ﻋاقر الناقة .
وهذا ما أﻛده ابن ﻋطية )تـ 546هـ( في تﻔسيره ﻋن التﺤليﻼت الثﻼث بقوله " :
ﻋلى قراءة الﻔاء يﺤتمل أن يكون ﷲ تعالى  ،والمعنى  :فﻼ درك
والﻔاﻋل بيخاف
ﻋلى ﷲ في فعله بهم ﻻ يسأل ﻋما يﻔعل  ،وهذا قول ابن ﻋباس والﺤسن  ،وفي هذا المعنى
احتقار للقوم وتعقبه ﻷثرهم  ،ويﺤتمل أن يكون ﺻالﺤا ً  أي  :ﻻ يخاف ﻋقبى هذه الﻔعلة
بهم ؛ إذ ﻛان قد أنذرهم وحذﱠرهم  ،ومن قرأ بالواو  ، ...فيﺤتمل الوجهين اللذين ذﻛرنا ،
ويﺤتمل أن يكون الﻔاﻋل بيخاف أشقاها والمنبعث قاله الزجاج وأبو ﻋلي  ،وهو قول
سدى والضﺤاك ومقاتل وتكون الواو واو الﺤال  ،ﻛأنه قال  :انبعث لعقرها وهو ﻻ يخاف
ال ﱡ
)(35
وطغيانه " .
ﻋقبى فعله لكﻔره
ً
وقد رجح القرطبي القراءة بالﻔاء )فﻼ يخاف( تمﺸيا مع معنى إن ﷲ ﻻ يخاف
ﻋاقبة إهﻼﻛهم قال  " :وقرأ نافع وابن ﻋامر )فﻼ( بالﻔاء وهو اﻷجود ﻷنه يرجع إلى
)(36
الﻔراء ). (37
المعنى اﻷول  ،أي  :فﻼ يخاف ﷲ ﻋاقبة إهﻼﻛهم "
 ،وقد سبقه إلى ذلك ﱠ
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 -4بين إنﱠ وأنﱠ :
ْ
َ
َ
ومن أمثلة التعاقب بين )إنﱠ ( و)أنﱠ ( ﻋلى موضع في قوله تعالى   :فاتﱠخذت ُ ُمو ُه ْم
س ْو ُﻛ ْم ِذﻛ ِْري َوﻛُنتُم ِ ّم ْن ُه ْم ت َ ْ
ﺻبَ ُروا أَنﱠ ُه ْم
ض َﺤكُونَ * إِ ِنّي َج َز ْيت ُ ُه ُم ا ْليَ ْو َم بِ َما َ
ِ
س ْخ ِريّا ً َحتﱠى أَن َ
ْ
َ
ُه ُم الﻔائِ ُزونَ ] المؤمنون . [111 ، 110 :
ْ
َ
ﱠ
قرأ حمزة والكسائي بكسر الهمزة قي قوله   :إِن ُه ْم ُه ُم الﻔائِ ُزونَ  ، وقرأ الباقون
فﺤجة من ﻛسر الهمزة ﻋند المﻔسرين ﻋلى اﻻستئناف وهذا ما قال به
بﻔتﺤها )، (38
اﻻستئناف " ) ، (39وﻛذا قال به ابن خالويه )تـ
الﻔراء  " :ﻛسرها اﻷﻋمش ﻋلى
ﱠ
ﻛانﺖ مبتدأ  ،ﻛانﺖ مكسورة
370هـ(  " :إنهم بالكسر ﻋلى اﻻبتداء  ،و)إنﱠ ( إذا
َ
ْ
الﻔَائِ ُزونَ
ﺻبَ ُروا أنﱠ ُه ْم ُه ُم
 ،والكﻼم قد تم ﻋند قوله   :إِ ِنّي َج َز ْيت ُ ُه ُم ا ْليَ ْو َم بِ َما َ
 ، تلخيصه  :إني جزيتهم اليوم الﻔوز بصبرهم  ،ﻛما قال  :اليوم أجزيك بصنيعك حيث
إلى " ). (40
أحسنﺖ
ﱠ
وهو ما ذهب إليه مكي قال  " :ﻋلى اﻻستئناف ﻷن الكﻼم تم ﻋند قوله ِ ب َما
ﺻبَ ُروا  ، ويكون الجزاء مﺤذوفا ً لم يذﻛر ما هو  ،والﻔعل ﻋامل في المعنى  ،وهو المﻔعول
َ
)(41
الثاني لـ)جزيﺖ( " .
فقراءة الكسر ﻋند هؤﻻء أن الكﻼم استئنافا ً  ،ﻷنه تم ﻋند قوله سبﺤانه ِ  :ب َما
ﺻبَ ُروا  ، وانقطع ﻋما قبله  ،وفي ﻛسر الهمزة ما يﻔيد باﻹخبار الثابتة المؤﻛدة بها ،
َ
وبالضمير المنﻔصل )هم( ردا ً ﻋلى أﻋداء ﷲ سبﺤانه وتعالى الذين سخروا من المؤمنين
وآذوهم باﻻستهزاء والعمل الﺸاق .
أما حجة قراءة فتح همزة )أنﱠ ( ﻋلى )أنﱠ ( وما بعدها مصدرا ً مؤوﻻً في مﺤل نصب
مﻔعول به ثانيا ً لـ)جزيتهم( إذ الﻔعل يتعدى إلى مﻔعولين ومن قال بذلك الﻔارسي  " :من
فتح ﻛان ﻋلى قوله  :جزيتهم ؛ ﻷنهم هم الﻔائزون  ،ويجوز يكون )أنهم( في موضع
ﺻبَ ُروا َجنﱠةً
المﻔعول الثاني  ،ﻷن جزيﺖ يتعدى إلى المﻔعولين
قال َ  :و َج َزا ُهم بِ َما َ
َو َح ِريرا ً ] اﻹنسان  ، [12 :تقديره  :جزيتهم اليوم بصبرهم الﻔوز  ،وفاز الرجل إذا نال ما
فوز الرجل إذا مات  .ويﺸبه أن يكون ذلك ﻋلى التﻔاؤل  ،أي  :ثار إلى ما
أراد  ،وقالوا  :ﱠ
)(42
أحب  ،ومﻔازة لمهلكه ﻋلى وجه التﻔاؤل أيضا ً " .
وقد ذهب العكبري )تـ 611هـ( إلى أن الﻔعل )جزى( يتعدى إلى المﻔعولين وأن
نصب المﻔعول الثاني قال  " :يقرأ بالﻔتح ﻋلى أن الجملة في
الجملة في مﺤل
)(43
.
اثنين "
ثان ﻷن )جزى( يتعدى إلى
موضع مﻔعول ٍ
ﻛما ذﻛر وجها ً آخر لتوجيه قراءة الﻔتح بقوله  " :وهو أن يكون ﻋلى تقدير ﻷنهم
أو بأنهم ؛ أي  :جزاهم بالﻔوز ﻋلى ﺻبرهم " ) ، (44وقد وافقه في هذا القول القرطبي ). (45
والمﻼحﻆ أن هذا التغاير بين قراءتي الكسر والﻔتح فيه تغير في المعنى فﻔي قراءة
الكسر جعل هذا اﻹقرار بﻔوزهم قائما ً لهم ولغيرهم ﻋلى مر العصور في الصبر ﻋلى الﺸعائر
أو مجاﻻت أخرى .
ً
أما قراءة الﻔتح فهو ﻻ يعني جعل الﻔوز مقصدا في حد ذاته ﻋلى ما جاء في اﻵية
الكريمة من دون أن يتعدى إلى زمنهم وفي زمن غيرهم .
الخاتمة :
من خﻼل دراسة ظاهرة المغايرة بين حروف المعاني توﺻل الباحث إلى النتائﺞ
التالية :
 إن ظاهرة تبادل حروف المعاني لها أثر في دﻻلة الترﻛيب .السنة العاشرة – العدد التاسع ﻋﺸر )يونيو(2020-

ﺻﻔﺤة 80

مجلة الجامعة

 إن ظاهرة التبادل هذه ﻻب ﱠد من وجود ﻋﻼقة بين الﺤرفين المنقول وما نقل معه . ظاهرة التبادل هذه تع ﱡد من مظاهر الثراء اللغوي  ،والتنوع في اﻷساليب العربية . إنﱠ هذا التغاير وما ينتﺞ ﻋنه من تنوع دﻻلي له ارتباط بسياق اﻵيات القرآنيةومقامها .
 إن ظاهرة التغاير قد تكون للمﺸاﻛلة اللﻔظية بين أنساق التعبير القرآني .الهوامش :
 -1الخصائﺺ  ،تﺤقيق  :ﷴ ﻋلي النجار  ،مطبعة الهدى  ،بيروت  ،لبنان  ،ط، 2
. 306/2
 -2السابق . 308/2 ،
 -3فقه اللغة  ،منﺸورات دار مكتبة الﺤياة  ،بيروت  ،د.ت  ،ص. 233
 -4اﻷسلوب واﻷسلوبية  ،ﻋبد السﻼم المسدي  ،الدار العربية للكتاب  ،تونس  ،ط، 2
1982م  ،ص. 54
 -5الﻔتح الرباني في القراءات السبع من طريق حرز اﻷماني  ،تأليف  :ﷴ البيومي ،
سبر 1417 ،هـ  ،ط مطبعة الملك فهد الوطنية ،
تﺤقيق :
ﻋبد العزيز بن ناﺻر ال ﱠ
ص. 163
 -6البﺤر المﺤيﻂ  ،أبو حيان  ،تﺤقيق  :الﺸيخ ﻋادل أحمد وآخرون  ،ط ، 1دار الكتب
الجامعية  ،بيروت  ،ط2001 ، 1م . 437/3 ،
 -7معاني القرآن  ،الﻔراء  ،تﺤقيق  :ﻋبد الﻔتاح إسماﻋيل سلبي  ،ط دار السرور  ،بيروت
. 300/1 ،
 -8البﺤر المﺤيﻂ . 437/3 ،
 -9الكﺸف ﻋن وجوه القراءات  ،مكي  ،تﺤقيق  :ﻋبد الرحيم الطرهوني  ،دار الﺤديث ،
القاهرة  ،ط2007 ، 1م . 444/1 ،
 -10البﺤر المﺤيﻂ . 437/3 ،
 -11الكﺸف ﻋن وجوه القراءات . 144/1 ،
 -12السابق . 144/1 ،
 -13الجامع ﻷحكام القرآن  ،القرطبي  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت  ،د.ت  ،د.ط ،
. 46/6
 -14النﺸر في القراءات العﺸر  ،ابن الجزري  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،ط، 1
1998م . 275/2 ،
 -15الﺤجة للقراء السبعة  ،أبو ﻋلي الﻔارسي  ،تﺤقيق  :بدر الدين قهوجي  ،بﺸير
جويجاتي  ،دار المأمون للتراث  ،دمﺸق  ،ط1987 ، 1م .
 -16معاني القرآن وإﻋرابه  ،الزجاج  ،تﺤقيق  :ﻋبد الجليل ﻋبده شلبي  ،ﻋالم الكتب ،
ط1988 ، 1م . 405/4 ،
 -17الكﺸف ﻋن وجوه القراءات . 357/2 ،
 -18الجامع  ،القرطبي . 63 ، 62/6 ،
 -19معاني القرآن  ،للﻔراء . 27/3 ،
 -20الكﺸف ﻋن وجوه القراءات . 357/2 ،
 -21النﺸر في القراءات العﺸر  ،ابن الجزري . 203/2 ،
 -22الكﺸف ﻋن وجوه القراءات . 28/2 ،
 -23السابق . 28/2 ،
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 -24ينظر  :الجامع  ،القرطبي . 254 ، 253/7 ،
 -25ينظر  :البﺤر المﺤيﻂ . 351/4 ،
 -26الكﺸف ﻋن وجوه القراءات . 49/2 ،
 -27الجامع  ،القرطبي . 254/7 ،
 -28النﺸر في القراءات العﺸر . 273/2 ،
 -29معاني القرآن وإﻋرابه  ،الزجاج . 371/4 ،
 -30إﻋراب القرآن  ،النﺤاس  ،تﺤقيق  :د .زهير غازي زاهد  ،ﻋالم الكتب  ،مكتبة
النهضة العربية  ،ط1988 ، 3م . 31/4 ،
 -31الكﺸف ﻋن وجوه القراءات . 354/2 ،
 -32السابق . 354/2 ،
 -33الﻔتح الرباني  ،ص. 287
 -34الﺤجة . 129/4 ،
 -35المﺤرر الوجيز في تﻔسير الكتاب العزيز  ،ﻻبن ﻋطية  ،تﺤقيق  :ﻋبد السﻼم ﻋبد
الﺸافي ﷴ  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،ط1993 ، 1م . 313/16 ،
 -36الجامع  ،للقرطبي . 80/20 ،
 -37معاني القرآن  ،للﻔراء . 269/3 ،
 -38النﺸر في القراءات العﺸر  ،ابن الجزري . 247/2 ،
 -39معاني القرآن  ،للﻔراء . 243/2 ،
 -40إﻋراب القراءات السبع وﻋللها  ،ﻻبن خالويه  ،تﺤقيق  :ﻋبد الرحمن بن سليمان
العثيمين  ،مكتبة الخانجي  ،القاهرة  ،ط1992 ، 1م . 06 ، 95/2 ،
 -41الكﺸف ﻋن وجوه القراءات . 235/2 ،
 -42الﺤجة  ،الﻔارسي . 189/3 ،
 -43التبيان في إﻋراب القرآن  ،العكبري  ،تﺤقيق  :ﻋلي ﷴ البجاوي  ،ط دار الﺸام
للتراث  ،بيروت 1976 ،م . 961/2 ،
 -44السابق .
 -45الجامع  ،القرطبي . 155/12 ،
المصادر والمراجع :
القرآن الكريم برواية حﻔﺺ ﻋن ﻋاﺻم .
 -1اﻷسلوب واﻷسلوبية  ،ﻋبد السﻼم المسدي  ،الدار العربية للكتاب  ،تونس  ،الطبعة
الثانية 1982 ،م .
 -2إﻋراب القرآن  ،أبو جعﻔر لنﺤاس  ،تﺤقيق  :د .زهير غازي زاهد  ،ﻋالم الكتب ،
مكتبة النهضة العربية  ،الطبعة الثالثة 1988 ،م .
 -3البﺤر المﺤيﻂ  ،أبو حيان اﻷندلسي  ،تﺤقيق  :الﺸيخ ﻋادل أحمد وآخرون  ،دار الكتب
الجامعية  ،بيروت  ،الطبعة اﻷولى 2001 ،م .
 -4التبيان في إﻋراب القرآن  ،أبو البقاء العكبري  ،تﺤقيق  :ﻋلي ﷴ البجاوي  ،دار
الﺸام للتراث  ،بيروت 1976 ،م .
 -5الجامع ﻷحكام القرآن  ،القرطبي  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت  ،د.ت .
 -6الﺤجة  ،للقراء السبعة  ،أبو ﻋلي الﻔارسي  ،تﺤقيق  :بدر الدين قهوجي  ،بﺸير
جويجاتي  ،دار المأمون للتراث  ،دمﺸق  ،الطبعة اﻷولى 1987 ،م .
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 الطبعة الثانية،  لبنان،  بيروت،  مطبعة الهدى،  ﷴ ﻋلي النجار:  تﺤقيق،  الخصائﺺ-7
.
 ﻋبد:  تﺤقيق،  ﷴ البيومي،  الﻔتح الرباني في القراءات السبع من طريق حرز اﻷماني-8
. هـ1417 ،  مطبعة الملك فهد الوطنية، سبر
العزيز بن ناﺻر ال ﱠ
 دار،  ﻋبد الرحيم الطرهوني:  تﺤقيق،  مكي القيسي،  الكﺸف ﻋن وجوه القراءات-9
. م2007 ،  الطبعة اﻷولى،  القاهرة، الﺤديث
 ﻋبد السﻼم ﻋبد:  تﺤقيق،  ﻻبن ﻋطية،  المﺤرر الوجيز في تﻔسير الكتاب العزيز-10
. م1993 ،  الطبعة اﻷولى،  بيروت،  دار الكتب العلمية، الﺸافي ﷴ
،  ط ﻋالم الكتب،  ﻋبد الجليل ﻋبده شلبي:  تﺤقيق،  الزجاج،  معاني القرآن وإﻋرابه-11
. م1988 ، الطبعة اﻷولى
 بيروت،  دار السرور،  ﻋبد الﻔتاح إسماﻋيل سلبي:  تﺤقيق،  الﻔراء،  معاني القرآن-12
.
 دار،  ﻋبد العال سالم مكرم. ود،  ﻋبد العال أحمد مختار. د،  معجم القراءات القرآنية-13
. م1997 ،  الطبعة الثالثة،  مصر، الكتب
،  بيروت،  ط دار الكتب العلمية،  ابن الجزري، النﺸر في القراءات العﺸر
م1998 ، الطبعة اﻷولى

ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 إبراهيم سعد.د
مكاري
كلية اﻵداب والعلوم مزدة

" "ﺩﺭﺍﺳﺔ ﳓﻮﻳﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔ

Abstract
The main focus of this research is to understand the distinction between
two sentence meanings indicated by literary style, that is, two syntactic patterns of
two different distinctive colors. The first includes the true meaning of the said
style, and the second contains the allegorical meaning that it denotes since
thescience of semantic is not indispensable to the science of syntax. That is to say,
semantics can never go without syntax which is absolutely essential to style. As a
syntactic validity is certainly a prerequisite in every technicalstructure of sentence
to perform its message and role.
Semitics topics are many and vary .. e.g. style of definition,
presentation,delay, denial, circumvention, formation..etc. Such styles may come
out of their original meaning, hence, give other meanings that benefit from the
linguistic context in which they are presented and stand as an evidence of the
condition in which the formula of these styles presented. The study also show that
these meanings do not emanate from a formula in themselves, but rather they are
derived from them and set up in special systems and associated witha special
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context. With this view in mind, the researcher' attempts toinvestigate and explore
the most important characteristics of literary style e.g. command, interrogative,
negation ...etc. from both syntactic and semantics point of view exploring the true
meanings as well as the allegorical meanings of this unique style. The study thus
investigates the various colors of meaning themselves related to literary style and
summarizes the key findings of thestudy discusses stylistic issues and suggests
directions for further studies.

المقدمة :
يتمثل " المﺤور اﻷساسي الذي يدور حوله هذا البﺤث في التﻔرقة بين قالبين نﺤويين  ،أو
لونين متمايزين من الجمل ،أو معنيين من المعاني التي يدل ﻋليها اﻷسلوب الطلبي ،
أحدهما يتضمن المعنى الﺤقيقي لهذا اﻷسلوب  ،والثاني يتضمن المعنى المجازي الذي دل
ﻋليه  ،حيث إن ﻋلم المعاني ﻻ غنى له ﻋن ﻋلم النﺤو  ،فالصﺤة النﺤوية هي شرط
أساسي في ﻛل ترﻛيب فني ﻷداء رسالته ،ولكن ﻋلى الرغم من ذلك ؛ فإن الﻔارق يظل
واضﺤا بين ترﻛيب ﺻﺤيح يرضى ﻋنه النﺤو فﺤسب وترﻛيب ﺻﺤيح فني ﻻ يرضى ﻋلم
المعاني به بديﻼ  ،وهذا الﻔارق بين العلمين " ).مﺤاضرات في ﻋلم المعاني د .حسن طبل
ص  ( 4 :وهذا القول هو الذي يقرره ابن اﻷثير " ،حيث يصرح بأن منزلة اﻷول منهما
من الثاني هو بمنزلة أبجد في تعليم الخﻂ " ) المثل السائر  ،ص . ( 5 :
ومباحث ﻋلم المعاني ﻛثيرة منها  :أسلوب الﺤذف  ،والتقديم والتأخير  ،والتعريف والتنكير
واﻻلتﻔاف  ،والخبر واﻹنﺸاء  ،لذا رأيﺖ أن أتناول في هذا البﺤث اﻷسلوب اﻹنﺸائي  ،من
أمر ونهي ،واستﻔهام  ،وتمن  ،ونداء ،دراسة نﺤوية دﻻلية  ،مبينا المعاني الﺤقيقية ،
والمجازية لهذا اﻷسلوب مرﻛزا القول ﻋلى المعاني المجازية  ،حيث إن هذه اﻷساليب قد
تخرج من معناها اﻷﺻلي إلى معان أخرى تستﻔاد من السياق اللغوي الذي وردت فيه ،
وقرائن اﻷحوال التي ترد فيها ﺻيغة هذه اﻷساليب ،أي أن هذه المعاني ﻻ تنبثق ﻋن ﺻيغة
في ذاتها  ،بل تنبثق ﻋنها واقعة في نظم خاص ومقترنة بسياق خاص .

ﻋليه فإن هدف هذا البﺤث هو إبراز هذه المعاني  ،لما فيها من استخدامات فنية تكون
أﺻدق تعبيرا ﻋن واقع وإحساس المخاطب  ،وأﻋمق تأثيرا في وجدان المتلقي  ،وﻛذلك ما
توحي به هذه اﻷساليب من معان  ،ودﻻﻻت فنية أخرى  ،يكون لها أثرها في فنية التعبير
وجماله .
وقد جاء هذا البﺤث في مقدمة  ،وثﻼثة مباحث  ،وخاتمة  ،تناولﺖ في المبﺤث اﻷول ﺻيغة
اﻷمر والنهي دراسة نﺤوية دﻻلية  ،وفي المبﺤث الثاني ﺻيغة اﻻستﻔهام  ،وفي المبﺤث
الثالث ﺻيغة التمني والنداء  ،ثم بعد ذلك خاتمة وضﺤﺖ فيها أهم توﺻلﺖ إليه من نتائﺞ
في هذا البﺤث .

ومن اﻷمثله ﻋلى ما ذﻛرت في ﺻيغة اﻷمر  ،والنهي مثﻼ قوله تعالى  " :فسبح باسم ربك
العظيم " )سورة الواقعة  ،اﻵية  ، ( 96 :وقوله تعالى  " :ولتكملوا العدة ولتكبروا ﷲ
ﻋلى ما هداﻛم ولعلكم تﺸكرون "  ) ،سورة البقرة  ،اﻵية  ، ( 185 :فالمعنى الذي ورد
لﻸمر في اﻵيتين السابقتين ،هو المعنى الﺤقيقي لصيغته  ،فاستخدام ﺻيغة اﻷمر للطلب
من اﻷﻋلى لﻸدنى ،هو اﻻستخدام المألوف الذي تعارف ﻋليه الناس في مخاطباتهم  ،وتبادل
منافعهم  ،فﻔي اﻵية اﻷولى جاء اﻷمر بصيغة فعل اﻷمر ) سبح (  ،أي ّ :
نزه ربك العظيم ،
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وفي اﻵية الثانية جاء اﻷمر بصيغة الﻔعل المضارع المقرون بﻼم اﻷمر )لتكملوا ولتكبروا
(  ،وهو أمر من ﷲ تعالى للمكلﻔين بصوم شهر رمضان الكريم  ،حتى تنتهي ﻋدته برؤية
هﻼل شوال  ،ثم التهليل بالتكبير والﺤمد والﺸكر ﻋلى ما منّ به ﻋليكم من هداية  ،وﺻبر
ﻋلى ﺻيامه ،واﻷمتثال ﻷوامره  ،وﻛذلك ﺻيغة النهي فﻔي قوله تعالى  " :وﻻ تقربوا مال
اليتيم إﻻ بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده "  ) ،سورة اﻷسراء  ،اﻵية  ، ( 34 :فقد ورد
أسلوب النﻔي ) وﻻ تقربوا ( ﻋلى معناه الﺤقيقي ،.ﻷنه موجه من اﻷﻋلى إلى اﻷدنى  ،ومن
الخالق للمخلوق  ،.وذلك بالنهي ﻋن قرب مال اليتيم  ،واﻷخذ منه  ،أو التصرف فيه إﻻ
بطريقة تنمي هذا المال  ،وتزيد فيه حتى يﺸتد ساﻋده ويكبر ،ويستطيع تﺤمل مسؤوليته ،
واﻻﻋتماد ﻋلى نﻔسه .

وقد تخرج ﺻيغة اﻷمر  ،أو النهي ﻋلى المعنى الﺤقيقي لها إلى المعاني المجازية  ،والتي
تعرف من السياق  ،وقرائن اﻷحوال وذلك مثل قوله تعالى  " :ربنا ﻻ تؤاخذنا إن نسينا أو
أخطأنا ربنا وﻻ تﺤمل ﻋلينا إﺻرا ﻛما حملته ﻋلى الذين من قبلنا ربنا وﻻ تﺤملنا ما ﻻ طاقة
واﻋف ﻋنا واغﻔر لنا وارحمنا أنﺖ موﻻنا فانصرنا ﻋلى القوم الكافرين " ) .سورة
لنا به
ُ
البقرة  ،آية  ، ( 285 :فﻔي هذه اﻵية جاء اﻷمر  ،والنهي ليس ﻋلى حقيقتهما  ،إ ذ إن
الطلب فيهما ليس ﻋلى و جه اﻻستعﻼء واﻹلزام  ،بل ﻋلى وجه الذلة واﻻسترحام ،.
فأسلوب اﻷمر والنهي في اﻵية الكريمة ليس سوى دﻋاء وتضرع ومناجاة يتوسل بها
المخلوق الضعيف إلى الخالق ج ّل شأنه اﻋتصاما بقوته  ،وطمعا برحمته .

المبﺤث اﻷول  -:ﺻيغتا اﻷمر والنهي دراسة نﺤوية دﻻلية
أوﻻً :ﺻيغة اﻷمر ودﻻﻻتها في اللغة العربية :

أ -تعريف اﻷمر وﺻيغه في اللغة العربية:
واﻵمرة  ,ﻋلى فاﻋلة  ,أمره  ,وبه ,
 -1اﻷمر لغة  " -:ضد النهي ﻛاﻹمار  ,واﻹيمار بكسرها ,
ِ
اﻹم َرةُ
وآمره فأتمر ,والﺤادثة ج أمور ومصدره أمر ﻋلينا _ مثلثة _ إذا َو ِل َي  ,و اﻻ سم ْ :
بالكسر" ) ،ترتيب القاموس المﺤيﻂ  ,الطاهر أحمد الزاوي  ,ج . ( 176 / 1و " امر  :إنه
ﻷمور بالمعروف  ،نهو ﻋن المنكر  ،وأمرت فﻼنا  ،أمره  ،أي  :أمرته بما ينبغي له من
الخير "  ) .اساس البﻼغة  ،للزمخﺸري ص ( 21 / 20 :
وﻋرف بأنه طلب إحداث الﺸيء  ,والجمع أوامر ،.ينظر ) :منجد الطﻼب  ,فؤاد أفرام
البستاني ,ص. ( 12:
 -2اﻷمر اﺻطﻼحا ً -:ﻋرفه البﻼغيون بقولهم  " :هو طلب فعل غير ﻛفء ﻋن جهة اﻻستعﻼء
بأن يعد المتكلم نﻔسه ﻋاليا  ،وذلك أن يكون ﻛﻼمه ﻋلى جهة القوة ﻻ لتواضع ") ،اﻹيضاح
في ﻋلوم البﻼغة للخطيب القزويني  ,ص( 81:
واﻷمر " :هو طلب حصول الﻔعل من المخاطب ﻋلى وجه اﻻستعﻼء واﻹلزام ,ويقصد
باﻻستعﻼء أن يعد اﻷمر نﻔسه ﻋاليا ً لمن هو أقل منه شأنا ً سواء أﻛان ﻋاليا ً في الواقع ,أم
ﻻ" )جواهر البﻼغة السيد أحمد الهاشمي ﻋلي و سليمان ﺻالح  ,ص . (72 :
واﻷمر :هو طلب حصول الﻔعل من المخاطب  ,وإذا ﻛان اﻷمر حقيقيا ً فإنه يكون ﻋلى سبيل
اﻻستعﻼء واﻹلزام  ,أما إذا تخلف ﻛﻼهما  ,أو أحدهما فإن اﻷمر يخرج ﻋن معناه الﺤقيقي
ويكون أمرا ً بﻼغيا ً  .ينظر  ) :البﻼغة واﻻسلوبية  ,يوسف أبو ﻋروس  ,ص. ( 58:
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وﻋرفه بعض العلماء بأنه :طلب حدوث الﻔعل ﻋلى وجهه اﻻستعﻼء وجوبا ً  ,أو ندبا ً ,
لتبادر المعنى إلى فهم السامع ﻋند سماﻋه لهذه الصيغة  ,ويعتبر التبادر إلى الﻔهم من
أقوى دﻻلة الﺤقيقة غالبا ً ينظر  ) :دراسات في ﻋلم المعاني  ,ﻋبد الواحد حسن الﺸيخ ,
ص . ( 78 :
وﻋرف أيضا ً بأنه  :هو قولك لمن تخاطبه ) افعل ( إذا ﻛان حاضرا ً  ,و )ليﻔعل فﻼن (  ,إذا
ﻛان غائبا ً  ,وحقيقته أن توجب اﻻئتمار  .ينظر ) :ﻛﺸف المﺸكل في النﺤو  ,لعلي بن
سليمان الﺤيدرة اليمني ج. ( 141 / 2
 --3ﺻيغ اﻷمر في اللغة العربية :

لﻸمر ﺻيغ تنوب ﻛل منها مناب اﻷخرى في طلب أي فعل من اﻷفعال وهي -:

فعل اﻷمر  :ومنه قوله تعالى  )):يأيها الناس اﻋبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون
(() ,سورة البقرة  ,آية  , ( 21 :لقد جاء اﻷمر في اﻵية الكريمة بصيغة فل اﻷمر )اﻋبدوا (
ومعنى ذلك أن ﷲ تعالى أمر بالعبادة له  ,والعبادة هنا ﻋبادة ﻋن توحيده  ,والتزام شرائع دينه
وأﺻل العبادة الخضوع والتذلل  ,يقال  :طريق معبدة ﻛانﺖ موطوءة باﻷقدام .ينظر ) :الجامع
اﻷحكام القرآن الكريم ﻷبي ﻋبدﷲ ﷴ بن أحمد القرطبي ج. (195-194 / 1
المضارع المقرون بﻼم اﻷمر  :ومنه قوله تعالى  )) :وليﺤكم أهل اﻹنجيل بما أنزل ﷲ فيه
ومن لم يﺤكم بما أنزل ﷲ فأولئك هم الﻔاسقون ((  ) ،سورة المائدة  ,اﻵية . ( 47 :
لقد جاء اﻷمر في هذه اﻵية بصيغة المضارع المقرون بﻼم اﻷمر ) ,وليﺤكم (  ,فالﻼم لﻸمر
ويﺤكم فعل مضارع مجزوم بﻼم اﻷمر  ,وأهل  :فاﻋل  ,و) ليﺤكُم ( بسكون الﻼم  ,وجزم
الميم ﻋلى أن الﻼم ﻻم اﻷمر  ,وسكنﺖ تخﻔيﻔا حيث أﺻلها الكسر  ،ومعنى اﻵية  :هذا أمر
من ﷲ تعالى للمسيﺤيين بأن يتﺤاﻛموا فما بينهم باﻷحكام التي تضمنها اﻹنجيل  ,وهذا قبل
مجيء اﻹسﻼم  ,أما بعد مجيئه فعلى جميع اﻷمم أن يتﺤاﻛموا فيما بينهم بما جاء به القرآن
الكريم  ,و السنة النبوية  .ينظر ):المستنير في تخريﺞ القراءات المتواثرة  ,تأليف الدﻛتور
 :ﷴ سالم مﺤيسن  ,ج. ( 138 / 1
اسم فعل اﻷمر  :ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى )) يأيها الذين امنوا ﻋليكم أنﻔسكم ﻻ
يضرﻛم من ضل إذا اهتديتم إلى ﷲ مرجعكم جميعا فينبئكم بما ﻛنتم تعلمون (( ) ،سورة
المائدة  ,اﻵية . ( 105 :
حيث جاء اﻷمر هنا بصيغة فعل اﻷمر )ﻋليكم(  ,بمعنى ) الزموا(  ,قول ﷲ تعالى :
حيث أمر ﻋباده المؤمنين أن يصلﺤوا أنﻔسهم  ,ويﻔعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم  ,ومخبرا ً
لهم أنه من أﺻلح أمره ﻻ يضره فساد من فسد من الناس  ,سواء ﻛان قريبا ً منه أو بعيدا ً .
ينظر ) :ﻋمدة التﻔسير ﻋن الﺤافﻆ ابن ﻛثير  ,ج . ( 747/ 1
المصدر النائب ﻋن فعله  :ومنه قوله تعالى  )) :فإذا لقيتم الذين ﻛﻔروا فضرب الرقاب ((،
) سورة ﷴ اﻵية  , ( 4:وأﺻله " فاضربوا الرقاب ضربا ً  ,فﺤذف فعل اﻷمر  ,وقدم
المصدر فناب ﻋنه مضافا ً إلى المﻔعول ؛ وضرب الرقاب ﻋبارة ﻋن القتل وذلك أن قتل
اﻹنسان أﻛثر ما يكون بضرب رقبته " )ﻋلم المعاني  ,ﻋبد العزيز ﻋتيقه  ,ص . ( 72:
دﻻﻻت اﻷمر في اللغة العربية -:
ب-
قد يخرج اﻷمر ﻋن معناه اﻷﺻلي والﺤقيقي  ,ليدل ﻋلى معان متعددة  ,ودﻻﻻت أخرى تﻔهم
من السياق ومن هذه المعاني والدﻻﻻت :
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الدﻋاء  :وهو  " :الطلب ﻋلى سبيل اﻻستعانة  ,والعون والخضوع والتضرع والعﻔو ,
والرحمة وما أشبه ذلك ويسميه ابن فارس المسألة  ,وهو يكون بكل ﺻيغة لﻸمر يخاطب
بها اﻷدنى من هو أﻋلى منه منزلة وشأنا ً  .ينظر  ) :ﻋلم المعاني  ,ﻋبد العزيز ﻋتيق  ,ص:
. ( 84
وذلك نﺤو قوله تعالى  )) :ربنا إننا سمعنا مناديا ينادى لﻺيمان أن امنوا بربكم فآمنا ربنا
فاغﻔر لنا ذنوبنا وﻛﻔر ﻋنا سيئاتنا وتوفنا مع اﻻبرار (( ) ،سورة ال ﻋمران  ,اﻵية (193 :
 .وقد خرج هنا اﻷمر من معناه اﻷﺻلي إلى الدﻋاء في اﻵية الكريمة في قوله  ) :فآمنا (
أي  :فاستجبنا له واتبعناه  ,وفي قوله تعالى  ) :ربنا اغﻔر لنا ذنوبنا (  ,أي فاسترها  ,و)
توفنا مع اﻷبرار (  ,أي ألﺤقنا بالصالﺤين  .ينظر ) :ﻋمدة التﻔسير ﻋن الﺤﻔاظ ابن ﻛثير ,
ج. (450 – 449 / 1
التهديد أو الوﻋيد  :ويكون باستعمال ﺻيغة اﻷمر من جانب المتكلم في مقام ﻋدم الرضا
منه بقيام المخاطب بﻔعل ما أمر به تخويﻔا ً وتﺤديرا ً له  ,ويسميه ابن فارس )الوﻋيد( .
ينظر  ) :ﻋلم المعاني ﻋبد العزيز ﻋتيق  ,ص , ( 77 :وذلك نﺤو قوله تعالى  )) :اﻋملوا
ما شئتم إنه بما تعملون بصير ﻋليها (() سورة فصلﺖ  ,اﻵية  , ( 40 :فقوله ) اﻋملوا
ماشئتم (  ,معناه الوﻋيد والتهديد  ،أي  :فإذا ﻋلمتم أنهما ﻻ يستويان فليتخير ﻛل واحد
منكم لنﻔسه ما شاء من اﻷمرين  ,فإن العاقل ﻻ يختار اﻹلقاء في النار  ,فإذا لم يتخير ذلك
فﻼ بد أن يؤمن باﻵيات فﻼ يلﺤد فيها  .ينظر  ) :اﻷسلوب في اﻷﻋجاز البﻼغي للقرآن
الكريم د .ﷴ ﻛريم الكواز  ,ص. ( 370:
التعجيز  :ويكون في مقام إظهار ﻋجز من يدﻋي قدرته ﻋلى فعل أمر ,وليس في وسعه ذلك
 .ينظر ) :ﻋلم المعاني  ,دراسة بﻼغية و نقذية لمسائل المعاني  ,بسيوني ﻋبد الﻔتاح فيود
 ,ص , ( 71 :أي  " :هو مطالبة المخاطب بعمل ﻻ يقوى ﻋليه  ,إظهارا ً لعجزه  ,وضعﻔه ,
وﻋدم قدرته  ,وذلك من قبل التﺤدي " )ﻋلم المعاني  ,ص ,( 76 :وذلك ﻛقوله تعالى )) :
وإن ﻛنتم في ريب مما نزلنا ﻋلى ﻋبدنا فأتوا بسورة من مثلها وادﻋوا شهداءﻛم من دون
ﷲ إن ﻛنتم ﺻادقين (() ،سورة البقرة  ,اﻵية  , ( 23:فاﻷمر في هذه اﻵية لبيان تعجيز
الناس وانقطاﻋهم  ,وانخذالهم إمام إﻋجاز القرآن  ،وإن الﺤجة قد بهرتهم ولم يبق لهم
متﺸبثا غير قولهم  :ﷲ يﺸهد إنّا ﺻادقون  ,وهو قول مدﻋاة للريبة  ,فكان اﻷمر في ذلك
لتعجزيهم وإرشادهم إلى مايستغنونبه ﻋن معجزتهمبﻶريب  .ينظر  ) :الكﺸاف  ,أبو القاسم
جار الدين مﺤمود بن ﻋمر الزمخﺸري  ,ج. ( 246/ 1
التسوية  :وتكون في مقام يتوهم فيه أحد الﺸيئين أرجح من اﻵخر  .ينظر  ) :ﻋلم المعاني
 ,ص  (77 :ومنه قوله تعالى  )) :قل انﻔقوا طوﻋا أو ﻛرها لن يتقبل منكم إنكم ﻛنتم قوما
فاسقين (( ) ،سورة التوبةاﻵية  , ( 53 :أي  :فقد يظن أو يتوهم أن اﻹنﻔاق طوﻋا ً من
جانب المأمورين هنا أرجح في القبول من اﻹنﻔاق ﻛرها ً  ,ولذلك سوى بينهما في ﻋدم
القبول  .ينظر ) :ﻋلم المعاني  ,ص.( 77 :
اﻹهانة والتﺤقير  ،أو التهكم والسخرية  :ويكون بتوجيه اﻷمر إلى المخاطب بقصد
استصغاره واﻹقﻼل من شأنه  ,واﻹزدراء به وتبكيته  .ينظر):ﻋلم المعاني  ,ص.( 81 :
ومنه قوله تعالى  )) :ذق إنك أنﺖ العزيز الكريم (()،سورة الدخان  ,اﻵية  , ( 49:ومعنى
اﻵية  :إذا ﻛان يوم القيامة يقال لزبانية جهنم خذوا ﻛل ﻛﻔار أثيم والقوة في وسﻂ جهنم ،
وقولوا لهم بسخرية واستهزاء ذق جزاء ما فعلﺖ ؛ ﻷنك أنﺖ العزيز الذي ﻻ يصل إليك
ﻋذاب ﷲ الكريم  .ينظر ) :المستنير  ,د .ﷴ سالم مﺤيسن  ,ج. ( 76 : 3
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اﻹباحة  :وتكون اﻹباحة حيث يتوهم المخاطب أن الﻔعل مﺤظور ﻋليه  ,فيكون اﻷمر إذنا ً له
بالﻔعل وﻻ حرج ﻋليه في الترك  .ينظر  ) :ﻋلم المعاني  ,ص  , ( 80- 79 :ومنه قوله
تعالى  )) :وإذا حللتم فاﺻطادوا (() ،سورة المائدة  ,اﻵية  , ( 2 :فاﻷمر هنا )فاﺻطادوا( ,
ﻻ يعني طلب الصيد  ,وإنما هو إباحة لﻼﺻطياد بعد حظره ﻋليهم ﻛأنه قيل لهم  " :وإذا
حللتم فﻼ جناح ﻋليكم أن تصطادوا " ) الكﺸاف للزمخﺸري . ( 542 / 1 ,
اﻹﻛرام  :وذلك حين تستعمل الصيغة في بيان اﻷهلية واﻻستﺤقاق  ,ينظر  ) :الكافي في
ﻋلوم البﻼغة ﻋيسى ﻋلي العاﻛوب  ,ص  , ( 256 :وذلك ﻛقوله تعالى  )) :ادخلوها بسﻼم
آمنين (() ،سورة الﺤجر اﻵية  , ( 46 :أي :سالمين من العذاب وزوال النعم  ,قال تعالى ))
ذلك يوم الخلود (( )سورة ق  :اﻵية  ، ( , 34 :أي  :يوم تقدير الخلود  ,وﻛقوله تعالى )) :
فأدخلوها خالدين (()،سورة الزمر ،اﻵية  ( 73 :أي  :مقدرين الخلود  .ينظر  ) :الكﺸاف
 ,للزمخﺸري  , 11/4 ,و الكافي في ﻋلوم البﻼغة  ,ﻋيسى ﻋلي العاﻛوب  ,ص . ( 256 :
التكوين  :وهو أﻋم من التسخير  ,نﺤو قوله تعالى  )) :ﻛن فيكون (() ،سورة البقرة  ,اﻵية
 (117 :ومعنى اﻵية  :هذا بمثابة التمثيل ؛ ﻷن المعدوم ﻻ يصلح أن يخاطب وﻻ يؤمر ,
وحقيقة معناه أن منزلة أي فعل في تسهله وتيسره ﻋلى ﷲ تعالى ﻛمنزلة ما يقال له ﻛن
فيكون دون أن يكون هناك قول ﻋلى الﺤقيقة  .ينظر  ) :المستنير  ,ﷴ سالم مﺤسن /1 ,
. ( 32 – 31
اﻻلتماس  :هو طلب الﻔصل الصادر ﻋن اﻷنداد  ,والنظراء المتساوين قدرا ً ومنزلة  ,و ذلك
نﺤو قول مﺤمود سامي الباروني :ينظر) :ﻋلم المعاني  ,ص .( 77 :

ي من سر نديب ﻛ ّﻔا *****ﻋن مﻼمي وخلياني لما بي .
يا ند يم ﱠ

 -10التمني  :وهو طلب أمر مرغوب فيه ﻻ يُرجى حصوله  ,إما لكونه مستﺤيﻼً  ,وإما
لكونه ممكنا ً غير مطموحٍ في نيله  ,نﺤو قول امرئ القيس  :ينظر ) :ﻋلوم البﻼغة  ,إﻋداد
ص(29:
راجي اﻷسمر

أﻻ أيها الليل الطويل أﻻ انجلي *****بصبح وما اﻹﺻباح منك بأمثل .

فإنجﻼء الليل أمر مرغوب فيه  ,وهو مستبعد لﺤظة التكلم  ,لما ﻋرض للﺸاﻋر من تباريح
الجوى ومواجد الﺤنين  ,حتى إن الليل ليستطيل استطالة يﻔقد معها الﺸاﻋر اﻷمل بطلوع
الصبح  ,فيعمد إلى مخاطبة الليل بصيغة اﻷمر ﻋلى سبيل التمني  .ينظر ) :من نﺤو المباني
إلى المعاني  ,د .ﷴ طاهر الﺤمصي  ,ص  , ( 285 :فتوجيه اﻷمر باﻹنجﻼء إلى الليل ليس
أمرا ً بمعناه الﺤقيقي ؛ ﻷن الليل أمر معنوي ﻻ يعقل حتى يطلب منه  ,أو يجيب  ,ولكنه
يﺸف ﻋن أن الﺸاﻋر وقد تعمق إحساسه بوحﺸة الليل وبﻂء حرﻛة  ,قد ذوبﺖ آماله حتى
أﺻبح يرى فيها زوال الليلوإنجﻼءه أمرا ً بعيد المنال  .ينظر  ) :مﺤاضرات في ﻋلم
المعاني  ,د .حسن طبل  ,ص . ( 97 :
 -11الطلب  :وﻛذلك قوله تعالى  )) :أهدنا الصراط المستقيم (( ) ،سورة الﻔاتﺤة  ,اﻵية
 , ( 6 :وهنا طلب الهداية للصراط المستقيم ) ,ﻛﺸف المﺸكل في النﺤو  ,ﻋلي بن سليمان
الﺤيدرة . ( 142 / 2 ,
 -12النصح واﻹرشاد وهو الطلب الذي ﻻ تكليف  ،و ﻻ إلتزام فيه  ,وإنما هو طلب يﺤمل
معنى النصيﺤة  ,والموﻋظة  ,واﻹرشاد نﺤو قول أحد الﺤكماء ﻻبنه  " :يا بني استعن با
من أشرار الناس وﻛن من خيارهم ﻋلى حذر "  ,ينظر ) :ﻋلم المعاني  ,ص . ( 78 :
 -13التخيير  :وهو أن يكون مخيرا ً بين شيئين  ,أو ﻋدة أشياء فيختار بينها ﻛقول
الﺸاﻋر بﺸار بن برد ينظر  ) :فن البﻼغة  ,ﻋبد القادر حسين  ,ص ( 117 :

فعش واحداً أو ﺻ ْل أخاك فإنه *****مﻔارق ذنب مرة ومجانبة .
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 -14المدح  :وفيه يخرج اﻷمر إلى المدح  ,ﻛما ورد في بيﺖ المتنبي في مدح سيف
الدولة ) ﻋلم المعاني ودﻻﻻت اﻷمر في القرآن الكريم مختار ﻋطية  ,ص . ( 237 :

ﻼب
ﻛذا فليسر من طلب اﻷﻋادي *****ومثل سراك فليكن ال َط ُ

 -15الندب  :نﺤو قوله تعالى )) وإذا قرئ القرءان فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون
(( ) ،سورة العراف  ,اﻵية  , ( 204 :ينظر  ) :اﻹتقان في ﻋلوم القرآن  ,لﻺمام جﻼل
الدين ﻋبد الرحمن السيوطي ص . ( 145 :
 -16اﻻﻋتبار ,نﺤو قوله تعالى  )) :انظروا إلى ثمره إذا أتمر وينعه إن في ذالكم ﻵيات
لقوم يومنون (()سورة اﻷنعام  ,اﻵية  , ( 99 :ينظر  ) :المصدر نﻔسه  ,ص . ( 147 :
 -17اﻻمتنان  :وذلك نﺤو قوله تعالى  )) :ﻛلوا من ثمرهإذا أثمر وآتواحقة يوم حصاده
وﻻ تسرفوا إنه ﻻ يﺤب المسرفين (() ،سورة اﻷنعام  ,اﻵية  , (141 :ينظر  ) :المصدر
نﻔسه  ,ص . (146 :
 -18التسخير  :وذلك حين يكون المأمور مسخرا ً منقاذا ً لما أمر به  ,وهو أخﺺ من
اﻹهانة  ,ومنه قوله تعالى )) ولقد ﻋلمتم الذين اﻋتدوا منكم في السبﺖ فقلنا لهم ﻛونوا قردة
خاسئين (() ،سورة البقرة ﻵية  , ( 65 :ينظر ) :ﻋلم المعاني ودﻻﻻت في القرآن الكريم ,
ص . ( 233 :
 -19التلهف أو التﺤسير :ومنه قوله تعالى  )) :قل موتوا بغيظكم إن ﷲ ﻋليم بذات
الصدور (() ،سورة آل ﻋمران  ,من اﻵية  , ( 119 :ينظر ) :ﻋلم المعاني  ,ص , ( 82 :
ومن ذلك قول امرئ القيس

نبك من ذﻛرى حبيب ومنزل***** بسقﻂ اللوى بين الدخول فﺤمول
قﻔا ِ

فالﺸاﻋر هنا ﻻ يتوجه بالخطاب إلى من يلزمها بالوقوف أو البكاء  ,ولكنه سوى آهة من
قلبه المكلوم الذي تأججﺖ فيه الذﻛرى  ,ﻋلى تلك البقاع التي ﻋﺸعﺸﺖ فيها الوحﺸة بعد إن
ﻛانﺖ ﻋامرة مأهولة باﻷحباب فاﻷمر هنا ليس ﻋلى حقيقته  ,وإنما هو اﻹظهار ما يعتمل
بين جوانﺤه من حسرة وآسى تجاه هذا الموقف  ) .ينظر  :مﺤاضرات في ﻋلم المعاني  ,د.
حسن طبل  ,ص . ( 94 :
 -20التعجب  :نﺤو قوله تعالى  )) :أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا ﻻﻛن الظالمون اليوم
في ضﻼل مبين(() سورة مريم  ,اﻵية  ( 38 :فالﻔعل ) أسمع  ,وأبصر ( ,
ﻻيرادبهماطلبالسمعوالبصروالمﺸاهدة  ,وإنمايرادمنهاطلبإظهارالتعجب  ،والدهﺸة  , .ينظر
) :المصدر نﻔسه  ,ص  ( 88 :وﻛذلك قوله تعالى  )) :انظر ﻛيف يﻔترون ﻋلى ﷲ الكذب ((
) سورة النساء  ,اﻵية  , ( 50 :فالﻔعل )انظر(  ,ﻻ يراد منه طلب النظر والمﺸاهدة  ,وإنما
يرد منه طلب إظهار التعجب والدهﺸة  ) .ينظر  :من نﺤو المباني إلى نﺤو المعاني  ,د .ﷴ
طاهر الﺤمصي  ,ص . ( 285 :
 -21التسليم  :حيث يكون اللﻔﻆ أمرا ً  ,والمعنى تسليما ً  ,وتﻔويضا ً  ,بأن يصنع ما يﺸاء
 .ينظر ) :المصدر نﻔسه  ,ص  , ( 82 :وذلك نﺤو قوله تعالى  )) :قالوا لن نؤثرك ﻋلى ما
قاض إنما تقضى هذه الﺤياة الدنيا (() ،
فاقض ما انﺖ
جاءنا من البينات والذى فطرنا
ٍ
ِ
سورة طه  ,اﻵية . ( 72 :
 -22تصوير الﺤدث  :وذلك إذا تضمن اﻷمر بيان الﺤال  ,وﻛيﻔية وقوع الﺤدث  ,ينظر :
)ﻋلم المعاني ودﻻﻻت اﻷمر في القرآن الكريم  ,ص  , ( 239 :ومنه قوله تعالى  )) :ألم تر
إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم ﷲ موتوا ثم أحياهم إن ﷲ
لذو فضل ﻋلي الناس ولكن أﻛثر الناس ﻻيﺸكرون () ،سورة البقرة  ,اﻵية . ( 243 :
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 -23الﺤث ﻋلى اﻻتصاف بصﻔة معينة  :حيث يخرج اﻷمر من مضمون الﻔعل إلى الﺤث
ﻋلى الصﻔات ﻛالكرم في قول اﻷمر  " :مﺖ وأنﺖ ﻛريم "  ,أي  :ﻛن ﻛريما حتى موتك .
ينظر  ) :المصدر نﻔسه  ,ص . ( 239 :
ثانيا  :ﺻيغة النهي ودﻻﻻتها في اللغة العربية .
أ -تعريف النهي وﺻيغه في اللغة العربية -:
النهي لغة  :النهي لغة هو  " :المنع  ,ومنه النهية للعقل ؛ ﻷنه مانع ﻋن القبيح " ) لسان
العرب ﻻبن منظور  ,ص  , ( 314 :والنهي ضد اﻷمر  ,ونهاه ﻋن ﻛذا ينهاه نهيا ً  ,وانتهى
ﻋنه تناهي  ,أي  :ﻛﻔوتناهوا ﻋن المنكر  ,أي  :نهى بعضهم بعضا  .ينظر  ) :مختار
الصﺤاح  ،ﻷبي بكر ﻋبد القادر الرازيﺺ  , ( 683 :والنهي  ":نهى  ) :نهاه (  ,ينهاه :
نهو ﻋن المنكر أمور بالمعروف  ,والنهية بالضم  ,اﻻسم
ضد أمره  ,فانتهى وتناهي  ,وهو ّْ
منه ") ترتيب القاموس المﺤيﻂ  ،الطاهر الزاوي ،ج(454 / 4
النهي اﺻطﻼحا ً  :هو طلب الكف ﻋن الﺸيء  ,ينظر ) :البﻼغة واﻷسلوبية  ,يوسف أبو
ﻋروس ص  , ( 61 :وﻋرفه بعضهم بأنه طلب الكف ﻋن الﻔعل ﻋلى وجهه اﻻستعﻼء ,
ينظر  ) :فن البﻼغة  :ﻋبد القادر حسين  ,ص  , ( 120 :والنهي ﻋند البﻼغيين هو " :
طلب الكف ﻋن الﻔعل  ,أو اﻻمتناع ﻋنه ﻋلى وجه اﻻستعﻼءواﻹلزام " ) ،ﻋلم المعاني  ,ص
 ( 79 :واﻋلم أن النهي طلب الكف ﻋن الﺸيء ممن هو أقل شأنا ً من المتكلم  ,وهو حقيقة
في التﺤريم  ,ﻛما ﻋليه الجمهور  ,فمتى وردت ﺻيغة النهي أفادت الﺤظر والتﺤريم ﻋلى
الﻔور  ,واﻋلم أن النهي ﻛاﻷمر فيكون استعﻼء مع اﻷدنى  ,ودﻋا ً مع اﻷﻋلى والتماسا ً مع
النظير  .ينظر  ) :جواهر البﻼغة  ,السيد أحمد الهاشمي ﻋلي  ,ص . (77 :
ﺻيغة النهي في اللغة العربية  :للنهي ﺻيغة واحدة في اللغة العربية تتمثل في الﻔعل
المضارع المقرون بﻼ الناهية الجازمة  ,وليس للنهي حقيقيا ﻛان  ,أو مجازيا سوى هذه
الصيغة  ,ينظر  ) :ﻋلم المعاني  ،ص  , 8 :و فن البﻼغة  ,ص  , 120 :والبﻼغة و
اﻷسلوبية  ,ص  ، 61 :ومﺤاضرات في ﻋلم المعاني  ,ص  .( 100 :وذلك ﻛقولك  :ﻻ
تصاحب اﻷشرار  ,وﻻ تﻔعل السوء  ,ومنه قوله تعالى  )) :وﻻ تقربا هذه الﺸجرة فتكونا
من الظالمين (() ،سورة اﻷﻋراف  ,اﻵية , ( 19 :وقوله تعالى  )) :وﻻ تقتلوا أولدﻛم خﺸية
إمﻼق نﺤن نرزقهم وإيكم إن قتلهم ﻛان خطأ ﻛبيرا (( )،سورة اﻹسراء  ,اﻵية . ( 31 :
ب -دﻻﻻت النهي في اللغة العربية -:
معان أخرى تﻔهم من سياق الكﻼم  ,وقرائن اﻷحوال
قد يخرج النهي ﻋن معناه الﺤقيقي إلى
ٍ
ومن هذه المعاني :
الدﻋاء  :وذلك " ﻋند ما يكون اﻷمر ﺻادرا ً من اﻷدنى إلى اﻷﻋلى منزلة وشأنا ً " ) ،ﻋلم
المعاني  ,ص  , ( 80 :وذلك نﺤو قوله تعالى  )) :ربنا ﻻ تؤاخدنا إن نسينا أو أخطانا ربنا
وﻻ تﺤمل ﻋلينا إﺻرا ﻛما حملته ﻋلى الذين من قبلنا ربنا وﻻ تﺤملنا ما ﻻ طاقة لنا به ((،
)سورة البقرة ‘ اﻵية  , ( 285 :فقد خرج النهي في اﻵية الكريمة إلى غرض الدﻋاء
والتضرع  ,والمناجاة  ,يتوسل بها المخلوق الضعيف إلى الخالق جل شأنه  ,اﻋتصاما ً
بقوته  ،ولياذا برحمته  ,فجاءت ﺻيغ النهي هنا ) ﻻ تؤاخذنا ( بمعنى الدﻋاء بعدم
المؤاخذة باﻹثم إن جهلنا  ,أو تعمدنا  ,ويقال  :إن ﻋملنا بالنسيان والخطأ  ,ينظر :
)مﺤاضرات في ﻋلم المعاني  ,د .حسن طبل  ,ص . ( 101 :
ً
اﻻلتماس  :وذلك "ﻋندما يكون النهي ﺻادرا ً من شخﺺ إلى آخر  ,سيادية قدرا ومنزلة "
) ,ﻋلم المعاني ص  , ( 80 :وذلك نﺤو قوله تعالى  )) :قال يبنؤم ﻻ تأخذ بلﺤيتي وﻻ
برأسي (() ،سورة طه اﻵية . (94 :
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 -3التوبيخ  :وذلك ﻋندما يكون المنهى ﻋنه أمرا ً ﻻ يﺸرف اﻹنسان  ,وﻻ يليق أن يصدر ﻋنه ,
ينظر ) :ﻋلم المعاني  ,ص  , 81 :وﻋلم البﻼغة  ,راجي اﻷسمر  ,ص  , (35 :وذلك نﺤو
قوله تعالى  )) :يأيها الذين امنوا ﻻ يسخر قوم من قوم ﻋسى أن يكونوا خيرا منهم وﻻ
نساء من نساء ﻋسى أن يكن خيرا منهن (()سورة الﺤجرات  ,اﻵية . ( 11 :
اﻻحتقار والتعليل  :وذلك ﻋندما يكون الغرض من النهي اﻹزدراء بالمخاطب
-4
والتقليل من شأنه وقدرته  ,ينظر ) :ﻋلم المعاني  , ( 88 ,ومنه قوله تعالى  )) :ﻻ تمدن
ﻋينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم وﻻ تﺤزن ﻋليهم واخﻔض جناحك للمؤمنين (() ،سورة
الﺤجر,اﻵية  ,( 88 :فالنهي في ) ﻻ تمدن ( يعني تﺤقير متاع الدنيا أمام ما أوتى الرسول -
ﷺ – من نعمة ﻋظمى  ,وﻛل نعمة وإن ﻋظمﺖ فهي إليها حقيرة ضئيلة  ,وهي القرآن
الكريم  .ينظر  ) :اﻷسلوب في اﻻﻋجاز البﻼغي للقرآن الكريم  ,ص . ( 373 :
التيئيس  :ويكون في حال المخاطب الذي يهم بﻔعل أمر ﻻ يقوى ﻋليه  ,أوﻻ نﻔع له
-5
فيه من وجهة نظر المتكلم  ).ينظر  :ﻋلم المعاني  ,ص  , 84 :وقواﻋد النﺤو العربي في
ضوء نظرية النظم  ,سناء حميد  ,ص  , ( 317 :ومنه قوله تعالى  )) :يأيها الذين ﻛﻔروا
ﻻ تعتذروا اليوم إنما تجزون ما ﻛنتم تعلمون (()،سورة التﺤريم  ,اﻵية  , ( 7 :فلما " ﻛان
اﻻﻋتذار ﻋديم الجدوى في ذلك اليوم  ,ﺻدر النهي ﻋنه ﻛيﻼ يكون ﻷولئك الكافرين مطمع
فيه "  ) ،من نﺤو المباني إلى نﺤو المعاني  ,د .ﷴ طاهر الﺤمصي  ,ص . ( 293 :
الكراهة  :من المعلوم أن اﻹسﻼم دين المﺤبة والتراحم  ,ويأمر ﷲ ﻋبادة بعدة
-6
أوامر تصلح حياتهم وينهاهم ﻋدة نواة ﻻ خير فيها لهم  ،وتبين بعض اﻵيات أن ﷲ تعالى
يكره فعل الﺸيء الذي ﻻ يتمﺸى مع هذه التعاليم  ،وتأتي بصيغة النهي  ,ينظر ) :المستنير
في تخريﺞ القراءات المتواثره  ,د.سالم ﷴ مﺤسن  , ( 304- 302 ,ومنها قول تعالى )) :
وﻻ تمﺸي في اﻷرض مرحا (( ) ،سورة اﻹسراء اﻵية  , ( 23 :وقوله تعالى  )) :فﻼ تقل
لهما أفٍ وﻻ تنهرهما ((  )،سورة اﻹسراء ,اﻵية  ، ( 23 :وقوله تعالى  )) :وآت ذا القربى
حقه والمسكين وابن السبيل وﻻ تبذر تبذيرا ً (( ) ،سورة اﻹسراء  ,اﻵية  ( 26 :وغيرها
ﻛثير في القرآن الكريم .
التسوية  :ومنه قوله تعالى  )) :اﺻلوها فأﺻبر أو ﻻ تصبروا (( ) ،سورة الطور ,
-7
اﻵية  ( 16 :فقوله  ) :ﻻ تصبروا (  ,يعني تسويتهباﻷمر بالصبر  ,قال الزمخﺸري  " :فإن
قلﺖ  :لم ﻋلل استواء الصبر وﻋدمه بقوله  " :اﺻلوها فاﺻبروا أو ﻻ تصبروا سواء
ﻋليكم " قلﺖ  :ﻷن الصبر إنما يكون له مزية ﻋلى الجزع لنﻔعه في العاقبة  ,بأن يجازي
ﻋليه الصابر جزاء الخير  ,فأما الصبر ﻋلى العذاب الذي هو جزاء  ,فﻼ ﻋاقبة له وﻻ منﻔعة
 ,فﻼ مزية ﻋلى الجزع " )الكﺸاف  ,للزمخﺸري ( 23 / 4 ,
التهديد  :وذلك ﻋندما " يقصد المتكلم أن يخوف من هو دونه قدرا ً  ,ومنزلة ﻋاقبة
-8
القيام بﻔعل ﻻ يرضى ﻋنه المتكلم " ) ,ﻋلم المعاني  ,ص,( 88 :وذلك ﻛأن تقول لمن دونك
" ﻻ تقلع ﻋن ﻋنادك أو ﻻ تكف ﻋن أذى غيرك "  ) ،المصدر نﻔسه  ,ص  , ( 88 :ومنه
قوله تعالى  )) :وﻻ تﺤسبن ﷲ غﻔﻼ ﻋما يعمل الظالمون (( ) ،سورة إبراهيم  :اﻵية 42 :
(  ,ومعنى اﻵية  :وﻻ تﺤسبن ﷲ يا ﷴ غافﻼً ﻋمما يعمل الظالمون  ,أي  :ﻻ تﺤسبنه إذا
أنظرهم وأجلهم ؛أنه غافل ﻋنهم  ,ﻻ يعاقبهم ﻋلى ﺻنيعهم  ,بل هو يﺤصى ﻋليهم ﻋداً ,
)ينظر :تﻔسير ابن ﻛثير  ,ج.( 595 /13
النصح واﻹرشاد  :ويكون ذلك ﻋندما يكون النهي يﺤمل بين ثناياه معنى من معاني
-9
النصح واﻹرشاد  ,وذلك نﺤو قول المتبني  :ينظر  ) :ﻋلم المعاني  ,ص ( 86 :

إذا غامرت في شرف مروم *****فﻼ تقع بما دون النجوم .
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 -10اﻹهانة  :وذلك نﺤو قوله تعالى  )) :قال اخﺸوا فيها وﻻ تكلمون (( ) ،سورة
المؤمنين  ,اﻵية  ) ,( 108 :ينظر  :ﻋلم المعاني ودﻻﻻت اﻷمر في القرآن  ,ص , (44:
ومنه قول الﺸاﻋر الﺤطيئة

دع المكارم ﻻ ترحل لبغيتها ***** واقعد فإنك أنﺖ الطاﻋم الكاسي

" فﻔي قوله ) ﻻترحل (  ,إهانة وتﺤقير للمخاطب ؛ ﻷنه ينهاه ﻋ ّما ﻻ يُنهى ﻋنه اﻹنسان
الكريم الﺸريف فد ّل ﻋلى أن المخاطب ليس أهﻼً للمكارم  ,وأنّه ﻋاجزﻋن تﺤصيل شيء
فيها "  )،من نﺤو المباني إلى نﺤو المعاني  ,ص .( 293 :
 -11بيان العاقبة  :ﻛقول تعالى  )) :وﻻ تﺤسبن ﷲ غﻔﻼ ﻋما يعمل الظالمون إنما
يؤخرهم ليوم تﺸخﺺ فيه اﻷبصار (( ) ،سورة إبراهيم  ,اﻵية  ) , ( 42 :ينظر  :المصدر
نﻔسه  ,ص .( 44 :
 -12اﻻستعﻔاء  :ويكون من المقدر ﻋليه إلى القادر  ),ينظر  :ﻛﺸف المﺸكل في النﺤو ,
ﻋلي بن سلمان الﺤيدرة  ,ص  ,( 148 :وذلك مثل قوله تعالى  )) :ربنا ﻻ تزغ قلوبنا بعد
إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنﺖ الوهاب (( ) ،سورة ال ﻋمران  ,اﻵية .( 8 :
 -13التﺤذير  :وذلك نﺤو قوله تعالى  )) :وأنﻔقوا في سبيل ﷲ وﻻ تلقوا بأيديكم إلى
التهلكة وأحسنوا إن ﷲ يﺤب المﺤسنين ((  ) ،سورة البقرة  ,اﻵية  ) , (195 :ينظر :
المصدر نﻔسه  ,ص . (148 :
 -14التمني  :وذلك ﻋندما يكون النهي موجها ً إلى ما ﻻ يعقل  ,ينظر ) :ﻋلم المعاني ,
ص ( 81 :أو يكون ذلك إذا ﻛان المطلوب بالنهي أمرا ً متعذرا ً  ,أو بعيد الﺤصول ﻋليه ,
ف يكون حينئذ ليس سوى تنﻔيس ﻋن رغبة حبيسه لدى الﺸاﻋر ﻻ تجد طريقها إلى ﻋالم
الواقع  ),ينظر  :مﺤاضرات في ﻋلم المعاني د .حسن طبل  ,ص  ,( 102 :ﻛما في قول
الخنساء -:

أﻋيني جودا وﻻ تجمدا *****أﻻ تبكيان الصخر الندى

" فﻔي قولها  :ﻻ تجمدا ٍّ ,
تمن ؛ ﻷنها تنهى ما ﻻ يعقل  ,وما تطلبه مﺤال  ,فالعين الباﻛية
ﻻب ّد أن تجمد وينﺤبس دمعها مهما يكن الﺤزن ﻛبيرا ً  ,واللوﻋة ﻋميقة " ),من نﺤو
المباني إلى نﺤو المعاني د .ﷴ طاهر الﺤمﺺ  ,ص .( 293 :
 -15تهوين اﻷمر  :وذلك نﺤو قوله تعالى  )) :وﻻ تهنوا وﻻ تﺤزنوا وأنتم اﻷﻋلون إن
ﻛنتم مؤمنين (( ) سورة آل ﻋمران ,اﻵية  , ( 139 :فلم يكن الغرض من النهي في اﻵية
إلزام الرسول ﻋليه الصﻼة والسﻼم بالكف ﻋن الهوان والﺤزن  ,ولكن الغرض من ذلك هو
تهوين اﻷمر ﻋلى الرسول ﷲ لتطمئن نﻔسه لكي ﻻ تذهب في الﺤزن والغم مذهبا ً بعيدا ً
يضربها  ,ينظر  ) :من نﺤو المباني إلى نﺤو المعاني ص .( 294 :
 -16التعظيم والتهويل  :وذلك نﺤو قوله تعالى )) :وﻻ تسأل ﻋن أﺻﺤاب الجﺤيم (( ) ،
سورة البقرة اﻵية  , ( 119 :قال الزمخﺸري " :وقرئ )وﻻ تسأل (  ,ﻋلى النهي  ,روى
أنه قال  :ليسﺖ شعري ما فعل أبواي ؟ فنهى ﻋن السؤال ﻋن أحوال الكﻔرة واﻻهتمام
بإﻋداء ﷲ  ,وقيل  :معناه تعظيم ما وقع فيه الكﻔار من العذاب  ,ﻛما نقول  :ﻛيف فﻼن ؟
سائﻼً ﻋن الواقع في بلية ؟فيقال لك  :ﻻ تسأل ﻋنه ووجه التعظيم أن المستخبر يجزع ﻋن
ما يجري ﻋلى لسانه ماهو فيه لﻔظا ً ﻋنه  ,فﻼ تسأله وﻻ تكلﻔه ما يضجره" ) الكﺸاف ,
للزمخﺸري . ( 308 / 1 ,
المبﺤث الثاني  :ﺻيغة اﻻستﻔهام دراسة نﺤوية دﻻلية
أوﻻً  :اﻻستﻔهام لغة واﺻطﻼحا ً وأدوتها:
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أ -اﻻستﻔهام لغة -:اﻻستﻔهام مصدر استﻔهم  ،ومعناه – غالبا – طلب الﻔهم
واﻹﻋانة ﻋلى ﻛﺸف ما غمض ﻋن السائل  ،واستﻔهمه  :سأله أن يﻔهمه  ،وقد استﻔهمني
الﺸيء فأفهمته وفهمته تﻔهيما  ،ينظر ) :لسان العرب ،ﻻبن منظور ،مادة  :فهم ( 343 /8
" فاﻻستﻔهام مصدر أستﻔهمﺖ  ،أي  :طلبﺖ الﻔهم  ،وهذه السين تﻔيد الطلب"
) شرح المﻔصل  ،ابن يعيش . ( 275/8 ،
ب -اﻻستﻔهام اﺻطﻼحا ً -:
اﻻستﻔهام هو " طلب معرفة حقيقة اﻷشياء ﻋلى سبيل التصور والتصديق  ,وقيل
فيها اﻻستخبار وهو طلب ما ليس ﻋند المستخبر  ,والدائر في ﻛتب البﻼغة  :مصطلح
اﻻستﻔهام هو طلب الﺸيء الذي لم يكن معلوما ً من قبل بإحدى أدوات اﻻستﻔهام  ) .ينظر :
اﻻسلوب في اﻹﻋجاز البﻼغي للقرآن الكريم ﷴ ﻛريم الكواز  ,ص ( 373 :
وﻋرف بأنه " نوع من اﻹنﺸاء الطلبي  ,وهو طلب الﻔهم  ,وهو بمعنى اﻻستخبار
معلوما ً من قبل بأداة خاﺻة "  ) ,اﻹتقان في ﻋلوم القرآن  ,للسيوطي  ,الجلس الثاني  ,ص
. ( 121:
و" هو طلب العلم بﺸيء لم يكن معلوما ً من قبل  ,والﺸيء المطلوب ﻋلمه نوﻋان
 :النسبة بين الﺸيئين  ,وسمى العلم بها تصديقا ً  ,أو أحد طرفي النسبة وهما  :المسند
والمسند إليه  ,ويسمى إدراك أحدهما تصورا ً "  ) ,من نﺤو المباني إلى نﺤو المعاني  ,د.
ﷴ طاهر الﺤمصي  ,ص . ( 297 :
وﻋرف أيضا ً بأنه " طلب العلم بﺸيء لم يكن معلوما ً  ,من قبل بأدوات خاﺻة ") ,
مﺤاضرات في ﻋلم المعاني  ,د .حسن طبل  ,ص . ( 104 :
ج -أدوات اﻻستﻔهام  -:أسماء اﻻستﻔهام أدوات يستﻔهم بها ﻋن أمر يطلب من المخاطب
اﻻجابة ﻋليه وأدوات اﻻستﻔهام  " -:الهمزة  ,هل  ,وهما حرفان  ,ومن  ,وما ومتى ,
ي  ,وﻛلها أسماء "  ) ,من نﺤو المباني إلى نﺤو المعاني
وأيان  ,وأنّي وﻛم  ,وﻛيف وأ ّ
 ,د .ﷴ طاهر الﺤمصي  ,ص . ( 297 :
وتنقسم هذه اﻷدوات بﺤسب التصور والتصديق إلى ثﻼثة أقسام  ) :المصدر نﻔسه ,
والصﻔﺤة ( .
ما يطلب به التصور تارة  ,والتصديق تارة أخرى  ,وهو :الهمزة .
-1
ما يطلب به التصديق فقﻂ  ,وهو :هل .
-2
ما يطلب به التصور فقﻂ  ,وهو أدوات اﻻستﻔهام اﻷخرى :
-3
فالهمزة تكون للتصور  ,وتكون للتصديق  ,ويسأل بها ﻋن المﻔرد  ,ﻛما يسأل بها
ﻋن الجملة والمﻔرد هو الذي دﻋاه البﻼغيون بالتصور وهو إدراك غير النسبة  ,وذلك مثل
 ) :أﷴ المسافر أم أخوه( و) أبﻼغة ذاﻛرت أم نﺤوا ً ( .أما الجملة فهي تﺸتمل ﻋلى فعل
وفاﻋل  ,أو مبتدأ وخبر  ,وهي ما دﻋاه البﻼغيون بالتصديق  ,وهو السؤال ﻋن النسبة  ,أو
اﻻستﻔهام ﻋن الﺤكم وذلك مثل  ) :أقام زي ٌد ( ومثل ) أزيد قائم (  ,ينظر  ) :ﻋلم المعاني ,
ص , 88-87 :مﺤاضرات في ﻋلم المعاني  ,ص  107 :اﻹيضاح في ﻋلوم البﻼغة  ,ص :
. ( 56
أما ) هل ( فهي حرف استﻔهام لطلب التصديق  ,أي  :معرفة ثبوت النسبة  ,أو ﻋدم
ثبوتها مثل  ) :هل قام زي ٌد  ,هل أﻋددت الدرس  ,هل ﻋمرو قاﻋد (  ,ينظر  ) :اﻹيضاح
في ﻋلوم البﻼغة ص  57 :ومﺤاضرات في ﻋلم المعاني  ,ص . ( 109 :
أما باقي أدوات اﻻستﻔهام فهي لطلب التصور فقﻂ  ,إﻻ أنها تختلف من جهة أن
المطلوب تصوره بكل منها يخالف المطلوب بغيرها من اﻷدوات  ,ينظر ) :مﺤاضرات في
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ﻋلم المعاني  ,ص ( 111 :ومن اﻷمثلة ﻋلى ذلك  ) :ينظر  :اﻹيضاح في ﻋلوم البﻼغة ,
ص  ) , ( 67 – 62 :و ﻋلم المعاني  ,ص . ( 91 – 89 :
من  ,ومن ذا  ,للعاقل  ,مثل  :من ﻛتب الدرس ؟  ,من ذا ﺻديق لك ؟
ما  ,وماذا  ,لغير العاقل  ,مثل  :ما بيدك ؟  ,ماذا ﻛتبﺖ ؟
متى  ,وأيان  ,للزمان  ,مثل  :متى سﻔر أخيك ؟  ,أيان جئﺖ ؟
أين  ,أنّي  ,للمكان  ,مثل  :أين زي ٌد ؟  ,أنّي ﻛان الﺤارس ؟
ﻛيف  ,للﺤال  ,مثل  :ﻛيف حالك ؟  ,ﻛيف ﻛانﺖ رحلتك ؟
ﻛم  ,للعدد  ,مثل  :ﻛم رجﻼً ؟  ,ﻛم درهما ً لك ؟
أي ﻛتاب أخدت ؟ ,
أي  ,تصلح لجميع ما ذﻛر  ,وذلك بﺤسب ما تضاف إليه  ,مثل ّ :
ّ
أي تلميذ ﺻادقﺖ ؟  ,أي يوم سافرت ؟
ﱡ
أ -ثانيا ً  :المعاني والدﻻﻻت البﻼغية لﻼستﻔهام :
تخرج أدوات اﻻستﻔهام ﻋن معانيها الﺤقيقية إلى معان بﻼغية تﻔهم من سياق الكﻼم
وقرائن اﻷحوال ومن هذه المعاني :
النﻔي  :وذلك " ﻋندما تجيء لﻔظة اﻻستﻔهام للنﻔي  ,ﻻ لطلب العلم بﺸيء ﻛان
-1
مجهوﻻً " ) ﻋلم المعاني  ,د .ﻋبد العزيز ﻋتيق  ,ص  , ( 92 :ومن أمثلة ذلك في القرآن
الكريم قوله تعالى  )) :فمن يهدي من أضل ﷲ ((
) سورة الروم  ,اﻵية  , ( 29 :وقوله  )) :هل جزاء اﻹحسان إﻻ اﻹحسان (() سورة
الرحمن  ,اﻵية  ، ( 59 :وقوله  )) :أفأنﺖ تنقد من في النار ((  ) ،سورة الزمر  ,اﻵية :
 , ( 19وقوله تعالى  )) :من ذا الذي يﺸﻔع ﻋنده (( ) ،سورة البقرة  ,اﻵية , ( 353 :
نﻼحﻆ من خﻼل اﻵيات الكريمة السابقة أنها مبدوءة باستﻔهام ولكن قد خرج ﻋن معناه
اﻷﺻلي إلى معنى النﻔي والمعنى " ﻻ هادي لمن أضل ﷲ وليس جزاء اﻹحسان إﻻ
اﻹحسان  , ,ولسﺖ تنقذ من النار  ,وﻻ أحد يﺸﻔع ﻋنده إﻻ بإذنه "  ) ,ﻋلم المعاني  ,ص :
 , ( 92و " للنﻔي باﻻستﻔهام وجه بﻼغي ﻻ تجده في النﻔي بأدوات النﻔي اﻷخرى  ,وهو أن
النﻔي المستﻔاد من اﻻستﻔهام نﻔي مسلم به ؛ ﻷنه معلوم بالبداهة واﻻستﻔهام وسيلة ﻹنتزاع
إقرار المخاطب وتسلمه بهذا النﻔي "  ) .من نﺤو المباني إلى نﺤو المعاني ص . ( 302 :
التمني  :هو " طلب شيء مﺤبوب ﻻ يرجى حصوله  ,إما لكونه مستﺤيﻼً  ,أو
-2
لكونه بعيد الﺤصول "  ) ,مﺤاضرات في ﻋلم المعاني  ,ص ، ( 119 :وﻋادة ما يكون
السؤال موجها ً إلى ما ﻻ يعقل  ) ,ينظر  :ﻋلم المعاني  ,ص  ، ( 94 :ويكون " الوجه
البﻼغي للتمني باﻻستﻔهام ﻋلى ما فيه من إشارة إلى حيرة المستﻔهم وتخبطه  ,حتى يظن
غير الممكن ممكنا "  ) .من نﺤو المباني إلى من نﺤو المعاني  ,ص  ( 35 :ومن اﻷمثلة
ﻋلى ذلك قول الﺸاﻋر :

أسرب القطا هل من يعير جناحه ***** لعلي إلى من قد هويﺖُ أطي ُر

فما يطلبه الﺸاﻋر هنا هو ضرب من المستﺤيل الذي يتنافى ونواميس الكون  ,وطبائع
اﻷشياء  ,فليس هناك طائر يعير جناحه  ,ينظر ) :من نﺤو المباني إلى نﺤو المعاني  ,ص :
. ( 305
ومنه قوله تعالى )) :فهل لنا من شﻔعاء فيﺸﻔعوا لنا ((  ) ،سورة اﻷﻋراف  ,اﻵية 53 :
(  ,فما يطلبه هؤﻻء الكافرون بعيد المتال  ,فليس ثمة شﻔعاء لهم حتى يﺸﻔعوا لهم ),
ينظر :المصدر نﻔسه ,ص( 305 :
التعجب  :ومن اﻷمثلة ﻋلى ذلك قوله تعالى ﻋلى لسان سيدنا سليمان  )) :مالي ﻻ
-3
أرى الهدهد (( ) سورة النمل  ,اﻵية  ( 20 :فغرض اﻻستﻔهام في تلك اﻵية إظهار تعجب
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سليمان ﻋليه السﻼم من ﻋدم رؤية الهدهد ؛ ﻷن ﷲ قد سخر له الطير  ,وﻛأنه يقول  :ﻛيف
يتغيب ذلك الطائر دون أن أذن له ولم أوجهه أي وجهة  ,ينظر ) :مﺤاضرات في ﻋلم
المعاني  ,ص , ( 117 :ومنه أيضا ً قوله تعالى  )) :قالﺖ يا ويلتاه أألد وأنا ﻋجوز وه1ا
بعلي شيخا ً (( چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پﭙﭼ )،سورة هود  ,اﻵية  , ( 72 :ومبعث التعجب
في اﻻستﻔهام أنه سؤال ﻋن أمر مستغرب  ,ﻹثارة اﻻنتباه  ,وتوجيه النظر إليه  ,إشارة إلى
أن ذلك اﻷمر العجيب جدير بالتأمل والنظر  ,ينظر ) :من نﺤو المباني إلى نﺤو المعاني ,
ص . ( 303 :
التقرير  :هو " حمل المخاطب ﻋلى اﻹقرار بما يعرفه إثباتا ونﻔيا ً ؛ لغرض من
-4
اﻷغراض ﻋلى أن يكون المقرر به تاليا ً لهمزة اﻻستﻔهام "  ) ,ﻋلم المعاني  ,ص , ( 95 :
ومنه قوله تعالى :
)) ألم يجدك يتيما فآوى (( ) سورة الضﺤى  ,اﻵية  , ( 6 :حيث خرج إلى تقرير
-5
حقيقة يتم النبي ﷺ  ,وذلك أن أباه مات  ,وهو في بطن أمه  ,وماتﺖ أمه وهو ابن ثماني
سنين فكﻔله ﻋمه أبو طالب  ,ينظر ) :اﻷسلوب في اﻹﻋجاز البﻼغي للقرآن الكريم  ,ص :
 , ( 374ومنه أيضا ً قوله تعالى  )) :ألم نﺸرح لك ﺻدرك ((  ) ،سورة اﻻنﺸراح  ,اﻵية :
 , ( 1و " تتمثل بﻼغة التقرير باﻻستﻔهام في ﻛونه وسيلة ﻻستﻼل اﻋتراف المخاطب
وإقراره" )من ﻋلم المباني إلى ﻋلم المعاني ص ( 302 :
أمر
-6
اﻹنكار  :قد يخرج اﻻستﻔهام ﻋن معناه اﻷﺻلي للدﻻلة ﻋلى أن المستﻔهم ﻋنه ٌ
منكر ﻋرفا أ و شرﻋا ً ويﺸترط فيه إذا ﻛان بالهمزة أن يليها ما يتوجه إليه اﻹنكار مباشرة ,
ٌ
واﻹنكار نوﻋان  :ينظر ) :ﻋلم المعاني  ,ص  , 99 – 98 :مﺤاضرات في ﻋلم المعاني ,
ص . ( 114 :
أ -إنكار توبيخي ﻋلى فعل قد وقع  ،بمعنى ماﻛان ينبغي أن يكون أو لم يقع  ،بمعنى ﻻ
ينبغي أن يكون ومن اﻷمثلة ﻋلى ذلك قوله تعالى  )) :أﻛﻔرت بالذي خلقك من تراب ثم من
نطﻔة ثم سواك رجﻼ ((  ).سورة الكهف  ,اﻵية  , ( 37 :فليس الغرض من اﻻستﻔهام
معرفة حقيقة الصاحب  ,أﻛافر هو أم غير ﻛافر  ,بل الغرض هو إنكار ذلك الكﻔر منه
وتوبخيه ﻋليه  ,فما ﻛان ينبغي له أن يكﻔر بمن خلقه من تراب وأحياه من ﻋدم  .ينظر ):
المصدر نﻔسه  ,الصﻔﺤة نﻔسها ( ،وقوله تعالى  )) :أتعبدون ما تنﺤتون (( ) سورة
الصافات  ,اﻵية  ، ( 95فينبغي ﻋليهم أﻻ يعبدوا ما ينﺤتون من حجارة وغيرها .
وقد يقع التوبيخ ﻋلى ترك فعل ﻛان ينبغي أن يكون  ,ﻛقوله تعالى  )) :ألم تكن أرض ﷲ واسعة
فتهاجروا فيها (( ) سورة النساء  ,اﻵية  , ( 97 :فالتوبيخ ﻋلى ترك الهجرة  ,ينظر ) :
اﻹتقان في ﻋلوم القرآن . ( 79 /2 ,
ب_ اﻹنكار التكذيبي أو اﻹبطالي  :و المقصود به أن ما يتوجه إليه اﻹنكار لم يكن  ,أو لن يكن ,
ومن اﻷمثلة ﻋلى اﻹنكار التكذيبي الذي بمعنى لم يكن قوله تعالى  )) :أفأﺻﻔاﻛم ربكم
بالبنين واتخذ من المﻼئكة إناثا ((  ) ،سورة اﻹسراء  ,اﻵية  , ( 40 :والغرض من
اﻻستﻔهام الذي ﺻدرت به اﻵية هنا هو تكذيب هذا الزﻋم  ,وأن ذلك لم يكن  ,فا جل شأنه
منزه ﻋن أن يكون له ولدينظر  ) :مﺤاضرات في ﻋلم المعاني  ,ص ، ( 116 :ومناﻷمثلة
ﻋلى اﻻستﻔهام اﻹنكاري الذي بمعنى لن يكون قوله تعالى  )) :أنلزمكموها وأنتم لها
ﻛارهون (( ) سورة هود  ,اﻵية  , ( 28 :أي  :أنلزمكم تلك الﺤجة البينة ﻋلى أني رسول
ﷲ  ,أي  :أنكرهكم ﻋلى قبولها  ,والﺤال أنكم ﻛارهون ؟ يعني ﻻ يكون هذا اﻹلزام فاﻹنكار
هنا إنكار ﻷمر ﻛاذب  ,ولذلك سمي اﻹنكار التكذيبي ,ينظر) :ﻋلم المعاني ,ص( 100 – 99:
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 -7اﻻستبطاء  :وهو ﻋ ّد الﺸيء بطيئا ً في زمن انتظاره  ،وقد يكون مﺤبوبا ً منتظرا ً  ,ولهذا
يخرج اﻻستﻔهام فيه ﻋن معناه اﻷﺻلي للدﻻلة ﻋلى بعد زمن اﻹجابة ﻋن بعد زمن السؤال ,
وهذا البعد يستلزم اﻻستبطاء ينظر  ):اﻻسلوب في اﻹﻋجاز البﻼغي للقرآن الكريم  ,ﷴ
ﻛريم  ,ص  , ( 374 :ومن أمثلته في القرآن الكريم قوله تعالى  )) :حتى يقول الرسول
والذين آمنوا معه متى نصر ﷲ (( )،سورة البقرة  ,اﻵية  , ( 214 :فﻔي اﻵية هذا
اﻻستﻔهام للدﻻلة ﻋلى استبطاء النصر  ,وتتمثل بﻼغة اﻻستﻔهام في هذه اﻵية إظهار
السآمة والملل من التقرب الذي طال أمده  ,وﻻبد ﻻسم اﻻستﻔهام الذي يخرج إلى غرض
اﻻستبطاء من أن يﺤمل دﻻلة ﻋلى الزمان ينظر ) :من نﺤو المباني إلى نﺤو المعاني  ,ص
. ( 305 :
 -8التﺤقير  :ويكون ذلك ﻋندما يخرج اﻻستﻔهام ﻋن معناه اﻷﺻلي للدﻻلة ﻋلى ضآلة
المسؤول ﻋنه وﺻغر شأنه مع معرفة المتكلم  ,أو السائل به  .ينظر ) :ﻋلم المعاني  ,ص
 ، ( 96 :وذلك نﺤو قوله تعالى  )):أهذا الذي بعث ﷲ رسوﻻ ((  ) ،سورة الﻔرقان  ,اﻵية
 , ( 41 :والغرض من اﻻستﻔهامهنا هو تقليل شأن المستﻔهم ﻋنه وتﺤقيره  ,وقد أﻋان
ﻋلى ذلك وجود اسم اﻹشارة بعد أداة اﻻستﻔهام ينظر  ) :من نﺤو المباني إلى نﺤو المعاني
 ,ص . ( 305 :
 -9اﻻستبعاد  :وهو ﻋد الﺸيء بعيدا ً حسا ً أو معنى ؛ ﻻﻋتقاد تعذر حصوله  ,وقد يكون منكرا ً
منتظر أﺻﻼً وبهذا قد يخرج اﻻستﻔهام ﻋن معناه اﻷﺻلي للدﻻلة ﻋلى استبعاد
مكروها ً غير
ٍ
السائل للمسؤول ﻋنه سواء أﻛان البعد حسا ً مكانيا ُ  ,أو بعدا ً معنويا ً  ،ينظر  ) :ﻋلم المعاني
 ,ص  , ( 98 :وذلك نﺤو قوله تعالى  )):أني لهم الذﻛرى وقد جاءهم رسول مبين (( )،
سورة الدخان  ,اﻵية  ، ( 13 :فﺤصول الذﻛرى لهؤﻻء مستبعد غير متوقع  ،ونﺤو قول
البﺤتري :

من لي بإنسان إذا أغضبته ***** وجهلﺖُ ﻛان الﺤلم ر ِ ّد جوابه ؟

لذا نرى أن " وجود إنسان ﻋلى هذا القدر من الﺤلم أمر مستبعد  ،واﻻستبعاد باﻻستﻔهام أبلغ
من اﻻستﻔهام باﻷسلوب الخبري ؛ ﻷن في اﻻستﻔهام مايﺤمل المخاطب ﻋلى التسليم بما
قصد إليه المتكلم  ،واﻹذﻋان له" ) من نﺤو المباني إل نﺤو المعاني  ،ص.(305:
-10التهكم  :ويقال له أيضا ً السخرية واﻻستهزاء  ،وهو إظهار ﻋند المباﻻة بالمستهزئ ،أو
التهكم به ولو ﻛان ﻋظيما ً  ،وذلك نﺤو قوله تعالى  )) :قالوا يا شعيب أﺻلواتك تأمرك أن
تترك ما يعبد آباؤنا أو نﻔعل أموالنا ما نﺸاؤا ((  ) ،سورة هود  ،اﻵية  ،(87 :فالقصد من
اﻻستﻔهام هنا هو اﻻستخﻔاف بﺸأن شعيب ﻋليه السﻼم في ﺻﻼته التي يﻼزمها  ،حيث ﻛان
ﻛثير الصﻼة  ،وﻛان قومه إذا رأوه يصلى تضاحكوا فقصدوا بقولهم ) أﺻﻼتك تأمرك ؟ (
الهز ُء والسخرية والتهكم ﻻ حقيقة اﻻستﻔهام  .ينظر  ) :اﻹيضاح في ﻋلوم البﻼغة الجزء
الثاني  ،ص . ( 77 :
ً
 -10التنبيه ﻋلى الضﻼل  :وذلك ﻛما في قوله تعالى مخاطبا الكﻔار  )) :وما هو بقول
شيطان رجيم فأين تذهبون ((  ) .سورة التكوير  ،اﻵية  . ( 26 :فالواضح هنا أن الغرض
من اﻻستﻔهام ليس السؤال ﻋن مذهبهم إلى أين هو ؟  ،وإنما الغرض هو التنبيه ﻋلى
ضﻼلهم  ،وأنه ﻻ طريق لهم ينجون به  ،وأنهم قد تنكبوا الطريق القويم  ،ينظر  ):ﻋلم
المعاني  ،ص  102 :ومﺤاضرات في ﻋلم المعاني  : ،ص (112 :
 -11الوﻋيد  :وخروج أداة اﻻستﻔهام إلى معنى الوﻋيد من باب المجاز المرسل  ,ويسميه بعض
البﻼغين التهديد  ,ومنه قوله تعالى  )) :ألم ترى ﻛيف فعل ربك بعاد ((  ) ،سورة الﻔجر,
اﻵية  ، (6 :وﻛذلك قوله تعالى  )) :ألم نهلك اﻷولين ((  ) ،سورة المرسﻼت  ,اﻵية ( 16 :
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 ,وهو وﻋيد ﻷهل مكة  ,فالمراد ثم نﻔعل بأمثالهم من اﻵخرين مثل ما فعلنا باﻷولين ,
ونسلك بهم سبيلهم ؛ ﻷنهم ﻛذبوا مثل تكذبيهم  .ينظر ) :اﻷسلوب في اﻹﻋجاز البﻼغي
للقرآن الكريم  ,ص . ( 374 :
 -12التهويل  :وهو " التﻔظيع والتﻔخيم لﺸأن المستﻔهم ﻋنه لغرض من اﻷغراض "  ) ,ﻋلم
المعاني  ,ص  , ( 102 :فقد قرأ ابن ﻋباس ) من فرﻋون(  ,بﻔتح ميم ) من (  ,ﻋلى أنها
اسم استﻔهام خبر مقدم  ,في قوله تعالى  )) :ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من
فرﻋون ((  ) ،سورة الدخان  ,اﻵية  ، (30 :لما وﺻف ﷲ تعالى العذاب بأنه مهين لﺸدته
وفظاﻋة شأنه  ,أراد أن يصور ﻛنهه فقال ) من فرﻋون ؟ ( أي  :أتعرفون من هو في فرط
ﻋتوه وتجبره ما ظنكم بعذاب يكون هو المعذب به  ،ينظر ) :اﻹيضاح في ﻋلوم البﻼغة ,
الجزء الثاني (  ،ومنه قوله تعالى  )) :الﺤاقة ما الﺤاقة ((  )،سورة الﺤاقة ,اﻵية 2-1 :
) الﺤاقة ( الساﻋة الواجبة الوقوع الثابتة المجيء  ,التي هي آنية ﻻريب فيها ,
(
واﻷﺻل
) الﺤاقة ما هي إﻻ شيء هي (  ,تﻔخيما ً لﺸأنها وتعظيما ً لهولها فوضع الظاهر موضوع
المضمر ؛ ﻷنه أهول لها  .ينظر  ) :الكﺸاف للزمخﺸري . ( 149 / 4 ,
 -13التﺸويق  :وفيه ﻻيطلب السائل العلم بﺸيء لم يكن معلوما له من قبل  ,وإنما يريد أن يوجه
المخاطب ويﺸوقه إلى أمر من اﻷمور  ،ينظر ) :ﻋلم المعاني  ,ص  , ( 103 :وذلك نﺤو
قوله تعالى  )) :يأيها الذين آمنوا هل ادلكم ﻋلى تجارة تنجيكم من ﻋذاب أليم ((  ) ،سورة
الصف  ,اﻵية  , ( 10 :وقوله تعالى  )):قل أؤنبئكم بخير من ذلكم ((  ) ،سورة ال ﻋمران ,
اﻵية  , ( 15 :فلما " ﻛان اﻻستﻔهام مﺸتمﻼ ﻋلى ما يثير فضول المخاطب إلى المعرقة ,
خرج إلى غرض التﺸويق  ,وترغيب المخاطب في تلقي ما بعده من الكﻼم "  ) ،من نﺤو
المباني إلى نﺤو المعاني  ,ص . ( 307 :
 -14التسوية  :وتأتي الهمزة للتسوية المصرح بها  ,نﺤو قوله تعالى  )) :إن الذين ﻛﻔروا سواء
ﻋليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ﻻ يؤمنون ((  ) ،سورة البقرة  ,اﻵية  , ( 6 :ومعنى ذلك أم
اﻹنذار وترﻛه معتدل ﻋندهم أي  :سواء ﻋليهم هذا  ,وجيء باﻻستﻔهام من أجل التسوية –
اﻹنذار  ,اﻹبﻼغ  ,اﻹﻋﻼم  ،وﻻ يكاد يكون إﻻ في تخويف يتسع زمانه لﻼحتراز  ,فإن لم
يتسع زمانه ﻛان إشعارا ً  ,ولم يكن إنذارا ً ينظر  ) :الجامع اﻷحكام القرآن  ,ج. ( 164 / 1
 -15اﻷمر  :قد يخرج اﻻستﻔهام ﻋن معناه الﺤقيقي للدﻻلة ﻋلى معنى اﻷمر  ,نﺤو قوله تعالى :
)) فهل أنتم منتهون ((  ) ،سورة المائدة  ,اﻵية  , ( 91 :أي  :انتهوا  ,ونﺤو قوله تعالى :
)) ولقد يسرنا القرآن للذﻛر فهل من مدﻛر ((  ) ،سورة القمر  ,اﻵية  , ( 17أي  :اذﻛروا
واتعظوا  ,وهذا " اﻷمر المبني ﻋلى اﻻستﻔهام ليس طلبا ً  ,للﻔعل فﺤسب  ,بل هو طلب مع
والﺤض "  ) ،من نﺤو المباني إلى نﺤو المعاني  ,ص. ( 306 :
الﺤث
ّ
 -16التﺤضيض  :ومعناه طلب الﺸيء بﺤث  ,ومن أدواته ) لوﻻ  ,ولوما  ,وهﻼّ  ,وأﻻّ (  ,وهي
ماض  ,أو مستقبل ) ،
إذا ﻛانﺖ للتﺤضيض فإنها تختﺺ بالدخول ﻋلى جملة فعلية فعلها
ٍ
ينظر  :ﻋلم المعاني ص  , ( 105 :وذلك ﻛقوله تعالى  )) :أﻻ تقتلون قوما نكثوا أيمانهم
(( )،سورة التوبة  ,اﻵية  , ( 13 :ولعل " التﺤضيض باﻻستﻔهام يﺤمل مزيدا ً من التوبيخ ,
وشيئا ً من التعجب أيضا ً "  ) .من نﺤو المباني إلى نﺤو المعاني  ,ص . ( 308 :
 -17التعظيم  :وذلك بخروج اﻻستﻔهام ﻋن معناه اﻷﺻلي  ,واستخدامه في الدﻻلة ﻋلى ما يتﺤلى
به المسؤول ﻋنه من ﺻﻔات حميدة  ,ﻛالﺸجاﻋة والكرم  ,والسيادة  ,والملك  ,وما أشبه ذلك
 ،ينظر ) :ﻋلم المعاني ص ( 95 :وذلك ﻛقول أبي الطيب في رثاء أبي شجاع - :

من للمﺤافل والجﺤافل والسري ؟ ***** فقدتْ بﻔقدك نيراً ﻻ يطلع
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فالتعظيم في البيﺖ " مﺸوب بالتﺤسر ﻋلى المرثي ملون بعاطﻔة الﺸاﻋر  ,ومكان ذلك ﻛله
ليظهر لو جاء التعظيم من طريق الخبر "  ) ،من نﺤو المباني إلى نﺤو المعاني  ,ص :
. ( 307
 – 17العرض  :ومعناه طلب الﺸيء برفعه ولين  ,ومن أدواته  ) :أﻻ ( بﻔتح الهمزة وتخﻔيف
الﻼم  ,و) أما ( بﻔتح الهمزة وتخﻔيف الميم وتختﺺ ﻛلتا اﻷداتين إذا ﻛانﺖ للعرض بالدخول
ﻋلى الجملة الﻔعلية ينظر ) :ﻋلم المعاني  ,ص  , ( 104 :وذلك ﻛقوله تعالى  )) :أﻻ
تﺤبون أن يغﻔر ﷲ لكم وﷲ غﻔور رحيم(( ),سورة النور  ,اﻵية  , ( 22 :وﻻ يخﻔى هنا "
ما في العرض من حﻔز للهمة  ,وترغيب النﻔس لﻺقبال ﻋلى ما يريد المتكلم "  ) .من نﺤو
المباني إلى نﺤو المعاني  ,ص . ( 308 :
 -18النهي  :قد يخرج اﻻستﻔهام ﻋن معناه الﺤقيقي إلى معنى النهي  ،أي  :طلب الكف ﻋن
الﻔعل ﻋلى وجه اﻻستعﻼء  ،ينظر ) :ﻋلم المعاني  ,ص  , ( 104 :وذلك نﺤو قوله تعالى :
)) أتخﺸونهم فا أحق أن تخﺸوه إن ﻛنتم مؤمنين (( ),سورة التوبة ,اﻵية,( 13 :
والمعنى هنا ﻻ تخﺸوهم فا أحق أن تخﺸوه
 -19اﻻستعطاف  :نﺤو قوله تعالى  )) :أهلكنا بما فعل السﻔهاء منا ((  ) ،سورة اﻷﻋراف ,
اﻵية  ( 155 :ويوحى اﻻستﻔهام هنا " بﺤالة المتكلمين الملونة بالتذلل و اﻻنكسار
والجزع "  ) ,من نﺤو المباني إلى نﺤو المعاني  ,ص . ( 307 :
 -20العتاب  :ﻛقوله تعالى  )) :ألم يأن للذين آمنوا أن تخﺸع قلوبهم لذﻛر ﷲ ((  )،سورة الﺤديد
 ,اﻵية( 11:
 -21التذﻛير  :ﻛقوله تعالى  )) :قال هل ﻋلمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه (( ) ،سورة يوسف ,
اﻵية . ( 89 :
 -22التسهيل والتخﻔيف  :ﻛقوله تعالى  )) :وماذا ﻋليهم لو آمنوا با ((  ) ،النساء ,
اﻵية  -23. ( 39 :التوبيخ والتعجب  :ﻛقوله تعالى  )) :ﻛيف تكﻔرون با وﻛنتم أمواتا
فأحياﻛم ثم يميتكم ثم يﺤييكم ثم إليه ترجعون ((  )،سورة البقرة  ,اﻵية  (27:أي  :ﻛيف
تكﻔرون والﺤال أنكم ﻋالمون بهذه القصة  ,و " أما التوبيخ هنا فﻸن الكﻔر مع هذه الﺤالة
ينبيء ﻋن اﻻنهاك في الغﻔلة  ,أو الجهل " ) اﻹيضاح في ﻋلوم البﻼغة المجلد الثاني  ,ص
 , ( 79 :و " أما التعجب فﻸن هذه الﺤالة تأتي أن ﻻ يكون للعاقل ﻋلم بالصانع  ,وﻋلمه به
يجعله يأبي أن يكﻔر  ,وﺻدور الﻔعل من الصارف القوي مظنة تعجب "  ) ،المصدر نﻔسه ,
والصﻔﺤة ( .
 -23الﺤيرة والوله  :ويﻔيد اﻻستﻔهام معنى الﺤيرة والوله من ﻛرب الﺤزن  ,وذلك ﻛما يقول
دريد بن الصمة ):دﻻﻻت التراﻛيب  ،دراسة بﻼغية  ،د .مجمد ﷴ موسى  ،ص ( 226 :

تنادوا فقالوا أردت الخيل فارسا ً ***** فقلﺖ أﻋبدﷲ ذلكم الردي

وقد يﻔيد اﻻستﻔهام معنى التدله والﺤيرة والﺸكوى وغلبة الوجد وذلك ﻛما في قوله ابن الدمينة
 ) :المصدر نﻔسه  ,ص . ( 227 :

ي رقيب
أحقا ً ﻋباد ﷲ أن لسﺖ ﺻادراً ***** وﻻ وارداً إﻻ ﻋل ّ

ويتضح من خﻼل تتبع أسلوب اﻻستﻔهام أننا ﻻ نستطيع في ﻛثير من الصور ضبﻂ معنى
اﻻستﻔهام في شيء مﺤدد ؛ لذا نلجأ إلى ذﻛر جملة معان حول اﻻستﻔهام الواحد  ,فنقول
مثﻼً في قوله تعالى  ) :المصدر نﻔسه  ,ص  )) . ( 220 :أحسب الناس أن يترﻛوا أن
يقولوا آمنا وهم ﻻ يﻔتنون ((  ),سورة العنكبوت  ,اﻵية  , ( 2 :أنه إنكار وتوبيخ وﻋتاب
وتعجب  ,وهذا يدل ﻋلى أن المعنى الذي يﻔيده اﻻستﻔهام خﻔي وسانح ومتﻔلﺖ  ,ﻻ يﺸخﺺ
السنة العاشرة – العدد التاسع ﻋﺸر )يونيو(2020-

ﺻﻔﺤة 98

مجلة الجامعة

لك بأحواله وتمامه إﻻ راجعﺖ سياقا ً طويﻼً  ,حتى ترى فيه خيوط المعنى تتولد قبل
اﻻستﻔهام .
المبﺤث الثالث  :ﺻيغتا التمني والنداء دراسة نﺤوية دﻻلية -:
أوﻻً  :التمني :
أ -التمني في اللغة  " :التمني من فعل منن  ,والتمني بضم الميم  ,وهو جمع ال ُمنية  ,وهو ما
يتمني الرجل والمنوة  :اﻷمنية في بعض اللغات  ،وتمني ﻛذب ووضع حدثيا ﻻ أﺻل له ,
وتمني الﺤديث اخترﻋه " ) لسان العرب  ,ﻻبن منظور  ,مادة  :مني . ( 588 / 9 ،
ب -التمني في اﻹﺻﻼح  :التمني نوع من اﻹنﺸاء الطلبي  ,وقد ﻋرفه العلماء بتعريﻔات ﻋدة
أهمها :
 -1ﻋُرف بأنه  " :هو طلب حصول شيء ﻋلى سبيل المﺤبة مع النﻔي الطماﻋية في ذلك بأن
ﻛان غير ممكن أو ﻛان ممكنا لكنه بعيدا ً " )اﻹيضاح في ﻋلوم البﻼغة  ,للخطيب القزويني
 ,المجلد اﻷول  ،ص . ( 52 :
 -2ﻋرفه سعد الدين بقوله  " :التمني هو طلب حصول شيء ﻋلى سبيل المﺤبة " ) مختصر
سعد الدين التﻔتازاني  ,ج  , 1ص . ( 239 :
 -3وﻋرفه ابن يعقوب المغربي بقوله  " :هو طلب حصول الﺸيء بﺸرط المﺤبة ,ﻛاﻷمر
والنهي والنداء والرجاء بناء ﻋلى أنه طلب  ,وأما نﻔي الطماﻋية فلتﺤقيق إخراج نوع
الرجاء الذي فيه اﻹرادة وإخراج غيره مما فيه الطماﻋية " ) مواهب الﻔتاح في شرح
تلخيﺺ المﻔتاح  ,ﻻبن يعقوب المغربي ج. ( 239 / 2
 -4والتمني هو " طلب الﺸيء المﺤبوب الذي ﻻ يرجى  ,وﻻ يتوقع حصوله  ,أما لكونه
مستﺤيﻼً ,واﻷنسان ﻛثير ما يﺤب المستﺤيل ويطلبه  ,وإما لكونه ممكنا ً غير مطموح في
نيله " ) جواهر البﻼغة  ,أحمد السيد الهاشمي ,القسم اﻻول  ،الباب الثاني  ,ص – 94 :
. ( 95
 -5والتمني هو " طلب اﻷمر المﺤبوب الذي ﻻ يرجى حصوله لبعده  ,أو استﺤالته  ,وأداته
اﻷﺻلية ليﺖ" ) من نﺤو المباني إلى نﺤو المعاني  ,د .ﷴ طاهر الﺤمصي  ,ص ( 331 :
 ,فاﻷول نﺤو قوله تعالى  )) :يا ليﺖ لنا مثل ما أوتى قارون ((  )،سورة القصﺺ  ,اﻵية :
، ( 79فما يتمناه هؤﻻء من الثروة الطائلة التي تماثل ثروة قارون  ,ليسﺖ أمرا ً مستﺤيﻼً ,
ولكنه بعيد التﺤقق "  ) ،مﺤاضرات في ﻋلم المعاني  ,د .حسن الطبال  ,ص ( 120 :
والثاني ﻛقول الﺸاﻋر :

أﻻ ليﺖ الﺸباب يعود يوما ً ***** فاخبره بما فعل المﺸيب

فالذي " يطلبه الﺸاﻋر إنما هو ضرب من المستﺤيل الذي يتنافى ونواميس الكون  ,وطبائع
اﻷشياء " ) مﺤاضرات في ﻋلم المعاني  ,ص . ( 119 :
ج – ﺻيغة التمني -:
للتمني أداة أساسية في اللغة العربية هي ) ليﺖ (  ,وهذه اﻷداة هي " المنﻔذ التعبيري اﻷﺻيل
للكﺸف ﻋما يدور في النﻔوس من آمال بعيدة  ,ورغائب ظامئة ﻻ تروى  ,وهي الوسيلة
التي تنقل الﺸاﻋر  ,أو اﻷديب إلى ﻋالم خيالي يعانق فيه ما ﻻسبيل له إليه في واقعة
المﺤروم "  ) ،مﺤاضرات في ﻋلم المعاني ص . ( 122 :
وﻷﺻالة الﺤرف ) ليﺖ ( في معنى التمني  ,فإننا نجدها ﻻ تﻔارقه إلى غيره من
المعاني اﻷخرى ﻛأدوات اﻻستﻔهام  ,والنهي والنداء  ,التي تخرج ﻋن معانيها اﻷﺻلية ,
معان أخرى  ،ينظر ) :المصدر نﻔسه  ,ص  , ( 122 :ولم يغﻔل النﺤاة التصريح
ﻹفادة
ٍ
بدﻻلة ) ليﺖ ( ﻋلى التمني  ,وإن ﻛانوا يدرسونها في باب اﻷحرف المﺸبهة بالﻔعل التي
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تنصب اﻻسم  ,وترفع الخبر  ,بل إن الﻔراء أجاز أن ينصب بها اﻻسمان ؛ ﻷنها بمعنى )
أتمنى (  ,فقال  " :ليﺖ زيدا ً قائما ً  :ﻋلى معنى ) ليﺖ ( فكأنه قال  :أتمنى زيدا ً قائما ً  ,أو
تمنيﺖُ زيدا ً قائما ً "  ) ،شرح المﻔصل  ,ﻻبن يعيش  ، 84 / 8 ,من نﺤو المباني إلى نﺤو
المعاني  ,ص . ( 232 :
وأشار النﺤاة إلى خروج ) لو  ,و لعل ( إلى معنى التمني  ,واختلﻔوا في ) لو (  ,هل تﻔيد
التمني نﻔسها  ,أو أن التمني مستﻔاد من الﻔعل ) و ّد(  ,المﺤذوف قبلها  ،ينظر  ) :من نﺤو
المباني إلى نﺤو المعاني  ,ص .( 232 :
لذا نجد أن اللﻔظة الوحيدة اﻷﺻلية للتمني هي ) ليﺖ ( وقد تنوب ﻋن )ليﺖ (  ,أدوات أخرى في
إفادة التمني ؛ ولكنها تع ﱡد أدوات فرﻋية ؛ ﻷنها ليسﺖ خالصة في هذا المعنى  ,وتلك اﻷدوات
هي :
 -1هل  :وهي حرف موضوع اﻻستﻔهام ولكنها قد تخرج ﻋن هذا المعنى إلى " أداة وضعﺖ
للتمني وهي تستعمل لغرض بﻼغي  ،وهو إبراز المتمني المستﺤيل  ،وإظهاره في ﺻورة
الممكن القريب الﺤصول لكمال العناية به  ,والﺸوق إليه "  ) ،ﻋلم المعاني  ,ص ( 109 :
 ,ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى  )):فهل لنا من شﻔعاء فيﺸﻔعوا لنا ((  ) ،سورة اﻷﻋراف
 ,اﻵية  , ( 53 :حيث تمنوا أن يكون لهم شﻔعاء يﺸﻔعون لهم في إزالة العقاب  ,ينظر ) :
اﻷسلوب في اﻹﻋجاز البﻼغي للقرآن الكريم  ,ص . ( 375 :فهل في اﻵية الكريمة خرجﺖ
ﻋن معناها اﻷﺻلي إلى إفادة التمني وقيمة التمني بهل هي  " :إبراز المتمني في ﺻورة
الممكن لﺸدة الﺤاجة إليه  ,والرغبة فيه " ) .مﺤاضرات في ﻋلم المعاني  ,ص ( 122 :
فالتمني ) بهل (  ,يﻔيد توهم إمكان حصول غير الممكن ؛ﻷن طرفا ً من معناه اﻷﺻلي
وهواﻻستﻔهام يظل باقيا ً فيه موجباًأن ما دخل ﻋليه أمر ممكن  .ينظر  ) :اﻹيضاح في شرح
تلخيﺺ مﻔتاح  ,جﻼل الدين القزويني  ,ص . ( 78 :
 -2لو  :والتمني بلو يﻔيد استبعاد حصول المتمنّي  ,واﻹشعار بعزته وتعذّره ؛ ﻷن في ) لو ( ,
طرفا ً من معنى اﻻمتناع الذي يكون لها وهي شرطية  ،ينظر  ) :التلخيﺺ في ﻋلوم البﻼغة
 ,لجﻼل الدين القزويني  ,ص  , ( 152 :وذلك ﻛما في قوله تعالى  )) :إذ تبرأ الذين اتبعوا
من الذين ورأوا العذاب وتقطعﺖ بهم اﻷسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا ﻛرة فنتبرأ منهم
ﻛما تبرؤوا منا ((  )،سورة البقرة  ,اﻵية  ( 167 :فلو في هذه اﻵية الكريمة تﻔيد التمني ,
والﻔرق بين التمني بها  ,والتمني بليﺖ ﻋند البﻼغين أنها تزيد المعنى بعدا ً  ,وتمعن به في
باب اﻻستﺤالة  ,والسبب في ذلك أنها حرف يﻔيد امتناع الجواب ﻻمتناع الﺸرط  ,ومقتضي
هذا المعنى أن المتمني بها ليس أمرا واحدا ﻻ يرجى حصوله ﻛما في ) ليﺖ (  ,بل هو
أمران يستﺤيل أحدهما ﻻستﺤالة اﻵخر  ،ينظر  ) :مﺤاضرات في ﻋلم المعاني ص 123 :
(.
 -3لعل  :وهو أداة يتمنى بها لغرض بﻼغي  ,أي  :أنها غير أﺻلية  ,وهي تستعمل للرجاء ,
فالغرض البﻼغي من وراء التمني بلﻔظة ) لعل (  ,هو إبراز المتمني المستﺤيل و إظهار في
ﺻورة الممكن القريب حصوله  ,ويطلب بها اﻷمر المﺤبوب المطموع فيه  .ينظر ) :ﻋلم
المعاني  ,ص  ( 110 :وذلك مثل قوله تعالى  )) :وقال فرﻋون يا هامان ابن لي ﺻرحا
لعلى أبلغ اﻷسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى ((  ) ,سورة غافر  ,اﻵية – 36 :
 , ( 37فالتمني بلعل قد أفاد في اﻵية الكريمة " تمويها ً وادّﻋا ًء من فرﻋون بأنه جا ٌد في
بلوغ اﻷسباب  ,واﻻطﻼع ﻋلى إله موسى  ,وإن ﻛان يعلم بدءا ً أن ما يدﻋيه تبجﺤا وبهتانا ً
بﺸيء ﻻ سبيل إليه "  ) ،من نﺤو المباني إلى نﺤو المعاني  ,ص . ( 332 :
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والنكتة البﻼغية في إيراد التمني بلعل الموضوﻋة للرجاء هي " اﻹشعار بأن المتمني قريب
الﺤصول  ,وإظهاره في ﺻورة المرجو حصوله لﺸدة الرغبة فيه "  ) ,مﺤاضرات في ﻋلم
المعاني ص . ( 124 :فبلوغ السماء أمر مستﺤيل تﺤققه لﻔرﻋون  ,أو غيره  ,ولكن
غطرسته وتكبره وطغيانه سولوا له ادﻋاء اﻷلوهية  ,وأوقعوه في وهمه أن البعيد
أمر قريب  ,وهو رهن أمره  ،وطوع إرادته ينظر  ) :المصدر نﻔسه  ,ص :
المستﺤيل ٌ
. ( 124
ثانيا النداء -:
أ -النداء في اللغة  :هو " اﻹلصاق واللزوم "  ) .لسان العرب  ,ﻻبن منظور ( 98 / 10 ,
.
ب -النداء في اﻻﺻطﻼح  :هو  " :طلب المتكلم إقبال المخاطب ﻋليه بﺤرف ناب مناب ) أنادي
( المنقول من الخبر إلى اﻹنﺸاء "  ) .جواهر البﻼغة  ,السيد أحمد الهاشمي  ,ص 96 :
(.
وﻋرف أيضا ً بأنه " طلب إقبال المدﻋو ﻋلى الداﻋي بﺤرف ناب مناب ) أدﻋو ( لﻔظا أوتقديرا "
) اﻹتقان في ﻋلوم القرآن  ,للسيوطي  ,ص . ( 224 :
ويمكن القول " بأنه ليس للنداء معنى واحد مﺤدد في نظر ﻋلم المعاني  ,فهو منبع لما ﻻ حصر
له من المعاني  ,والدﻻﻻت الﻔنية التي تدرك بتأمل السياقات المختلﻔة التي يرد فيها " ) .
مﺤاضرات في ﻋلم المعاني  ,د .حسن طبل  ,ص . ( 125 :
وقد ذﻛر أن أدوات النداء ثمانية أحرف فمنها ما يأتي للقريب  ,وفيها ما يأتي للبعيد
وأي (  ,وبقية اﻷدوات اﻷخرى للنداء
واﻷدوات التي ينادي بها القريب هي ) الهمزة ,
ّ
أي  ,وا (  ,ولكن " قد ينزل البعيد منزلة القريب  ,فينادي
البعيد وهي  ) :يا  ,أيّا هيّا  ,آ
ﱡ
بالهمزة  ,وأي  ,إشارة إلى أنه لﺸدة استﺤضاره في ذهن المتكلم ﺻار ﻛالﺤاضر معه  ,ﻻ
يغيب ﻋن القلب  ،وﻛأنه ماثل أمام العين "  ) .جواهر البﻼغة ص  , ( 97 :وقد " ينزل
ُلو مرتبته  ,في ُﺤمل بُعد المنزلة
القريب منزلة البعيد  ,فينادي بغير الهمزة وأي إشارة إلى ﻋ ّ
ﻛأنه بعد المكان  ,إما أن يكون تعظيماله  ,أو تﺤضيرا ً ﻹبعاده "  ) .المصدر نﻔسه  ,ص :
. ( 97
ج -خروج النداء ﻷغراض مجازية -:
معان أخرى مجازية تﻔهم من سياق الكﻼم ومن
و قد يخرج أسلوب النداء ﻋن معناه الﺤقيقي إلى
ٍ
هذه المعاني ما يلي :
 -1اﻹغراء  :ﻛما في قولك لمن أقبل يتظلم  :يا مظلوم  ,فقولك  :يا مظلوم تقصد إغراءه وحثه
ﻋلى زيادة التظلم  ,وبث الﺸكوى  ,وليس طلب إقباله ؛ ﻷن اﻹقبال حاﺻل فيكون اللﻔﻆ
الموضوع لطلب اﻹقبال فيه ﻋلى المجاز المرسل بعﻼقة اﻹطﻼق والتقيد  .ينظر  ) :اﻹيضاح
في ﻋلوم البﻼغة  ,للخطيب القزويني المجلد اﻷوب  ,ص. ( 91 :
ً
 -2اﻻختصاص  :واﻻختصاص " لغة قصد الﺸيء ﻋلى الﺸيء  ,واﺻطﻼحا  :تخصيﺺ حكم
ﻋلق بضمير باسم ظاهر  ,ﺻورته ﺻورة منادى  ,أو معرف بأل  ,أو باﻹضافة  ،أو بالعلمية
" ) المصدر نﻔسه  ,ص  ، ( 91 :وذلك ﻛما في قولهم ) أنا أفعل ﻛذا أيها الرجل (  ,أي
متخصصا ً من بين الرجال .
 -3التنبيه  :وذلك نﺤو قول الﻔرزدق :

وﻋض زمان – يا بن مروان – لم يد ْع ***** من المال إﻻ ُمسﺤتا ً أو ُمجلف
ﱠ
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فالنداء في قوله " يا بن مروان  ,اﻋترض بين الموﺻوف وﺻﻔته  ,وهو ﻻ يطلب جوابا ً  ,ﻷن
غرضه التنبيه فﺤسب "  ) .من نﺤو المباني إلى نﺤو المعاني  ,د .ﷴ طاهر الﺤمصي  ,ص
. ( 496 :
 -4التعجب  :ﻛقوله تعالى  )) :يا حسرة ﻋلى العباد ((  ) ،سورة يس  ,اﻵية  ، ( 29 :أي  :ما
أﻋظم شقاءهم وأطول ﻋناءهم  ,وأشد جهلهم  ,حيث ﻛانوا بهذه الصﻔة القبيﺤة  ,التي هي
سبب لكل شقاء وﻋذاب ونكال ينظر  ) :تيسير الكريم الرحمن  ,ج . ( 816 / 22
 -5الندبة  :وذلك نﺤو قول جرير :

ُحم ّلﺖَ أمراً ﻋظيما ً فاﺻطبرت له ***** وقمﺖ فيه بأمر ﷲ يا ﻋُمرا

مستغن ﻋن الجواب  .ينظر  ) :من
لذا نجد أن النداء ) يا ﻋمرا ( قد خرج إلى الندبة  ,وهو
ٍ
نﺤو المباني إلى نﺤو العاني  ,ص . ( 496 :
 -6التﺤسر والتوجع  :ﻛقوله تعالى  )) :يا ليتني ﻛنﺖ ترابا ((  ) ،سورة النبأ  ,اﻵية , ( 40 :
لقد ﻛان الكﻔار يتمنون الموت من شدة الﺤسرة والندم  ،ينظر  ) :تسير الكريم الرحمن  ,ج
 . ( 1071 / 30وﻛذلك قول الﺸاﻋر :

أيا قبر معن ﻛنﺖ أو ل حﻔرة ***** من اﻷرض خطﺖ للسماحة مضجعا
ويا قبر معن ﻛيف واريﺖ جوده ***** ولو ﻛان حيا ضقﺖ حتى تصدﻋا ً

فالﺸاﻋر هنا ينادي القبر بنﻔس حزينة  ,وقلب مكلوم  ,وهو نداء يوحي بﺸدة حزنه وأساه ﻋلى
ذلك الﻔقيد الذي يرثيه فكأن الﻔاجعة قد أذهلته فأﺻبح ينادي من ﻻ يسمع وﻻ يجيب  .ينظر
) :مﺤاضرات في ﻋلم المعاني  ,د  ,حسن طبل  ,ص . ( 125 :
 -7اللوم والتوبيخ  :وذلك ﻛقول الﺸريف الرضى :

ياﻋاذل المﺸتاق دﻋه فإنه ***** يطوى ﻋلى الزفرات غير حﺸاﻛا

فالﺸاﻋر هنا " ﻻ يطلب إقبال العاذل ؛ ولكنه يتوجه إليه باللوم  ،ويعنﻔه ﻋلى هذا المسلك
الﺸائن تجاه المﺤبين "  ) .المصدر نﻔسه  ,ص . ( 125 :
 -8الﺤنين والﺸكوى  :وذلك ﻛما في قول أبي العﻼء المعري :

فيا برق ليس الكرخ داري وإنما ***** رماني إليه الدهر منذ ليال .

فالﺸاﻋر هنا قد شده الﺤنين إلى وطنه  ,وشعور بﺤرارة الغربة في ديار أرغمته أحداث الدهر
ﻋلى المقام فيها  ,بعيدا ً ﻋن اﻷهل واﻷحباب  ,فأﺻبح ينادي البرق ليبثه حزنه وشكواه ,
وﻛأنه افتقد اﻷهل والرفاق  ,ولم يجد إﻻ البرق مﻼذا ً له ؛ حتى يسمع شكواه  ,ويتأسى
لﺤزنه ومرارة إحساسه بالغربة  .ينظر  ) :مﺤاضرات في ﻋلم المعاني  ,د .حسن طبل ,
ص . ( 126 :

الخاتمة

وفي نهاية البﺤث هذا ثبﺖ موجز بأهم النتائﺞ التي تم التوﺻل إليها:
الكﻼم قسمان  :هما الخبر واﻹنﺸاء  ,فالجملة الخبرية قول يﺤتمل الصدق والكذب ,
-1
أما الجملة اﻹنﺸائية فهي قول ﻻ يﺤتمل الصدق والكذب .
الجملة في العربية لونان متمايزان  ,اﻷول يتضمن إثبات أمر ﻷمر  ,أو نﻔية ﻋنه ,
-2
وهو اﻷسلوب الخبري  ,والتاني ﻻ يتضمن إثباتا  ,أو نﻔيا  ,وهو اﻷسلوب اﻹنﺸائي .
جملة اﻹنﺸاء الطلبي هي ترﻛيب إسنادي يستلزم مطلوبا غير حاﺻل وقﺖ الطلب ,
-3
ﻻمتناع تﺤصيل الﺤاﺻل وأنواﻋها  :جملة اﻷمر  ,وجملة النهي  ,وجملة اﻻستﻔهام  ,و
جملة النداء  ,وجملة التمني .
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اﻷساليب اﻹنﺸائية ﻋلى حالين  ,منها ما يقضى مطلوبا ً غير حاﺻل وقﺖ الطلب ,
-4
ويسمى اﻹنﺸاء الطلبي وذلك ﻛأساليب اﻷمر والنهي والنداء واﻻستﻔهام والتمني  ,ومنها ما
ﻻ طلب فيه ويسمى اﻹنﺸاء غير طلبي وذلك ﻛالتعجب والقسم  ،والمدح والذم  ،والرجاء ,
وأساليب العقود ) من نﺤو  :بعﺖ واشتريﺖُ  ,وزوجﺖ وغيرها ( .
تبين من خﻼل تتبع أسلوب اﻹنﺸاء الطلبي  ,أن السبب الذي جعل البﻼغيون
-5
يهتمون بدراسته أنه ﻛثير اﻻﻋتبارات  ,وتتوارد ﻋليه المعاني التي تجعله من اﻷساليب
الغنية ذات العطاء والتأثير .
أنواع جملة اﻹنﺸاء الطلبي :جملة اﻷمر ,وجملة النهي  ,وجملة اﻻستﻔهام  ,وجملة
-6
النداء وجملة التمني
النوع اﻷول من أساليب اﻹنﺸاء الطلبي هو اﻷمر  ,ومعناه هو طلب حصول الﻔعل
-7
ﻋلى جهة اﻻستعﻼء والتكلف من اﻷﻋلى لﻸدنى  ,وله أربع ﺻيغ هي  :فعل اﻷمر ,
المضارع المقرون بﻼم اﻷمر  ,اسم فعل اﻷمر  ,المصدر النائب ﻋن فعل اﻷمر  ،ومن
المعاني البﻼغية المجازية التي تخرج إليها ﺻيغة اﻷمر والتي تعرف في ضوء السياق
وقرائن اﻷحوال هي  :الدﻋاء  ,و التهديد  ,و التعجيز  ,و التسوية  ,و اﻹهانة والتﺤقير  ,و
اﻹباحة  ,و اﻹﻛرام  ,و التكوين  ,و اﻻلتماس  ,و التمني  ,و الطلب  ,و النصح واﻹرشاد ,
و التخيير  ,و المدح  ,و الندب  ,و اﻻﻋتبار  ,و اﻻمتنان  ,و التسخير  ,و التلهف أو
التﺤسير و التعجب التسليم  ,و تصوير الﺤدث  ,و الﺤث ﻋلى اﻻتصاف بصﻔة معينة .
النوع الثاني من أساليب اﻹنﺸاء  ,الطلبي هو النهي  ,وهو طلب الكف ﻋن الﻔعل
-8
ﻋلى جهة اﻻستعﻼء واﻻلزام  ,وﻻ يتﺤقق ذلك إﻻ إذا ﻛان النهي ﺻادرا من اﻷﻋلى إلى
معان أخرى مجازية  ,ومن تلك
اﻷدنى  ,وقد يخرج أسلوب النهي من معناه الﺤقيقي  ,إلى
ٍ
المعاني  :الدﻋاء  ,و اﻻلتماس  ,و التوبيخ  ,و اﻻحتقار والتعليل و التيئيس  ,و الكراهة ,
و التسوية  ,و التهديد  ,و النصح واﻹرشاد  ,واﻹهانة  ,و بيان العاقبة واﻻستعصاء
والتﺤذير  ,والتمني  ,وتهوين اﻷمر  ,والتعظيم والتهويل .
النوع الثالث من أساليب اﻹنﺸاء الطلبي هو اﻻستﻔهام  ،وهوطلب العلم بﺸيء لم
-9
يكن معلوما ً من قبل بأدوات خاﺻة وهذه اﻷدوات هي  :الهمزة  ,وهل  ,وما  ,ومن  ,ومتى
 ,وأين  ,وﻛيف  ,وأيان  ,وأني ,وﻛم وأي  ,وقد يخرج اﻻستﻔهام من معناه الﺤقيقي وهو
معان ودﻻﻻت أخرى فنية  ,ومن المعاني التي ذﻛرها البﻼغيون ﻷسلوب
طلب الﻔهم إلى
ٍ
اﻻستﻔهام ما يلي  :النﻔي  ,التمني  ,التعجب  ,التقرير  ,اﻹنكار اﻻستبطاء التﺤقير ,
اﻻستبعاد  ,التهكم  ,التنبيه ﻋلى الضﻼل  ,الوﻋيد  ,التهويل ،التﺸويق  ،التسوية  ،اﻷمر
التﺤضيض التعظيم  ،العرض  ،النهى  ،اﻻستعطاف  ،العتاب  ،التذﻛير  ،التسهيل والتخﻔيف
 ،التوبيخ والتعجب  ،الﺤيرة والوله .
.النوع الرابع من أساليب اﻹنﺸاء الطلبي هو التمني  ،وهو طلب شيء مﺤبوب ﻻ
10
ً
يرجى حصوله  ،إما لكونه مستﺤيﻼ  ،أو لكونه بعيد الﺤصول  ،ومن أدواته ليﺖ  ،وهي
اﻷداة اﻷساسية في اللغة العربية  ،وقد تنوب ﻋنها أدوات أخرى هي  :هل  ،لو  ،لعل  ،وقد
يخرج أسلوب التمني من معناه الﺤقيقي إلى معان بﻼغية أخرى اهمها :
 .11النوع الخامس من أساليب اﻹنﺸاء الطلبي هو النداء  ,وهو طلب اﻻقبال بﺤرف نائب
مناب أدﻋو لﻔظا ً أو تقديرا ً  ،وأدوات النداء هي  :الهمزة  ,ويا  ,وأيا  ,وهيا  ,وقد يخرج
أسلوب النداء من معناه الﺤقيقي وهو طلب اﻹقبال إلى معان  ،ودﻻﻻت فنية أخرى تدرك
من خﻼل تأمل السياقات المختلﻔة  ,التي يرد فيها ومن تلك المعاني  :اﻹغراء ,
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اﻻختصاص  ,التنبيه  ,التعجب  ,الندبة التﺤسر والتوجع  ,اللوم والتوبيخ الﺤنين
والﺸكوى .
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ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺸﺎ ﰲ ﺇﻃﺎﻟﺔ ﻓﱰﺓ ﲣﺰﻳﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ
ﻭﺍﳋﻀﺮﻭﺍﺕ ﰲ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ

.يوسف ﻋزو ،¹شهوب اﻷحمر،²مصطﻔى ﻛرﻛوري ،³ﻛريمة ضو ،4رنا أبوﻋرقوب
5قسم اﻷحياء /ﻛلية التربية قصر بن غﺸير/جامعة طرابلس2،قسم النبات /ﻛلية العلوم/جامعة
غريان3،المعهد العاليلتقنيات التبريد والتكييف /سوﻛنة الجﻔرة.

5

مستخلﺺ البﺤث:
تﺤضى تقنية المواد المستخدمة ﻛأغلﻔة مستساغة لتغليف ثمار الﻔواﻛه والخضروات
لغرض حﻔظها وإطالة فترة تخزينها بإهتمام واسع هذه اﻷيام في ﻛثير من الدول،لما لها من
نتائﺞ إيجابية للمﺤافظة ﻋلى الثمار بعد الﺤصاد؛ وذلك للمساهمة في زيادة إنتاج الغذاء
وتﺤقيق اﻷمن الغذائي .اُستخدمﺖ في هذه الدراسة مادة النﺸا لهذا الغرض ﻋن طريق غمر
بعض ثمار الﻔواﻛه )البرتقال ،الموز ،التﻔاح ،الكمثرى والخوخ( وﻛذلك بعض ثمار
الخضروات )الخيار ،الطماطم ،الﻔلﻔل ،القرع والجزر( في مﺤلول النﺸا في المعمل لﻔترة
 15دقيقة ثم ترﻛﺖ الثمار في حوافﻆ خاﺻة بها تهوية ،ولوحظﺖ التغيرات التي طرأت
ﻋليها .أوضﺤﺖ هذه الدراسة أن جميع أﺻناف ثمار الﻔواﻛه المعاملة بمادة النﺸا ﻋدا
التﻔاح ﻛانﺖ أﻛثر مقاومة لﻸمراض الﻔطرية والﻔساد الذي طرأ ﻋليها ،مقارنة بالثمار الغير
معاملة )الﺸاهد(.بينما أبدت جميع ثمار الخضروات المعاملة مقاومة أﻛثر لﻸمراض
الﻔطرية والﻔساد من الثمار الغير معاملة.
Abstract:
Currently, many countries are using edible coatings for the purpose
of preserving and prolonging shelf life of the fruit after harvest. In
addition to contribution to increasing food production and achieving
food security. In this study starch was used for this purpose by
)immersing some fruits (oranges, bananas, apples, pears and peaches
as well as some vegetables (cucumbers, tomatoes, peppers, pumpkin

السنة العاشرة – العدد التاسع ﻋﺸر )يونيو(2020-

ﺻﻔﺤة 106

مجلة الجامعة

and carrots) in the starch solution at laboratory for a period of 15
minutes and then left in containers and the changes were noted. This
study showed that all the fruits treated with starch except apples
were more resistant to fungal diseases and spoilage than untreated
fruits, while all vegetables treateddemonstrated more resistance to
fungal diseases and spoilage than untreated fruits.
المقدمة:
تعتبر أمراض النباتات وفساد المﺤاﺻيل الزراﻋية أحد أبرز المﺸاﻛل
الرئيسية التي تواجه اﻹنتاج الزراﻋي ﻋلى مستوى العالم؛ حيث تسبب خسائر
ﻛبيرة للمﺤاﺻيل الزراﻋية اﻻساسية في العالم تقدر بمليارات الدوﻻرات ،ﻛما قد
تودي إلى تدهور اﻹنتاج الزراﻋي في ﻛثير من المناطق .تتعدد اﻷمراض النباتية
لتصيب ﻛل جزء من اجزاء النباتات حيث يمكنها أن تصيب الجذور واﻷوراق
والسيقان واﻷزهار والثمار)ﻋلي . (2006 ،وتظهر العديد من اﻷمراض في الﺤقل
ﻛماتﺤدث أيضا أثناء النقل والتخزين وتكون أساسا من الﻔطريات والبكتريا
والﻔيروسات أو قد يكون فساد وتعﻔن الثمار نتيجة ﻷسباب فسيولوجية أي
مصدرهاغير طﻔيلي)أجريوس& 1984 ،مهروترا.(1997،
تم تعريف أمراض ما بعد الﺤصاد  Postharvest diseasesفي بعض
الدراسات بأنها أمراض تكتﺸف أثناء الﺤصاد ،الﻔرز ،التعبئة ونقل المﺤصول إلى
السوق وﻛذلك اثناء تخزينه إما في الناقﻼت أو في السوق أو أثناء العمليات
المختلﻔة التي يتطلبها تﺤرك المﺤصول من المزارع إلى تجار الجمله ثم إلى
مخازن التجزئة وأخيرا إلى المستهلك .يعتمد مقدار الضرر أو الخسارة في
المﺤاﺻيل الزراﻋية القابلة لﻺﺻابة بأمراض ما بعد الﺤصاد ﻋلى نوﻋية المنتﺞ،
ظروف التخزين ،الكائن المسبب للمرض ،والكائنات الﺤية اﻻخرى الموجودة مع
الممرض )(Maria, 2007
تقدر خسائر الثمار ما بعد الﺤصاد في الدول النامية والمتقدمة ﻋلى حد سوا
نﺤو من  % 30إلى  % 40من الثمار الطازجة )2012
( .Singh,2015;Kader and Siddiq,توجد الكثير من الدراسات التي
استخدمﺖ العديد من المواد ﻛأغلﻔة مستساغة تغلف الثمار أي قابلة لﻸﻛل
لغرض إطالة فترة التخزين من خﻼل تقليل معدل ﻋملية التنﻔس وتبادل
الغازات وتخﻔيض معدل تصنيع وإنتاج غاز اﻹيثلين داخل الثمار .ومن أهم
المواد المستخدمة ﻛأغلﻔة مستساغة هي الﺸمع ،الزيوت النباتية ،النﺸا،
البكتين والكيتوزان ،حيث تتكون هذه المواد ﻋادة من ثﻼثة مرﻛبات اساسية
هي البروتينات والدهون والسكريات والتي تعتبر مواد طبيعيةآمنة لﻺنسان
والﺤيوان والبيئة1988; Zhang,et al. 2008)Kester and .
.(Fennema,
نﺸرت بعض الدراسات أن مادة النﺸا لها ﺻﻔات وخواص طبيعية من حيث
أنها قابلة للتﺤلل وسهل الﺤصول ﻋليها نتيجة ﻻنتﺸارها الواسع ﻋلى
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مستوى العالم وﻛذلك لقلة تكلﻔتها ) Haiming, et al, 2019; Zhang,
 (et al, 2008حيث يمكن الﺤصول ﻋلى النﺸا ،وهو ﻋديد السكاريد
اﻻحتياطي لمعظم النباتات ،من مصادر مختلﻔة :الﺤبوب )الذرة والقمح
واﻷرز( والبقوليات )البازﻻء( والدرنات )الكسافا والبطاطا( ) Haiming,
(et al, 2019
ولندرة الدراسات المتعلقة باستخداممادة النﺸاء لتغليف ثمار الﻔواﻛه
والخضروات لغرض حﻔظها،هدفﺖ هذه الدراسة لمعرفة تأثير مادة النﺸا
ﻋلى اطالة فترة تخزين بعض الﻔواﻛه )ثمار البرتقال ،الموز ،الخوخ ،التﻔاح
والكمثري( وﻛذلك بعض الخضروات )الطماطم ،الﻔلﻔل ،الخيار ،القرع
والجزر( في درجة حرارة الغرفة وﻛذلك تقليل الﻔاقد ،وبالتالي المساهمة
في زيادة إنتاج الغداء وتﺤقيق اﻷمن الغذائي.
مواد وطرق البﺤث:
بدأت الدراسة المعملية لهذا البﺤث في بداية شهر فبراير 2018م بمعمل النبات
بقسم اﻷحياء ﻛلية التربية قصر بن غﺸير واستمرت حتى نهاية شهر مايو
2018م.
أوﻻ :طريقة تﺤضير مﺤلول النﺸا.
ثم إحضار ﻛمية من النﺸا من السوق والمستخلﺺ من نبات الذرةوبالرغم
من أنه شﺤيح الذوبان في الماء إﻻ أنه أمكن ﻋمل مﺤلول غروي منه بوضع
) 500جرام( من النﺸافي  10لتر من الماء الساخن في حافظة مع التﺤريك
حتى التجانس.
ثانيا  :طريقة معاملة ثمار الﻔاﻛهة بمﺤلول النﺸا.
ثم إحضار بعض الﻔواﻛه والخضروات من مزارع مختلﻔةقريبة من مكان الدراسة
)قصر بن غﺸير( والبعض اﻷخر من السوق ،وقد أُختيرت بعناية؛بﺤيث تكون
سليمة وخالية من العيوب واﻷضرار الميكانيكية .وضع ﻋدد ) (12من ثمار ﻛلمن
البرتقال ،الموز ،الخوخ ،التﻔاح ،والكمثري في الﺤافظة التي تﺤتوي ﻋلى حوالي
 10لتر من مﺤلول النﺸاء،وترﻛﺖ لﻔترة ) (15دقيقة ثم وضعﺖ في حافظة
مكﺸوفة بدون غطاء معرضة لهواء الغرفة )شكل.(1
ووضعﺖ نﻔس اﻻﻋداد للﻔواﻛه المذﻛورة في حافظة مستقلة بدون معاملتها بالنﺸا
ﻛﺸاهد
) (Controlفي درجة حرارة الغرفة.
ثالثا /طريقة معاملة ثمار الخضروات بمﺤلول النﺸا.
وضعﺖ ﻋدد ) (12ﻛل من ثمار الخيار ،الطماطم ،الﻔلﻔل ،القرع والجزر في
الﺤوافﻆ البﻼستيكية ،وتم معاملتها بنﻔس طريقة ثمار الﻔواﻛه مع وجود الﺸاهد
لكل منها )شكل.(2
تُرﻛﺖ الﻔواﻛه والخضروات لمدة من  15 –7يوم حسب نوع الثمار وثم مﻼحظة ما يطرأ
ﻋليهامن أمراض أو فساد يوميا وتسجيل المﻼحظات اول بأول.
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شكل رقم) (1يوضح بعض ثمار الﻔاﻛهة أثناء المعاملة بمﺤلول
النﺸا.
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شكل رقم ) (2يوضح بعض ثمار الخضروات أثناء معاملتها
بمﺤلول النﺸا.
النتائﺞ والمناقﺸة
الﻔواﻛه والخضروات تﻔقد الوزن خﻼل فترات ما بعد الﺤصاد مثل فترتيالتعامل
والتخزين ﻋن طريق النتح،مما يؤدي إلى تغييرات في شكلها وانكماش السطح
الذي يؤثر ﻋلى مدة ﺻﻼحيتها .ﻛما يعزى تليين الﻔاﻛهة أثناء التخزين أيضًا إلى
التدهور في مكونات جدار الخلية ،وخاﺻةالبكتين ،بسبب نﺸاط اﻹنزيمات
المختلﻔة)جمعة وﻋبداﻻله مخلف (Shah, et al, 2016 ،1989
من خﻼل معاملة ﻋدد 12نوع من الثمار بمﺤلول النﺸا في المعمل تبين أن
ثمار الموز )الﺸاهد( أﻛثر ﻋرضة لﻺﺻابة من ثمار الموز المعاملة بمﺤلول النﺸا؛
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حيث وﺻلﺖ نسبة التلف الى  ،%40اما المعاملة فوﺻلﺖ نسبتها إلى %33
)شكل (3وذلك بسبب العﻔن اﻷسكلروتيني والمتسبب ﻋن فطر
 Scleroitinasclerotiorumالذي ثم تﺸخيصه بناء ﻋلى المﺸاهدة بعد فترة
 13يوم من المعاملة ويعزى هذا إلى ما ذﻛره )(Yazdi, et al. 2019؛ بأن
النﺸا له خاﺻية مضادة ومثبطة للميكروبات والكائنات الﺤية الدقيقة ﻛالﻔطريات
التي قد تنمو ﻋلى الﻔواﻛه ﻋند التخزين ،والتي قد يكون مصدرها من الﺤقل
مﺤمولة ﻛجراثيم ﻋلى الثمار أو أن الثمار قد تعرضﺖ لﻺﺻابة أثناء نقلها إلى
المعمل ﻹجراء التجارب .بينما ﻛانﺖ ثمار البرتقال الغير معاملة أﻛثر ﻋرضة
لﻺﺻابة من المعاملة أي بنسبة ) %25 ,%33ﻋلى التوالي( وذلك بسبب
اﺻابتها بﻔطر البنسيليوم Penicillium sppوظهور أﻋراض العﻔن اﻷخضر بعد
فترة  15يوم .ﻛما لوحﻆ ايضا أن فترة ظهور أﻋراض العﻔن البني ﻋلى ثمار
الخوخ الﺸاهد تظهر أسرع من الثمار المعاملةمما يؤﻛد ما اثبته) Thakur, et
 (al. 2018أن مادة النﺸا تعمل ﻛعائق أو مانع لتبادل الغازات وبالتالي تقلل من
ﻋملية تنﻔس الثمار وتقلل أيضا من نسبة الﻔقد في الوزن ﻋلى ثمار الخوخ .ﻛما
تبين أن إمكانية اﻹﺻابة بعﻔن الميوﻛر المتسبب ﻋن فطرMucor sppفي ثمار
الكمثري وﺻلﺖ إلى  %67في الﺸاهد بينما ﻛانﺖ في الثمار المعاملة الى %43
وذلك بعد  15يوم ،في حين تتساوى نسبة اﻻﺻابة في ثمار التﻔاح بالعﻔن البني
بين الثمار المعاملة والغير معاملة وﻛانﺖ) %25شكل (3ويرجع ذلك ﻻن ثمار
التﻔاح لها قدرة تخزينية طويلة تصل الى حوالي  8شهور ) Sumedrea, et al.
 (2018ومن خﻼل هده الدراسة تبين أن مﺤلول النﺸا يعمل ﻛمادة ﻋازلة تعيق
ﻋملية تبادل الغازات وتخﻔض معدل التنﻔس وبالتالي تعمل ﻋلى إطالة فترة
التخزين في ثمارالﻔواﻛه وﻋليه نوﺻي باستخدام هذه المادة وبترﻛيزات مختلﻔة
ﻷنواع اخرى من ثمار الﻔواﻛه.
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ﻧﺳﺑﺔ
الفاقد
ﻓﻲ
الفاك
هﺔ

شكل رقم ) (3يبين نسبة الﻔاقد في الﻔاﻛهة مقارنة بالﺸاهد ﻋند المعاملة بمﺤلول النﺸا بعد
فترة  17يوم
ومن ناحية أخرى تبين أن ثمار الﻔلﻔل غير المعاملة تعرضﺖ لﻺﺻابة اﻛتر من
المعاملة حيث وﺻلﺖ نسبة اﻹﺻابة في الﺸاهد إلى ) %80شكل ،(4اما المعاملة
وﺻلﺖ نسبتها إلى  %50وذلك بسبب إﺻابتها بمرض اﻻنتراﻛنوز الذى تم
تﺸخيصه بناء ﻋلي المﺸاهدة بعد فترة  7أيام من التخزين ،ﻛما لوحﻆ أيضا ان ثمار
الطماطم غير المعاملة تظهر ﻋليها اﻋراض العﻔن الرمادي أسرع من المعاملة ﻛما
تبين أن ثمار القرﻋيات )الخيار & القرع( في الﺸاهد اﻛثر اﺻابة من المعاملة حيث
ﻛانﺖ نسبة ثمار الﺸاهد ) % 67 , % 60ﻋلي التوالي( وﻛانﺖ نسبة الثمار
المعاملة ) % 43 , % 42ﻋلى التوالي( )شكل ،(4وذلك بسبب اﺻابتها بعﻔن
الكونيﻔورا بناء ﻋلي المﺸاهدة بعد فترة  8أيام من التخزين .في حين ﻛانﺖ نسبة
ثمار الجزر المعاملة أقل ﻋرضة لﻺﺻابة من الثمار الغير معاملة )% 83 , % 58
ﻋلى التوالي(. .
السنة العاشرة – العدد التاسع ﻋﺸر )يونيو(2020-

ﻧﺳﺑﺔ
الفاقد
ﻓﻲ

ﺻﻔﺤة 112

مجلة الجامعة
70%

70%

50%

50%

60%

60%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

0%

المعاملﺔ

الشاهد

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

0%

0%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
المعاملﺔ

الشاهد

0%

شكل رقم ) (4يبين نسبة الﻔاقد في الخضروات مقارنة بالﺸاهد ﻋند المعاملة بمﺤلول النﺸا
بعد فترة  17يوم
من خﻼل هده الدراسة تبين أن مﺤلول النﺸا يعمل ﻛمادة ﻋازلة ومﺤكمة التغليف
ﻋلى سطح ثمار الﻔاﻛهة والخضروات وتقوم بتقليل ﻛﻔاءة ﻋملية تبادل الغازات
وخﻔض معدل التنﻔس وﻛذلك ﻛمثبﻂ فعال للكائنات الﺤية الدقيقة الممرضة وبالتالي
إطالة فترة التخزين في الﻔواﻛه والخضروات ،وﻋليه نوﺻي باستخدام هذه المادة
وبترﻛيزات مختلﻔة ﻷنواع اخرى من الثمار.
.
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ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﺍﻟﻐﺮﺑﻔﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
ﺍﳍﺠﺮﻱ/ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﺍﳌﻴﻼﺩﻱ

د .أحمد مسعود ﻋبدﷲ مسعود
ﻛلية اﻵداب و العلوم بدر

مستخلﺺ البﺤث :
يتناول هذا البﺤث التعريف بالمؤسسات الثقافية في طرابلس الغرب خﻼل القرن السابع
الربﻂ،
والثامن الهجري/الثالث ﻋﺸر والرابع ﻋﺸر الميﻼدي،متمثلة في
ﱡ
والزوايا،والمدارس ،والمكتبات )خزائن الكتب( ،ومنازل العلماء ،والمجالس العلمية،
ودورها الثقافي،والعلمي ،إلى جانب دورها الديني ،وأثرها في المجتمع الطرابلسي .ﻛنتيجة
طبيعية لﻼستقرار السياسي واﻻقتصادي واﻻجتماﻋي الذي ﻋرفته إفريقية في العهد
الﺤﻔصي ﻋموما ً وطرابلس الغرب المعقل الﺸرقي للدولة الﺤﻔصية موضوع الدراسة ﻋلى
وجه الخصوص وفق منهﺞ تاريخي وﺻﻔي قائم ﻋلى جمع المادة من مصادرها اﻷولية
للوﺻول إلى نتائﺞ منطقية.
Abstract:
This research deals with the definition of cultural institutions in
western Tripoli during the seventh and eighth AH / thirteenth and
fourteenth centuries CE, represented by the link, the corners, schools,
and libraries (book safes), the homes of scholars, scientific councils,
and their cultural and scientific role, along with their religious role ,
And its impact on the Tripoli community. As a natural result of the
political, economic and social stability that Africa knew in the Hafsid
era in general and Tripoli West, the eastern bastion of the Hafsid state
under study in particular, according to a historical and descriptive
approach based on collecting material from its primary sources to
reach logical results.
المقدمة:
شهدت طرابلس الغرب التي تعتبر جزءا ً من إفريقية خﻼﻻلقرن السابع والثامن الهجري
الثالث ﻋﺸر والرابع ﻋﺸر الميﻼدي ،تقدما ً حضارياً ،وثقافيا ً وﻋلميا ً شمل جميع المجاﻻت،
امتدادا ً لما ﻛان يجري في بﻼد المﺸرق واﻷندلس .ومرد ذلك إلى ما أوﻻه أمراء وأميرات
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العهد الﺤﻔصي في ذلك الوقﺖ وأهل الخير والصﻼح من تﺸجيع ،واهتمام بالعلم والعلماء
ومؤسساته والذي ﻛانﺖ نتاجاًلجهود المسلمين منذ ﻋصر النبوة.
فهل ﻛان هذا التقدم العلمي واﻻزدهار الثقافي والﺤضاري نتاجا ً لمؤسسات ﻋلمية ﻛان
يقيمها المجتمع ويهتم بها وينﻔق ﻋليها؟
انتﺸرت الربﻂ في طرابلس الغرب إلى قابس ،وهي مكان ديني حربي اختﺺ به المسلمون
يﺤتوي بعضها ﻋلى بيوت ومستودﻋات سﻼح ومؤن وبروج لﻺشارات باﻹضافة إلى أنها
مكانٌ للتعليم والعبادة ﻷن أغلبية المرابطين من العلماء وطلبة العلم والعباد والمتصوفين.
فانﺸرتبإنتﺸارالربﻂ وﻛان دورها إيواء المتجولين وإطعام المسافرين ،فأتاحﺖ
أما الزوايا
ﱡ
لطﻼب العلم التﻔرغ للدراسة وﻋدم اﻻنﺸغال بأمور الﺤياة الضروريةالتي ﻛانﺖ توفرها لهم
الزوايا.
وفي بﻼد المغرب ﻛان ظهور المدرسة متأخراًﻋن المﺸرق فأنﺸئﺖ أول مدرسة في إفريقية
خﻼل العهد الﺤﻔصي سنة)647هـ 1245 /م( وﻛانﺖ نﺸأتها شبيهة بنﺸأة المدرسة
بالمﺸرق وأن الﺤﻔصين ساروا ﻋلى نهﺞ الموحدين في تأسيس المدارس ونﺸر التعليم
بها ﻛمؤسسة حديثة لها منهجها وطرقها.
أما المكتبة )خزانة الكتب( ،فكانﺖ من الدﻋامات المساﻋدة ﻋلى نﺸر الثقافة مما جعل
والربﻂ والزوايا
اﻷمراء الﺤﻔصيين يﺤرﺻون ﻋلى جمع الكتب وخزنها في خزانة المساجد ﱡ
والمدارس وقصور اﻷمراء وبيوت العلماء والمهتمين بجمع الكتب.
أن بعض العلماء فتﺤوا منازلهم بإفريقية وطرابلس الغرب خﻼل العهد الﺤﻔصي للتعليم
والمناظرة وطرح المسائل التعليمية المختلﻔة حتىأﺻبﺤﺖ تلك المنازل معروفة للتدريس
وطلب العلم بإفريقية وطرابلس الغرب.
أما المجالس العلمية فكانﺖ ﻻ تقل أهميته ﻋن وسائﻂ التعليم والثقافة اﻷخرى لمن ﻻ تسمح
الربﻂ والزوايا والمدارس والمكتبات
لهم ظروفهم وإمكانياتهم للسﻔر للمراﻛز الثقافية ،إذا ً ﱡ
ومنازل العلماء والمجالس العلمية مؤسسات ﻋلمية انتﺸرت في طرابلس الغرب وسائر
بﻼد المغرب ،ﻛما في سائر بﻼد اﻹسﻼم وقامﺖ بدور ﻋظيم في تعليم النشء وإﻋدادهم
للﺤياة العلمية والعملية.
الربﻂ والزوايا والمدارس والمكتبات ومنازل العلماء
وهذا البﺤث يتناول دور ﻛل من ﱡ
والمجالس العلمية وأثرها في إثراء الﺤياة العلمية في طرابلس الغرب خﻼﻻلقرن السابع
والثامن الهجري /الثالث ﻋﺸر والرابع ﻋﺸر الميﻼدي.
أهداف الدراسة:
الربﻂ والزوايا والمدارس والمكتبات ومنازل
التعريف بالمؤسسات الثقافية المتمثلة في ﱡ
العلماء والمجالس العلمية ومواردها ودور ﻛل منها ،وأثرها في المجتمع الطرابلسي خﻼل
فترة الدراسة.
أسباب اختيار الموضوع:
 -1قلﺖ البﺤث في موضوع المؤسسات الثقافية في طرابلس الغرب خﻼل القرن السابع
والثامن الهجري/الثالث ﻋﺸر والرابع ﻋﺸر الميﻼدي.
 -2أهمية دراسة المؤسسات الثقافية وأثرها في المجتمع الطرابلسي.
 -3اشادة ﷲ تبارك وتعالى ورسوله ﷴ ﷺ والصﺤابة بالعلم والعلماء الذين تﻔرزهم
المؤسسات الثقافية.
تساؤﻻت الدراسة:
 -1ماهي المؤسسات الثقافية في طرابلس الغرب خﻼل فترة موضع الدراسة؟
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 -2ماهو دور ﻛل مؤسسة من المؤسسات الثقافية وأثرها في طرابلس الغرب في بناء
المجتمع؟ وﻛيف تﺤصل ﻋلى مواردها؟
 -3هل ﻛان لعلماء طرابلس دور بارز في نﺸر التعليم في المؤسسات الثقافية المختلﻔة
خﻼل فترة موضع الدراسة؟
 -4مادور الﻔئات اﻻجتماﻋية المختلﻔة في ﺻنع الثقافة ،والمساهمة في تطويرها؟
 -5مادور المؤسسات الثقافية في نهضة المجتمع الطرابلسي؟
منطقة الدراسة:
الﺤدود الجغرافية:
طرابلس الغرب التي تمتد من مدينة مصراته شرقاً،والبﺤر اﻷبيض المتوسﻂ شماﻻً،
والصﺤراء الكبرى جنوباً ،والﺤدود التونسية غربا ً.
الﺤدود الزمنية:
في الﻔترة الممتدة من القرن السابع والثامن الهجري/الثالث ﻋﺸر والرابع ﻋﺸر الميﻼدي
حيث أزدهر العلم والعلماء لكثرة مؤسساته.
أهمية الدراسة:
أنتﺸار المؤسسات الثقافية المختلﻔة في طرابلس الغرب وجبل نﻔوسة في فترة موضوع
الدراسة.
منهﺞ الدراسة:
يتبع في هذه الدراسة المنهﺞ التاريخي الوﺻﻔي التﺤليلي القائم ﻋلى جمع المادة من
مصادرها ومراجعها وترتيبها وتقييمها وتﺤليل وربﻂ بعضها للوﺻول إلى نتائﺞ منطقية .
تقسيمات الدراسة:
ملخﺺ الدراسة باللغة العربية:
ملخﺺ الدراسة باللغة اﻹنجليزية:
المقدمة:
الربﻂ:
 -1ﱡ
 -2الزوايا:
 -3المدارس:
 -4المكتبة )خزانة الكتب(:
 -5منازل العلماء:
 -6المجالس العلمية:
 الخﻼﺻة: الهوامش: المصادر والمراجع:الربﻂ :
 -1ﱡ
ﻛانتالربﻂ مؤسسة من المؤسسات العلمية ﻻ تقل في دورها الثقافي والعلمي ﻋن
ﱡ
المؤسسات التعليمية في بﻼد المغرب واﻷندلس وطرابلس الغرب وتونس.
الربﻂ في اللﱡغة مﻔردها رباط  ،وهو مكان اجتماع الﻔرسان لصد حمﻼت العدو التي تنﺸأ
ﱡ
) (1
ﻋلى الثغور .
وفي اﻻﺻطﻼح هو مكان ديني حربي اختﺺ به المسلمون يﺤتوي البعض منها ﻋلى بيوت
ومستودﻋات للسﻼح والمؤن وبروج لﻺشارات ). (2
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ويبدو للباحث أن الرباط هو مراقبة تﺤرﻛات العدو باﻹضافة إلى أنه مكانٌ للتعليم والعبادة ،
ﻷن أغلبية المرابطين من العلماء  ،وطلبة العلم والعباد والمتصوفين .
) (3
 ،وقد
وللربﻂ أسماء مختلﻔة مرادفة لبعضها وهي  :المﺤرس والقصر و الﺤصن
ﱡ
الربﻂ في بﻼد المغرب منذ أزمنة متقدمة لمواجهة أﻋداء اﻹسﻼم فكانﺖ مدينة
توزﻋﺖ ﱡ
طرابلس الغرب حصنا ً منذ ﻋام ) 46هـ 666 /م( ﻋلى أن رباط قصر مدينة طرابلس
الربﻂ دور
الغربالذي بناه الوالي العباسي هرثمة بن أﻋين سنة )181ه797/م( وﻛان لهذه ﱡ
جهادي ﻛبير باﻹضافة إلى دورها الثقافي  ،والعلمي  ،فكان يأتي إليها الرجال  ،والنساء ،
الربﻂ دورا ً آخر  ،فكانﺖ دار وراقة لنسخ الكتب  ،وﻛانﺖ
واﻷطﻔال للتزود بالعلم  ،ولعبﺖ ﱡ
الربﻂ في طرابلس الغرب ﻋلى أداء
مكتبة تضم أﻋداد ﻛبيرة من الكتب  ،ولقد حافظﺖ ﱡ
رسالتها الجامعة في الﻔترة الممتدة من سنة )555-181ه1160-797/م( حتى قدوم
الموحدين وانتهاء الدولة الصنهاجية) ، (4وﻛان رباط طرابلس الغربمتﻼزما ً مع رباط
المنستير الﺸهير سنة )  180هـ 796 /م( .
وقد أورد اﻹدريسي خﻼل القرن السادس الهجري الثاني ﻋﺸر للميﻼد ﻋددا ً ﻛبيرا ً من
القصور تمتد من طرابلس الغرب إلى قابس ﻋددها أربعة وﻋﺸرون قصرا ً دون أن يذﻛر
والربﻂ الواقعة بين طرابلس
رباط ﺻبرة الذي يعتبر الرباط الخامس والعﺸرين )، (5
ﱡ
وسرت هي سبعة قصور منها قصر وادي الرمل  ،وقصر  ،ورداسة  ،وقصر تاورغاء ،
وقصور حسان الذي تعلم فيها بعض الرجال فصاروا ﻋلماء ) (6وقال البكري ﻋن الرباطات
بطرابلس الغرب  )) :وفيها رباطات ﻛثيرة يأوي إليها الصالﺤون أﻋمرها وأشهرها مسجد
الﺸعاب (( ). (7
الربﻂ بطرابلس الغرب ﻛانﺖ ﻛثيرة ومنتﺸرة ﻋلى طول الساحل
خﻼﺻة القول أن ﱡ
وﻛانﺖ نبراس ﻹشعاع العلوم الدينية ومرﻛزا ً لنﺸر الثقافة العربية اﻹسﻼمية ودارا ً للكتب
ومصنعا ً للورق ). (8
الربﻂ لتمكين الطﻼب من أسباب المعاش ،
وسرﻋان ما تأسسﺖ العديد من المدن حول ﱡ
الربﻂ رباط الﺸعاب  ،ورباط الﺸيخ ﻋبدﷲ المصري  ،ورباط سيدي ﻋبدالجليل
ومن هذه ﱡ
).(9

ه ذه القصور جميعها يمر بها المسافر والﺤاج وطالب العلم فكانﺖ بذلك مأوى لهم جميعا ً ،
لذلك ﻻ يستبعد أن تكون هذه القصور ﻋامرة بالعلماء والزهاد والعباد والﺤجاج ،وبذلك
ﻛانﺖ تمثل مؤسسات ﻋلمية باﻹضافة إلى أنها جبهة بﺤرية ﻋلى السواحل لمراقبة اﻷﻋداء
ورﺻد تﺤرﻛاتهم البﺤرية ،ﻋن طريق اﻷبراج وإشعال النيران بها  ،وبذلك أﺻبﺤﺖ هذه
الربﻂ خطا ً دفاﻋيا ً ﻋامرا ً بالمرابطين والمجاهدين والعباد ). (10
ﱡ
مر اﻷيام ،
ﻋلى
الناس
يسكنه
ﻛان
الذي
،
المنستير
رباط
وسوسة
المهدية
بين
ويوجد
ِّ
ويقصده أهل إفريقية  ،وتنطلق منه ﻛتائب الﻔتح اﻹسﻼمي نﺤو ﺻقلية في ﻋهد اﻷغالبة ،
باﻹضافة إلى أنه مؤسسة تعليمية وفق اﻹمكانيات المتاحة به  ،وقد ﻛانﺖ النساء الﻼئي
يقمن بأﻋمال التمريض أثناء الﺤروب يتلقين العلم بهذا الرباط أثناء السلم .
وبذلك يعتبر رباط المنستير من أﻛثر اﻷربطة شهرة لدوره المهم وخاﺻة في فتح ﺻقلية
). (11
)(12
ويوجد ﻛذلك رباط قرطاجنة  ،ورباط بنـزرت  ،ولمطة  ،وقصر الطوب  ،ورباط سوسة
.
ً
ً
جميع هذه الرباطات ﻻ تزيد المسافة بينها ﻋن خمسة وﻋﺸرين ميﻼ تقريبا حسب انبساط
اﻷرض والرؤية للمراقبة ﻋبر السواحل ). (13
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الربﻂ تﺸترك مع بعضها البعض في مراقبة وحراسة السواحل
من خﻼل ما تقدم يتبين أن ﱡ
بواسطة أبراجها  ،ﻋن طريق إشعال النار فيها ﻋند اﻹحساس بالخطر لﻼستعداد لمواجهة
بالربﻂ والﺤصون والقصور هدفهم واحد ،وهو مواجهة العدو،
العدو  ،وأن ﻛل المرابطين ﱡ
ومنعه من النزول بديار اﻹسﻼم ،وﻛان أغلبهم من الﻔقهاء والعلماء  ،وخاﺻة أتباع مذهب
الربﻂ.
مالك لتﻔضيلهم لﺤياة ﱡ
وقد ﻛانﺖ بعض ال ﱡربﻂ مدنا ً ساحلية  ،وبعضها اﻵخر ﻋبارة ﻋن مساجد ساحلية ﻛمسجد
الﺸعاب بطرابلس الغرب .
الربﻂ ﻛانﺖ ﻛبيرة مثل رباط المنستير  ،وﻋدد المرابطين بها ﻛثير  ،والﺤقيقة التي
وبعض ﱡ
الربﻂ هي إن الساحل من مدينة سبتة إلى مدينة اﻹسكندرية ﻋبارة
نخرج بها من دراسة ﱡ
ﻋن جبهة بﺤرية مليئة بال ﱡربﻂ ﻋلى مسافات متقاربة يﺸعل فيها النيران من فوق اﻷبراج
الربﻂ ﻋن طريق إشعال النار ليﻼً والدخان نهارا ً في مدة زمنية قصيرة ﻻ
فيتم التﻔاهم بين ﱡ
تتعدى ساﻋات بين سبتة واﻹسكندرية أو أي مدينة أخرى .
الربﻂ :
موارد ﱡ
الربﻂ من المؤسسات الثقافية ﻷهالي إفريقية اﻋتمدت ﻋلى ما يُقدم إليها من أهل البر
تعتبر ﱡ
)(14
.
واﻹحسان من هبات لتطويرها وﺻيانتها وإطعام المقيمين بها
وﻛان أهل إفريقية يأتون بﻔاخر اﻷطعمة والصدقات التي يتسابق المسلمون في سبيلها من
الربﻂ بقدر الطاقة وبداﻋي التقوى ونيل ثواب اﻷخرة  ،ونﺸر العلم
ﻛل مكان إلى ﱡ
والثقافة).(15
للربﻂ :
الدور الثقافي ﱠ
يعتكف رجال الصوفية بها للعبادة لﻔترات طويلة من الزمن وتلقي دروس العلم  ،وهي ﻻ
تخلو من شيوخ أفاضل  ،لذلك ﻛانﺖ حلقات الدروس والمناظرة بين العلماء تقام في
الربﻂ ،شأنها شأن المساجد). (16
ﱡ
الربﻂ تمور برجال نذروا أنﻔسهم في سبيل الجهاد واﻻستﺸهاد لﺤماية أرض
ظلﺖ
وهكذا
))
ﱡ
المسلمين ،وﻛان المرابطون من رجال العلم ﻻ يألون جهدهم في تقديم زادهم من العلم
لقاﺻديهم  ،ﻛما ﻛانوا يﺸجعون طﻼب العلم الكبار والصغار  ،و ﻛان من ﻋادة المرابﻂ أبي
يونس نصير  ،إذا زاره بعض أهل سوسة في رباطه المعروف برباط الطوب  ،وﻛان معهم
أطﻔال ﺻغار  ،ﻛان يسال أولياء أمورهم هل يتعلمون بالكتاتيب ؟ فإذا ﻛان الجواب إيجابا ً
أهدى إلى أُؤلئك الصغار أقﻼما ً من القصب ،ﻛان يبريها بنﻔسه ليهديها للصغار  ،تﺸجيعا ً
لهم ﻋلى اﻹقبال ﻋلى العلم(( ). (17
الربﻂ في
الربﻂ  ،وبذلك ظلﺖ ﱡ
وقد اهتم الموحدون بنﺸر التعليم بمختلف الوسائل بما فيها ﱡ
جميع بﻼد المغرب وإفريقية تﺸع بنور العلم واﻹيمان  ،وتزخر برجال العلم المؤمنين
الذين قدموا العلم لقاﺻديهم وشجعوهم ﻋلى طلبه ﻛبارا ً وﺻغارا ً ).(18
الربﻂ دائمة الﺤرﻛة لسكن العلماء بها
ورغبة المسلمين والعلماء في إقامتهم بالرباط جعلﺖ ﱡ
زمنا ً طويﻼً  ،مخصصين جزءا ً من وقتهم للعبادة والجزء اﻵخر ﻹلقاء الدروس  ،وبدرجة
خاﺻة الدينية منها  ،لذلك نجد الراغبين في تلقي العلوم يهرﻋون إلى حضور مجالس
الربﻂ  ،مما ساهم مساهمة فاﻋلة في نﺸر العلم والثقافة  ،في
العلم التي تعقد داخل ﱡ
طرابلس الغرب وتونس بإفريقية  ،ﻷهميتهما في بﻼد المغرب بصﻔة ﻋامة وبﻼد إفريقية
بصﻔة خاﺻة أثناء القرن السابع والثامن الهجري /الثالث ﻋﺸر والرابع ﻋﺸر الميﻼدي ،
وقد أنﺸأ اﻷمير أبو فارس ﻋبدالعزيز العديد من المﺤارس في الثغور البﺤرية ). (19
 -2الزوايا :
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ومﻔردها زاوية  ،وتعني لغة من البيﺖ رﻛنه وجمعها زوايا وانزوى  ،ﺻار في الزاويـة
الربﻂ انتﺸرت الزوايا وأُطلقﺖ ﻋلى البناء  ،أو المسجد الصغير  ،أو المصلى
 ،وبانتﺸار ﱡ
بالمﺸرق  ،أما في المغرب فهي مدرسة دينية  ،ودار مجانية لذلك نجد أن رواد الزوايا من
طﻼب العلم  ،والﻔقراء والغرباء ،فهي تأوي المتجولين وتطعم المسافرين  ،وبذلك أتاحﺖ
لطﻼب العلم التﻔرغ للدراسة لعدم انﺸغالهم بأمور الﺤياة الضرورية التي ﻛانﺖ توفرها لهم
الزوايا.
)(21
وللزاوية في المغرب ﻋبر التاريخ أسماء مختلﻔة فسميﺖ بدار الكرامة  ،ودار الضيوف .
بعد مجيء الموحدين لطرابلس الغرب تﺤولﺖ الر!ُبﻂ إلى زوايا ﻋلمية منظمة ،
وﻛان تعليمها أرفع من تعليم الكتاتيب  ،وقد ﻋرفﺖ الزوايا ببﻼد المغرب خﻼل القرن
السابع الهجري  /الثالث ﻋﺸر الميﻼدي  ،وانتﺸرت بﻔضل حرص رجال الدين الصالﺤين
ﻋلى تﺤﻔيﻆ القرآن وﻋلومه وتطورت  ،فأﺻبﺤﺖ منارات ﻋلمية تﺤولﺖ إلى مدارس يﻔد
إليها الطﻼب من مختلف البلدان )(22ويعتبر التعليم فيها أقل من المدارس  ،وﻛان خريجوها
يتنقلون في الجبال  ،والسو احل  ،والصﺤاري للتعليم في الكتاتيب والجوامع يعظون الناس
ويرشدونهم إلى أمور دينهم ).(23
وقد أطلق ﻋلى ﻛل نوع من أنواع الزوايا تسمية تميزها ﻋن غيرها مثل :
الزاوية البسيطة وهي ﻋبارة ﻋن مجموﻋة من أبنية فيها بيﺖ للطلبة يتكون من غرف حول
ﺻﺤن ﻛبير ،وغرف للتدريس  ،والجامع والمرافق الﻼزمة ،وﻛانﺖ اﻷراضي التي حولها
وقﻔا ً ﻋليها  ،وﻛانﺖ تقومالزاوية حول ضريح ﻷحد المرابطين أو ولي .
والزاوية الطرقية هيالزاوية التي يعتزل فيها الولي ويعيش وسﻂ تﻼميذه ليعلمهم تعاليمه
وطريقته الصوفية  ،وجميع هذه الزوايا تقوم بتعليم القرآن الكريم الذي يعتبر سمة من
سمات التعليم اﻹسﻼمي ،وقد تضيف الزاوية الطرقية تدريس الطريقة الصوفية  ،باﻹضافة
إلى أنها تقوم فيها حلقات الذﻛر ويسمى هذا التعليم في تونس بالتعليم الذوقي الذي يﺸمل
اﻷناشيد واﻷدﻋية ).(24
وقد ﻋملﺖ الزاوية الطرقية ﻋلى نﺸر التعليم الديني الصوفي  ،لوجودها في اﻷرياف
والمدن مما ﻋمل ﻋلى انتﺸار الطرق الصوفية في بﻼد المغرب منذ القرن السابع الهجري
 /الثالث ﻋﺸر الميﻼدي .
ولو تتبعنا ﻋدد الزوايا والمناطق التي انتﺸرت فيها ﻋلى امتداد بﻼد المغرب  ،لوجدنا أنها
أُقيمﺖ في البادية  ،والمدينة  ،والجبل  ،والوادي  ،والصﺤراء  ،وإن اختلﻔﺖ في وظيﻔتها
وأغراضها  ،فالزاوية بالريف تبنى حولها في الغالب مدينة ﺻغيرة  ،ﻛما تنسب الزوايا
ﻋادة إلى مؤسسيها ). (25
وسيقتصر البﺤث هنا حول الزوايا في طرابلس الغرب موضوع الدراسة :
زوايا طرابلس الغرب :
ﻛان أشهرها يقع في الزاوية الغربية التي تقع غرب مدينة طرابلس الغرب  ،ﻋلى بعد 40
ﻛيلومتر تقريباً ،وهذه البلدة ﻛبيرة  ،وقراها ﻛثيرة  ،وبها بساتين ﻋامرة بأشجار النخيل
والزيتون والتين وغيرها من اﻷشجار اﻷخرى  ،وأهلها من قبائل مﺸهورة وطبائع أهلها
ﻋلى الﺸجاﻋة والبسالة مﻔطورة  ،جامعين بين البداوة والﺤضرية واللين والقساوة )، (26
ومن أشهر هذه الزوايا :
 -1زاوية أوﻻد سهيل )زاوية أبي ﻋيسى*(:
نزل بها التجاني في رحلته وأﻋجب بها ووﺻﻔها ﻋند إقامته بها بأنها حصينة ويﺤيﻂ بها
شجر ﻛثير من التين والرمان والخوخ  ،ولها أرض واسعة تعرف بالسابرية  ،وأهلها
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أوﻻد سهيل من العمور ،فخذ من الوشاحيين أخوة المﺤاميد  ،وﻛانﺖ لهم ﺻولة وهم
تابعون للجواري اﻵن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
* زاوية أوﻻد سهيل  :هي التي تعرف بزاوية )أبي ﻋيسى أو زاوية العموري ( وسهيل
رجل ﺻالح ﻛان يعرف بأبي ﻋيسى وإليه سميﺖ قرية أبي ﻋيسى التى تقع غربي الصابرية
 ،وﻛان سهيل يكرم المسافرين ويقضي حوائجهم وتولى أبناؤه أمر الزاوية من بعده
وساروا ﻋلى سنته وﻛانوا يردون للمسافرين ما يسرقه منهم اﻷﻋراب أو يغصبونه  ،ولذلك
ﻛانوا مﺤل ﻋطف الذبابيين إخوتهم ويﺤﻔظون لهم حق القربة  ،وتقع هذه الزاوية في بلدة
أبي ﻋيسى غربي مدينة الزاوية ﻋلى بعد سبعة ﻛيلومترات تقريبا ً  ،ومازالﺖ هذه الزاوية
مقصودة لﺤﻔﻆ القرآن  ،وبها حجر ﻛثيرة لسكن الطلبة ولها أوقاف ﻛثيرة يصرف ريعها
ﻋلى ما تﺤتاج إليه من إﺻﻼح  ،وفي مساﻋدة الطلبة الغرباء إذا اقتضى اﻷمر ذلك .
أما سهيل ﺻاحب هذه الزاوية  ،فإنه ﻛان يعرف بأبي ﻋيسى وهو رج ٌل ﺻال ٌح ﻛري ٌم مع من
يﻔد إليه  ،توفي سنة)  643هـ 1245/م( وخلﻔه في رسم هذه الزاوية أبناؤه من بعده ،
وهم أناس ﺻالﺤون سكنوا تلك الزاوية رحمة للمجتازين بهم ،فكانوا يزودونهم بكل ما
يﺤتاجون إليه من زاد وأمن ويعوضونهم ﻛل ما يسلبه منهم اﻻﻋراب). (27

والدليل ﻋلى ذلك ما قاله التجاني ﻋند وﺻوله للزاوية )) :ولما نزلنا بمقربة من هذه
الزاوية وﺻل إلينا أهلها راغبين في الوﺻول إلى موضعهم والتﺤرم بطعامهم فسرنا مع
مخدومنا إليهم فأﺻعدونا إليهم فوجدناهم قد شﺤنوها بالعدد المتمنة ﻋلى نﺤو التﺤبيس
ﻋليها ورأيﺖ هنالك ﻛتبا ً ﻛثيرةً مﺤبسةً وزرنا بداخلها قبر الﺸيخ أبي ﻋيسى رحمه ﷲ ،
ثم أتوا بطعام مﺤتﻔل فطعمنا وانتﺸرنا وبتنا تلك الليلة بمقربة منها (( ). (28
وقد بلغﺖ هذه الزاوية حدا ً ﻛبيرا ً فيما بلغته من الكتب بسبب ما أغدقه ﻋليها أهل الصﻼح
من أوقاف وأموال وأسلﺤة ثمينة ).(29
وحسب التجاني فإن زاوية أبي ﻋيسى بالزاوية ﻛانﺖ تﺤتوي ﻋلى إمكانيات تمثلﺖ في ﻋدد
ﻛبير من ال كتب التعليمية  ،وﻛرم ضيافة للغرباء  ،فكانﺖ هذه الزاوية تخدم اﻷهداف التي
أُنﺸأت من أجلها.
 -2زاوية أوﻻد سنان * :
اجتازها التجاني في رحلته بعد زاوية أوﻻد سهيل  ،التي تقع غربيها بﺤوالي سبعة
مبان وﻋدد رجال  ،وأوسع أرضا ً  ،وأوﻻد سنان هم
ﻛيلومترات تقريبا ً فوجدها أﻛثر منها
ٍ
أخوة للوشاحيين والنوائل وترجع هذه الزاوية إلى حكم ﻋبدﷲ بن ذباب بن أبي العز بن
ﺻابر المﺸهور بالقسوة ). (30
ويبدو أن هذه الزاوية هي التي نسميها اﻵن الزاوية أو الزاوية الغربية وهي ﻻ تقل في
أهميتها ﻋن زاوية أوﻻد سهيل لما ﻋرف ﻋن أهلها من ﻋلم وﻛثرة خيرات.
من خﻼل ما أورده التجاني ﻋن الزوايا في طرابلس الغرب يبدو أن الزوايا ﻛان لها في
القرن السابع الهجري  /الثالث ﻋﺸر الميﻼدي دور واهتمام ﻛبيرين  ،وتعتبر من
المؤسسات الثقافية والعلمية بإقليم طرابلس الغرب وضواحيها وتؤدي رسالة ﻋلمية
وثقافية باﻹضافة إلى رسالتها اﻻجتماﻋية  ،فكانﺖ مقر ﻹقامة الغرباء  ،وإيواء الﻔقراء
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وتعليمهم من خﻼل ريع ما يتبرع به الناس من أموال لصالح الزوايا لﻼستمرار في نﺸر
رسالتها العلمية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
* زاوية أوﻻد سنان  :هي التي نسميها اﻵن الزاوية أو الزاوية الغربية  ،وﻛانﺖ في المئة
السادسة الهجرية/الثانية ﻋﺸر الميﻼدية ذات شأن وﻛانﺖ مجمع العرب وسوقهم التي
يجلبون إليها أمتعتهم ويجتمعون فيها لبيع وشراء ﻛل ما يﺤتاجون لبيعه وشرائه .
 -3زاوية أبي ماضي:
تقع هذه الزاوية بجبل نﻔوسة قرب جبل يدﻋى أبا ماضي  ،فنسبﺖ إليه لقربه منها ،وقد
اختلف في تاريخ إنﺸائها ومؤسسها ﻋلى روايتين  ،تقول اﻷولى إنﱠ مؤسسها ﻋبدالمولى
الصنهاجي  ،الذي يقدرون بأنه ﻋاش في القرن السابع الهجري/الثالث ﻋﺸر الميﻼدي بعد
ﻋودته من أداء فريضة الﺤﺞ .
أما الرواية الثانية فتقول بإن مؤسسها رجل من سﻼلة ﻋبدالمولى المذﻛور  ،وهو ﻋبدالنبي
الجبالي اﻷﺻﻔر دفين زاوية أبي ماضي  ،وهو ابن خليﻔة بن أحمد بن ﻋبدالﺤليم بن
ﻋبدالمولى الصنهاجي). (31
ويرجح الباحث الرواية اﻷولى ﻻتﻔاق اسم المنطقة أوﻻد ﻋبدالمولى التي توجد بها الزاوية
 ،واسم مؤسسها فلذلك سميﺖ باسم جبل أبي ماضي القريب منها  ،ونسبﺖ إلى
ﻋبدالمولى الصنهاجي ﻷن في تلك اﻷيام ﻛانﺖ الزوايا تسمى بأسماء مؤسسيها غالبا ً.

ﻛان ﺖ هذه الزاوية تدﻋى باﻷزهر الصغير لكثرة روادها المهاجرين إليها من طلبة العلم من
مختلف قرى جبل نﻔوسة وغيرها) ، (32وقد استمر نﺸاطها منذ تأسيسها حتى أوائل القرن
العﺸرين ).(33

 -4باﻹضافة إلى الزوايا التي تم ذﻛرها توجد زاوية الﺸيخ ﻋبد السﻼم اﻷسمر الﻔيتوري
التي أسسﺖ في مدينة زليتن في حياة الﺸيخ ﻋبد السﻼم اﻷسمر نﻔسه سنة ) 900هـ /
1494م ( والذي تتلمذ ﻋلى يديه وتأثر به ﻛثير من ﻋلماء طرابلس الغرب الذين ﻛان من
بينهم ابنه ﻋمران )ت 995هـ1586 /م( وغيره  ،وزاوية الﺸيخ يوسف الجعراني في
مدينة مسﻼته  ،وزاوية أحمد الزروق بمصراته  ،وزاوية المﺤجوب التي أسسها إبراهيم
بن ﷴ المﺤجوب المغربي اﻷﺻل بمصراته في القرن الثامن الهجري  /الرابع ﻋﺸر
للميﻼد وغيرها من الزوايا التعليمية اﻷخرى التي أنﺸئﺖ وظهرت بمختلف مدن وقري
طرابلس الغرب). (34
هذه نماذج لبعض الزوايا التي أُقيمﺖ ببعض مدن طرابلس الغرب وقراها  ،وﻛانﺖ تؤدي
دورا ً تعليميا ً وثقافيا ً أيضا ً  ،مما جعل بعض الرحالة أمثال التجاني يﺸيرون إليها بالثناء
والﺸكر ﻋلى الدور الذي ﻛانﺖ تقوم به ،ولعل استمرار هذه المنارات العلمية في ﻋطائها
حتى العهد الﺤديث دليل نجاح ما تقدمه لخدمة المجتمع .

 -3المدرسة ودورها التعليمي:
تعريﻔها ونﺸأتها :
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والمد َْرس بكسر
المد َْراس
ِ
ﻋرفتها قواميس اللﱡغة العربية إن لﻔظة المدرسة مأخوذة من ِ
ﱠ
)(35
الميم وسكون الدال وفتح الراء وهي الموضع الذي يدرس فيه العلم والثقافة  ،وجمعهُ
َارس وهي مكان الدرس والتعليم ) ، (36أ ُنﺸئﺖ أول مدرسة ﻋند المسلمين في بغداد سنة
َمد ُ
)459هـ 1066/م( وبانتﺸار المدارس في البﻼد العربية واﻹسﻼمية وتهيئتها لظروف
تعليمية أفضل  ،أقبل ﻋليها المدرسون لضمان المرتب المادي للﺤصول ﻋلى العيش
الكريم ،والطلبة ﻹمكانياتها في التعليم ،والمسكن  ،والغذاء للتﻔرغ للعلم).(37

ثم انتﺸرت المدارس بالمﺸرق اﻹسﻼمي  ،وﻛثر ﻋددها  ،وتنوﻋﺖ تخصصاتها وﻛانﺖ هذه
المدارس تخدم هدفا ً سياسيا ً للﺤصول ﻋلى موظﻔين وتوجيه سياسة الدولة أوﻻً ثم تعليميا ً
ثانيا ً لﻼستﻔادة في الدنيا واﻷخرة). (38
أما في بﻼد المغرب فقد أنﺸئﺖ بإفريقية أول مدرسة خﻼل العهد الﺤﻔصي سنة
)647هـ1245/م() ،(39تبعا ً لتطور الﺤياة التعليمية وﻛانﺖ نﺸأتها إلى حد بعيد شبيهة
). (40
بنﺸأة المدارس ببﻼد المﺸرق
وﻛان السبب يعود إلى تخرج المهدي بن تومرت مؤسس الدولة الموحدية في بﻼد المغرب
واﻷندلس من المدرسة النظامية بالمﺸرق  ،وأخذه ﻋن مدرسة الغزالي التي شجعته ﻋلى
إنﺸاء مثيﻼت لها في بﻼد المغرب لبث دﻋوته الموحدية .
وقد سار الﺤﻔصيون الوارثون لدولة الموحدين في إفريقية ﻋلى نهﺞ اسﻼفهم في تأسيس
المدارس ونﺸر التعليم بها ﻛمؤسسة حديثة لها منهجها وطرقها التي تختلف ﻋما يتلقاه
والربﻂ والزوايا ) ، (41ولعل ذلك يرجع إلى أن المدرسة ﻛانﺖ
التلميذ في ال ُكتﱠاب والمسجد
ﱡ
تهدف إلى تخريﺞ الموظﻔين والكتبة الذين تﺤتاجهم إدارة الدولة في قيام وإنجاح توجيه
سياستها .
مدارس طرابلس الغرب :
أدت المدرسة منذ إنﺸائها بطرابلس الغرب دورا ً مهما ً وفعال في الﺤرﻛة العلمية  ،وذلك
بﻔضل من تولى إدارتها من العلماء الذين حرﺻوا ﻋلى تعليم النشء والرفع من مستواهم
العلمي ولعل أهم هذه المدارس هي:
 -1المدرسة المستنصرية :
بعد أن شهد القرن السابع الهجري  /الثالث ﻋﺸر الميﻼدي انتعاشا ثقافيا ً مﺤدودا ً يكاد
بنﺤصر في منطقتي طرابلس الغرب وجبل نﻔوسة بعد الخمول الثقافي الذي ﺻاحب
الهجرات العربية إلى البﻼد والﻔتن والقﻼقل التي أحدثها ابن غانيه وقراقوش التقوى ﻛان
سببه اﻻستقرار السياسي بعد دخول طرابلس الغرب وضواحيها في طاﻋة الدولة الﺤﻔصية
وأمنهم ﻋلى حياتهم وانصرافهم إلى اﻷﻋمال السلمية  ،فقد أنﺸئﺖ بعض المدارس في
هاتين المنطقتين  ،فﻔي طرابلس الغرب ﻛانﺖ المدرسة المستنصرية التي أشاد بذﻛرها
التجاني ﻋند زيارته لها حيث قال )) وبداخل البلد مدارس ﻛثيرة وأحسنها المدرسة
المستنصرية التي ﻛان بناؤها ﻋلى يد الﻔقيه أبي ﷴ ﻋبدالﺤميد بن أبي البرﻛات بن أبي
ال دنيا رحمه ﷲ تعالى وذلك فيما بين سنة خمس وخمسين إلى سنة ثمان وخمسين وهذه
المدرسة من أحسن المدارس وضعا ً وأظرفها ﺻنعا ً ((). (42
يبدو للباحث أن بناء هذه المدرسة سنة )1257/655م إلى 1259/658م( ﻷن اﻷمير
الﺤﻔصي هو الذي أمر ابن أبي الدنيا ببنائها خﻼل هذه الﻔترة الزمنية ﻷهمية منطقة
طرابلس الغرب بإفريقية  ،وخاﺻة أيام الدولة الﺤﻔصية باﻋتبارها المعقل الﺸرقي للدولة
.
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وقد امتدح هذه المدرسة ﻛل من زارها من الرحالين وأشادو ا بها أمثال ابن سعيد وابن
ُرشيد وغيرهما) ، (43والعبدري الذي لم ينل إﻋجابه بطرابلس الغرب إﻻ هذه المدرسة
وجامعها حيث قال )) :فإن لهما من حسن الصورة نصيبا ً ومن إتقان الصنعة سهما ً مصيبا ً
 ،وما رأيﺖ في المغرب مثل مدرستها المذﻛورة (( ) ، (44ولوﻻ أهمية هذه المدرسة لم تنل
إﻋجاب العبدري الذي لم ينل إﻋجابه إﻻ الﺸيء القليل  ،والجيد ،وحول هذه المدرسة
حديقة حبق حبسﺖ حاسة البصر والﺸم فوﺻﻔها أبو الﺤسن موسى بن سعيد في أبيات
شعرية. (45) :
وقد ﻛان بين هذه المدرسة وباب البﺤر مبنى من المباني القديمة وبين القصبة وهذه
المدرسة جامع طرابلس الغرب الكبير  ،الذي بناه بنو ﻋبيد ). (46
يتبين مما سبق أن هذه المدرسة من أشهر مدارس طرابلس الغرب الكثيرة وأﻛبرها
وأﻛثرها طﻼبا ً وأحسنها ﺻورة وإتقان بناء  ،وأن شهرتها اقترنﺖ ببانيها ابن أبي الدنيا
بتكليف من اﻷمير الﺤﻔصي الثاني بهدف نﺸر المذهب المالكي بها  ،ولذلك يبين لنا
التجاني أن المدارس بطرابلس الغرب ﻛثيرة وأنها حظيﺖ بمكانة رفيعة واتصﻔﺖ بقيمة
ﻋلمية ﻋظيمة .
 -2مدرسة ابن ثابﺖ :
وفي فترة القرن التاسع الهجري /الخامس ﻋﺸر الميﻼدي اشتهرت مدرسة أخرى من بين
مدارس طرابلس الغرب وهي مدرسة ابن ثابﺖ التي أقام فيها الرحالة اﻷندلسي أبو
الﺤسن ﻋلي القلصادي أثناء زيارته لمدينة طرابلس الغرب سنة )851هـ1447/م( وذﻛر
بأنها مؤسسة ﻋلمية متقدمةحيث قال )) :وبلغنا طرابلس في الخامس والعﺸرين منه
)ربيع الثاني1477/م( فنزلنا بها  ،تﻼقينا مع بعض اﻷﺻدقاء واﻷﺻﺤاب  ،وحبونا بالبر
واﻹﻛرام وأقمنا بمدرسة ابن ثابﺖ ﻋدة ليالي وأيام(().(47

أما مدارس جبل نﻔوسة الكثيرة التي قام بإنﺸائها أهل الخير والصﻼح في الجبل دون
اﻻﻋتماد ﻋلى الدولة فهي سابقة للمدارس الﺤديثة وممثلة لمﻔهوم أوسع منها في الدراسة
والتدريس والوﻋﻆ واﻹرشاد والعلوم لكثرتها نكتﻔي بذﻛر أشهرها :
 -3مدرسة ﻋمر بن يمكتن :
أسسها ﻋمر بن يمكتن وهي أول مدرسة لتعليم ﻛتاب ﷲ وتﻔقيه الناس في الدين
بـ)أفاطمان( بجبل نﻔوسة  ،وهي قرية من قرى الرحيبات ) . (48إحدى قرى جبل نﻔوسة ،
وقد ﻛان بناؤها خﻼل القرن الثاني الهجري /الثامن الميﻼدي  ،وقد اﻋتبرها الﺸماخي أول
مدرسة متخصصة في تعليم القرآن الكريم).(49
 -4مدرسة أبي يﺤيى سليمان بن ماطوس :
أبو يﺤيى من ﻋلماء النصف اﻷول من القرن الرابع الهجري ﻛانﺖ مدرسته من أﻋظم
المدارس شهرة في نﺸر العلم بالعديد من المناطق  ،وقد توافد ﻋليها العديد من الطﻼب
من مختلف المدن الليبية للﺤصول ﻋلى العلم لﺸهرتها العلمية الﻔائقة ). (50
 -5مدرسة أبي هارون بن يونس الجﻼلمي :
ً
مؤسسها من أفاضل العلماء الذين ﻛانوا يدرسون العلم  ،وﻛان معاﺻرا ﻷبي يﺤيى سليمان
بن ماطوس السالف الذﻛر  ،وﻛان بهذه المدرسة قسم داخلي للطﻼب البعيدين ﻋن
المدرسة  ،وتكﻔﱠل بالصرف ﻋلى احتياجات هذه المدرسة أبو هارون المعروف بالصﻼح
وحب الﻔقراء وأبناء السبيل ومساﻋدتهم) .(51وقد ﻛان من ﻋلماء القرن الرابع
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الهجري/العﺸر الميﻼدي) .(52بمدرسته درس العﻼمة أبو الربيع بن سليمان بن هارون
الﻼواتي وأبو هارون ،وقد تخرج ﻋلى يديهم من العلماء اﻷفذاذ أبو ﷴ خصيب بن
إبراهيم التمصمصي وغيرهم من العلماء اﻷﻋﻼم ). (53
يبدو للباحث أن ﻛثرة المدارس في جبل نﻔوسة مردها إلى ﻛثرة أهل الخير والصﻼح
لبذلهم اﻷموال في سبيل إنﺸائها وتوفير الراحة واﻷمن واﻻستقرار لطالبي العلم
بالمدارس .
 -6مدرسة أبي يﺤيى بن سليمان الباروني :
أسسها أبو يﺤيى الذي ﻛان في سعة من العيش مكنته من أن يﻔيد جميع جبل نﻔوسة بماله
والذي ﻛان ينﻔق منه الكثير ﻋلى اﻷقسام الداخلية بمدرسته  ،التي بلغ ﻋدد طﻼبها ما بين
الخمسين والمائة ).(54
 -7مدرسة أبي المنيب ﷴ بن يانس:
مؤسس هذه المدرسة من العلماء الذين لهم باع في العلم وهو من أبناء القرن الثاني
الهجري  /الثامن الميﻼدي  ،شيد هذه المدرسة وسبعة مساجد أخرى .
تعتبر هذه المدرسة من أﻋظم المدارس أثرا ً وأطولها امتدادا ً مع الزمن فامتدت أنوارها إلى
القرن )11هـ 17 /م (  ،وجعلﺖ لها فروﻋا ً مختلﻔة في القرى والمدن بجبل نﻔوسة  ،وقد
أثر امتد مع الزمن حتى اﻻحتﻼل
ﻛان للجيل الذي أنﺸأه مؤسس هذه المدرسة أبو المنيب ٌ
الترﻛي لطرابلس الغرب) ، (55ويبدو للباحث أن هذه المدرسة معاﺻرة لمدارس العهد
الﺤﻔصي الكثيرة لتﺸجيع أمراء الدولةالﺤﻔصية للعلم ومؤسساته ورجاله .
 -8مدرسة امسين ): (56
ﻛانﺖ هذه المدرسة لتعليم البنات وبها قسم داخلي تأوي إليه الﻔتيات البعيدات ﻋن المدرسة
 ،وقسم خارجي يﺤضرن إليه البنات القريبات من المدرسة لتلقي العلم ثم يرجعن إلى
أهلهن) (57تﺤﺖ إشراف مربية قديرة هي )أم يﺤيى أبي ميمون( فيجدن فيه اﻷمن والغذاء
والتربية والعلم والراحة). (58
 -9مدرسة أبي ﷴ خصيب بن إبراهيم :
أنﺸأ هذه المدرسة أبو ﷴ بن إبراهيم التمصمصي في قريته بعد أن تلقى المبادئ اﻷولى
من دراسته بقريته ثم التﺤق بمدرسة أبي يﺤيى الﻔرسطائي وأبي الربيع سليمان بن
هارون الﻼواتي التي تخرج منها ﻋلماء من أﻋﻼم اﻹسﻼم  ،وبعد تخرجه رجع إلى بلده
تمصمﺺ فأسس مدرسته الﺸهيرة التي تخرج منها أشهر العلماء وهي المدرسة التي
درسﺖ فيها العالمة الﻔاضلة أم ماطوس الممثلة للنساء في المجالس العلمية التي يعقدها
المﺸايخ للمناقﺸة والدراسة في المساجد والمدارس بجبل نﻔوسة ).(59

ويبدو إن الدراسة في هذه المدرسة مختلطة حيث تدرس فيها الﻔتاة إلى جـانب الﻔتى وﻛانﺖ
أم ماطوس التي تعتبر أحد أﻋﻼم الجبل من النساء أول فتاة ليبية تدرس في مدرسة فتيان
يوميا ً تأتي من قريتها وترجع إلى بيتها حرﺻا ً منها ﻋلى الﺤصول ﻋلى العلم). (60
 -10مدرسة أبي ﻋثمان سعد بن يونس الطمزيني :
درس مؤسسها )بتاهرت( بالجزائر ﻋلى يد اﻹمام ﻋبدالوهاب بن ﻋبدالرحمن  ،وتم اختياره
إماما ً بوﻻية قنطرارة )تيجي( اليوم  ،وﻛان متصﻔا ً بالدين واﻻستقامة .
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أسس مدرسته بطمزين بجبل نﻔوسة  ،والتي تميزت بنﺸر العلم والثقافة والخلق والدين
حتى القرن الثامن الهجري /الرابع ﻋﺸر الميﻼدي  ،وﻻ زال بناء هذه المدرسة حتى اليوم
قائما ً  ،ولها فرع بتيجي ﻻ زالﺖ أطﻼله موجودة أيضا ً). (61
 -11مدرسة ﻋامر بن ﻋلي الﺸماخي :
أُسسﺖ هذه المدرسة في القرن السابع الهجري  /الثالث ﻋﺸر الميﻼدي  ،ﻋلى يد ﻋامر بن
ﻋلي الﺸماخي  ،بعد أن أﻛمل دراسته بمساجد ومدارس العلم ببﻼده ورجع إلى جبل
نﻔوسة فأسس مدرسته بيﻔرن  ،ودرس بها  ،وقام بتكليف زمﻼئه من أهل العلم وطﻼبه
الكبار في السن بالتدريس بها ،وﻻزالﺖ بقايا هذه المدرسة موجودة حتى اﻵنبيﻔرن). (62
وﻛان مؤسس هذه المدرسة شديد الﺤرص ﻋلى العلم وإنجاح رسالته  ،فقد انتقل من يﻔرن
إلى مزغورة ﻹﺻﻼح العلم بها  ،وبــ )متيون(بالرحيبات ﻛذلك  ،ورجع إلى يﻔرن بعد ذلك
 ،وبقى بها حتى وفاته رحمه ﷲ ).(63

 – 12مدرسة أبي موسى ﻋيسى بن ﻋيسى الطرميسي :

خرجﺖ ﻋددا ً ﻛبيرا ً من اﻷﻋﻼم ،
أنﺸأ مدرسته بين جادو وطرميسة لتدريس العلم  ،وقد ﱠ
وﻛانﺖ تقع متوسطة بين ﻋدد من القرى ويأتيها الطلبة الذين يقيمون في أقسامها الداخلية
التي أﻋدتها لهم المدرسة  ،فقد ﻛانﺖ تبعث إليها اﻷموال من مختلف الجهات لﻺنﻔاق منها
ﻋلى طﻼب المدرسة ). (64
وﻛان من النادر في ذلك الوقﺖ ممن ينسب إلى العلم أﻻّ يقرأ في هذه المدرسة لﺸهرتها ،
وخرجﺖ ﻋددا ً ﻛبيرا ً من العلماء  ،وأشهرهم أبو طاهر
وتﻔرغ مؤسسها للتدريس بمدرسته
ﱠ
)(65
إسماﻋيل الجيطالي  ،وﻋامر بن ﻋلي الﺸماخي .

 -13مدرسة أبي زيد المزغورتي :
ﻋندما استقرت مدرسة الطرميسي ترﻛها لبعض طﻼبه يتولى أمورها  ،وانتقل إلى المدرسة
المﺸهورة التي أسسها أبو زيد المزغورتي ﻷنه شعر بأن أمر التعليم في هذه المدرسة بدأ
يتدهور  ،وقام بهذه الرسالة في هذه المدرسة حتى انتعﺸﺖ فيها حرﻛة التعليم من جديد ،
مثلما ﻛانﺖ أيام مؤسسها أبو زيد المزغورتي العﻼمة المﺸهور  ،وقد بقي بها حتى وفاته
سنة)  720هـ 1320 /م(). (66
إن انتقال الطر ميسي من مدرسته إلى مدرسة المزغورتي يبين لنا حرﺻه الﺸديد ﻋلى نﺸر
التعليم واﻻهتمام بمؤسساته  ،وهذا ليس بغريب ﻋلى إنسان انقطع للتعليم  ،ووهب ﻛل
حياته له حتى أنه لم يتزوج .
ﻛانﺖ جميع هذه المدارس تهتم بالثقافة والسلوك لتربية النشء وتدريب الطلبة وتﺸجيعهم
ﻋلى التأليف والتصنيف  ،والمثال ﻋلى ذلك مدرسة الطرميسي التي قل أن يوجد بين
طﻼبها من لم يﺸتغل بالتأليف  ،ومنهم ﻋلى سبيل المثال ﻻ الﺤصر الﻔيلسوف أبو طاهر
إسماﻋيل الجيطالي)ت 750ه1349/م(  ،ﺻاحب ﻛتاب قناطر الخيرات  ،وأبو ساﻛن ﻋامر
بن ﻋلي الﺸماخي )ت 752ه1390/م( الذي ﻛان مرجعا ً للﻔتيا في زمنه ). (67
ولم تكن المدارس للبنين فقﻂ بل ﻛانﺖ للبنات ﻛذلك  ،مثل مدرسة أمسين وغيرها). (68
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باﻹضافة إلى هذه المدارس التي تم ذﻛرها بجبل نﻔوسة ظهر ﻋدد من الوﻋاظ والمعلمين لم
يقتصر نﺸاطهم ﻋلى التعليم بالمدارس بل تعداه إلى تربية اﻷهالي وتثقيﻔهم  ،وقد ذﻛر
ﻋلي يﺤيى معمر خمسة وﻋﺸرين من هؤﻻء بأسمائهم ). (69
وخﻼﺻة القول لقد ﻛانﺖ هذه المدارس بطرابلس الغرب وجبل نﻔوسة المﺸار إليها تؤدي
دورا ً ومهما ً خﻼل فترة الدراسة ،لنﺸر الثقافة والعلم بين الناس  ،بتدريس العلوم
وخاﺻة ﻋلوم الدين واللﱡغة العربية  ،وقد ﻛان القائمون بتمويلها والتدريس بها يبذلون
قصارى جهدهم وإمكانياتهم  ،لتوفير المناخ التعليمي الجيد لتعليم طﻼبهم وطالباتهم ﻋلى
السواء  ،ولم يكتﻔوا بهذا بل ألﺤقوا أقساما ً داخلية بهذه المدارس ﻹيواء الطﻼب
والطالبات الذين لم يتمكنوا من العودة إلى أهاليهم لبعد المسافة بين مقر سكناهم و
المدارس رغم بدائية طريقة التعليم ووسائلها في ذلك الزمن ورغم بساطة وسائل تعليمها
واقتصارها ﻋلى اﻷلواح المصنوﻋة من الخﺸب والﺤبر الطيني  ،واﻷقﻼم المصنوﻋة من
القصبة  ،إﻻ أنها ﻛانﺖ لها نتائﺞ جيدة .
 -4المكتبة )خزانة الكتب( :
منذ القدم حرص الناس ﻋلى اﻻحتﻔاظ بما دونوه من أخبار وأﻋمال و ﻋلوم  ،وأطلق ﻋلى
المكان الذي يﺤتﻔظون فيه بالمﺤﻔوظات اسم خزانة الكتب أو المكتبة  ،أ ﱠما خزائن الكتب
والمكتبات ﻋند المسلمين فتﺤتوي ﻋلى ما دونه المسلمون من ﻛتب دينية جمعﺖ
المصاحف واﻷشعار واﻷخبار  ،واﻷمثال مكتوبة ﻋلى الرقوق والجلود ونﺤوها .
ﻛانﺖ خزائن الكتب من الدﻋامات المساﻋدة ﻋلى نﺸر العلم والثقافة في مختلف البلدان
ﻻحتوائها للكتب والمﺤافظة ﻋليها  ،لمطالعتها واﻻستﻔادة منها لقيمتها العلمية الثمينة
ﻋبر العصور  ،ولذلك نجد أن اﻷمراء ﻋملوا ﻋلى جمع أﻛبر ﻋدد ممكن من الكتب ،
والمؤلﻔات النادرة  ،في جميع العلوم .
وبﻼد المغرب ﻛانﺖ حريصة مثل غيرها من بﻼد اﻹسﻼم ﻋبر تاريخها الطويل ﻋلى جمع
الكتب ،وخزنها في خزائن المساجد أوﻻً  ،ثم الرباطات  ،والزوايا  ،والمدارس  ،وقصور
اﻷمراء  ،وبيوت العلماء  ،والمهتمين بجمع الكتب لﻼستﻔادة من ﻋلومها). (70
وقد ﻛان بجامع ﻋقبة بإفريقية أثناء العهد الﺤﻔصي بالقرن السابع الهجري /الثالث ﻋﺸر
الميﻼدي مكتبة للكتب بها مصاحف ﻛثيرة بخﻂ مﺸرقي  ،ومنها ما ﻛتب بالذهب  ،وفيها
ﻛذلك ﻛتب قديمة التاريخ مﺤبسة منذ ﻋهد سﺤنون  ،وقبله  ،ومنها ُموطأ ابن القاسم
وغيره وبها مصﺤف ﻛامل مضموم بين لوحين مجلدين غير منقوط وﻻ مﺸكول خطه
مﺸرقي جيد واضح طوله شبران ونصف في ﻋرض شبر ونصف  ،ويقال ﻋن هذا
المصﺤف إنه هو الذي بعثه الخليﻔة ﻋثمان بن ﻋﻔان-رضي ﷲ ﻋنه -إلى بﻼد المغرب
وهو بخﻂ ﻋبدﷲ بن ﻋمر رضي ﷲ ﻋنهما ). (71
أما المكتبات في العهد الﺤﻔصي خﻼل القرن السابع والثامن الهجري/الثالث ﻋﺸر والرابع
ﻋﺸر الميﻼدي فقد حوت مخطوطات ﻛثيرة وﻛتب الخواص  ،وﻛانﺖ هذه المكتبات توجد
والربطوالزوايا و المدارس وﻛان لها دور تعليمي وثقافي مهم لمساﻋدتها
في المساجد
ﱡ
ومساهمتها في نﺸر الثقافة والعلم بين الناس  ،في المدن والقرى والصﺤاري لوجود ﻋدد
ﻛبير منها في المؤسسات العلمية البعيدة ﻋن المدن الكبرى  ،مثل زاوية أوﻻد سهيل
بالقرب من ﺻرمان وغيرها بطرابلس الغرب وجبل نﻔوسة ). (72

وبجبل نﻔوسة توجد أﻋظم خزانة للكتب بمدينة شروس ﻋاﺻمة جبل نﻔوسة تضم آﻻف
الكتب تعرف بخزانة جبل نﻔوسة  ،فكان لهذه الخزانة الدور اﻷﻛبر لتغذية المؤسسات
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ٌ
مرﻛز يلتقي فيه أﺻﺤاب العلم والمعرفة  ،لذلك
العلمية جميعا ً بالكتب ،باﻹضافة إلى أنها
نجد أن هذه الخزانة قد اسهمﺖ إلى جانب دور العلم المختلﻔة بجبل نﻔوسة في تكوين
العديد من العلماء المؤهلين ﻋبر التاريخ الطويل  ،ليس ﻋلى الصعيد الداخلي بجبل نﻔوسة
فقﻂ بل تعدته إلى جنوب الصﺤراء في تأليف الكتب وتدريس العلوم المختلﻔة).(73
ومن المكتبات بجبل نﻔوسه مكتبة أبي موسي ﻋيسى الطرميسي التي ﻛونها هذا العالم الذي
وهب ﻛل حياته وجهده للعلم وطالبه  ،وتعتبر َم ْكتَبتُهُ من المكتبات الكبيرة في جبل نﻔوسة
 ،وقد أوﺻي أبو موسي الطرميسي ﻋلى أن تكون مكتبته وقﻔا ً ﻋلى طلبة العلم  ،فكانﺖ
زادا ً ﻷﺻﺤاب المؤلﻔات الضخمة من ﻋلماء اﻹسﻼم أمثال ﻋامر الﺸماخيبيﻔرن ،
وإسماﻋيل الجيطاليبجادو).(74
والربﻂ والزوايا
وخﻼﺻة القول:قد أسسﺖ مكتبات تضم مخطوطات قيمة في المساجد
ﱡ
والمدارس  ،وﻛان إثراء هذه المكتبات والمﺤافظة ﻋليها يتمثل في خزائن الكتب  ،التي
أسسها اﻷمراء في قصورهم  ،في أول اﻷمر ،ثم في الجامع اﻷﻋظم )جامع الزيتونة(
بتونس ثانيا ً  ،وما قام به أهل الخير والصﻼح من إنﺸاء للمكتبات والعمل ﻋلى دﻋمها
والمﺤافظة ﻋليها ﻋبر الزمن اقتداء بأمرائهم وأهل الخير والصﻼح منهم في جمع الكتب
والﺤرص ﻋليها لتعم فائدتها بين الناس .
 -5منازل العلماء :
اﻋتبر المسلمون المنازل مكانا ً غير ﺻالح للعلم  ،ﻻفتقارها للراحة والهدوء  ،ﻷنﱠها مكانٌ
للسكن  ،ولكن الﺤاجة في بعض اﻷحيان هي التي دﻋﺖ إلى اتخاذها مكانا ً للعلم ،فقد اتخذ
الرسول -ﷺ -قبل إنﺸاء المساجد من دار اﻷرقم بن أبي اﻷرقم مرﻛزا ً يلتقي فيه مع
أﺻﺤابه ليعلمهم مبادئ الدين الجديد  ،بعيدا ً ﻋن سمع ونظر مﺸرﻛي قريش  ،وقد أتخذ
ﻛذلك الرسول  -ﷺ -من منزله مكانا ً يعلم فيه المسلمين.
اتخذت المنازل للعلم في بعض اﻷحيان اقتداء بالنبي  -ﷺ ، -في بﻼد المغرب وإفريقية لذلك
نجد أن بعض العلماء فتﺤوا منازلهم بإفريقية خﻼل العهد الﺤﻔصي في القرن السابع
والثامن الهجري/الثالث ﻋﺸر والرابع ﻋﺸر الميﻼدي للتعليم والمناظرة وطرح المسائل
التعليمية المختلﻔة  ،حتى أﺻبﺤﺖ تلك المنازل معروفة للدارسين  ،وطﻼب العلم بإفريقية
وللوافدين ﻋليها من مختلف البلدان).(75
وقد ارتبطﺖ الﺤلقات الدراسية التي تعقدها في منازل العلماء في مﺸرق الوطن
العربي ومغربه  ،لها ميزة بالنسبة للﺸيوخ أنﻔسهم  ،وهي ضمان لعدم التعارض بين وقﺖ
العلم والصﻼة خاﺻة  ،وأن بعض الﺸيوخ يتخذ مكان خلوته في منزله فكان يﻔضل أن
يكون التﻼميذ بالقرب منه لﻺشراف ﻋليهم إذا فرغ من خلوته وينصرف إليها إذا فرغ من
التدريس.

وفي هذه الﺤالة ﻛما يقال يتمكن الﺸيخ من ضرب ﻋصﻔورين بﺤجر واحد وهو العمل للدنيا
واﻵخرة  ،ويتمثل ذلك في خلوته وﻋبادته وﻋمله في التدريس بمنزله .

وقد حﻔظﺖ لنا الرحﻼت المغربية ﺻورا ً لتلك الﺤلقات في منازل العلماء  ،ومن ذلك ما ذﻛره
لنا ابن ُرشيد في رحلته التي التقى فيها بالعديد من العلماء الذين ﻛان من بينهم العالم ابن
زيتون في تونس ،فقد ﻛان يدرس في سقيﻔة منزله  ،بعد إغﻼق الباب الذي بينه وبين
المنزل لكي ﻻ يخرج من المنزل أحد طيلة مدة جلوسه للدرس  ،وﻻ يسمع في الدار ﺻوت
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أحد ،وذلك توقيرا ً للعلم وهيبة للعلماء  ،وﻛانﺖ هذه الدار تعﺞ بالطﻼب من ضﺤى النهار
إلى زواله  ،وربما ﻛان ابن زيتون يجلس للتدريس مرة أخرى بين الظهر والعصر .
وقد اتصف هذا العالم برحابة الصدر وﻋدم رد السائل والمستغيث  ،وقد ﻛان إذا تكلم الطلبة
بين يديه وطال نزاﻋهم يﺸير بيده ويقول  :ﺻه فيهدأ الطﻼب وﻛأنما ﻋلى رؤوسهم الطير
).(76
وﻛان ابن زيتون هذا من أشهر الجماﻋة الذين رحلوا إلى المﺸرق مرتين  ،اﻷولى سنة
) 648هـ 1250/م (  ،والثانية سنة ) 656هـ  1258/م(  ،واتصل في رحلته بأشهر
ﻋلماء المﺸرق ،وتؤﻛد المصادر أنه أول من أظهر مؤلﻔات الﻔخر الرازي اﻷﺻولية بمدينة
تونس  ،وتردد العلماء ﻋلى بيته  ،وﻛانﺖ له مجالسة بالمدرسة الﺸماﻋية أيضا ً  ،لعلو
منزلته العلمية لدرجة أنه لم يتأخر ﻋن مجالسه أحد من طلبة العاﺻمة تونس خﻼل العهد
الﺤﻔصي ). (77
وهكذا أسهمﺖ منازل العلماء في نﺸر العلم والثقافة والعلوم السائدة في المجتمع اﻹسﻼمي
ﻋ موما ً والمغاربي ﻋلى وجه الخصوص  ،في شكل حلقات متصلة ومستمرة بإفريقية ،
أثناء العهد الﺤﻔصي في القرن السابع والثامن الهجري/الثالث ﻋﺸر والرابع ﻋﺸر
الميﻼدي ،بﻔتح منازل العلماء للتدريس في إفريقية والتي تعتبر طرابلس الغرب المعقل
الﺸرقي لها  ،وفق مذهب مالك الذي أحياه الﺤﻔصيون من جديد بعد أن حوﺻر من
الموحدين .
 -6المجالس العلمية :
أ ﱠما المجالس العلمية في طرابلس الغرب وجبل نﻔوسة  ،فكانﺖ تعد من الوسائﻂ التعليمية
والثقافية إضافة إلى وسائﻂ الكتاتيب والمساجد والمكتبات والرحﻼت العلمية لمن تسمح
لهم ظروفهم وإمكانياتهم المادية للسﻔر للمراﻛز الﺤضارية اﻹسﻼمية المعروفة وقﺖ ذاك ،
وﻛانﺖ تلك المجالس العلمية مﻔتوحة أمام الجنسين ذﻛورا ً وإناثا ً وﻛان للنساء مﺸارﻛة في
المجالس العلمية إلى جانب الرجال وليس هذا فﺤسب بل أن المرأة ﻛثيرا ً ما تﺸارك بآرائها
وأفكارها.

وﻛانﺖ بعض المجالس العلمية تعقد من أجل المناظرات والمﺤاورات العلمية والكﻼمية
خاﺻة.
ﱠ
وقد برزت الﺤلقات والمجالس العلمية في المنطقة  ،وأثرت بﺸكل ﻛبير في الﺤياة الﻔكرية ،
وتنوﻋﺖ ،واختلﻔﺖ المناطق التي تعقد فيها تلك الﺤلقات والمجالس  ،فتارة تكون في
المساجد والمدارس وتارة أخري تعقد في منازل العلماء والمﺸايخ وحتى في الساحات
العامة والغابات وﻛان يقصدها ﻛل من يرغب فيها دون قيد ) ، (78ولﺤاجة الناس إلى هذه
المجالس العلمية ولدروس الوﻋﻆ واﻹرشاد فيها  ،ﻛانوا ينقلون إليها المﺸايخ الكبار
مﺤمولين  ،وﻻ تزال إلى اليوم أخبارهم تتناقلها ألسنة العامة ﻋن أولئك المﺸايخ الذين
ينقلون من مسجد إلى مسجد آخر وإن ﻛانوا ﻻ يعرفون الﺸيخ وﻻ العهد الذي ﻋاش فيه
).(79
وإن بعض الﺤلقات العلمية يتجول بها شيوخها بصﺤبة طﻼبهم في مختلف مدن وقرى جبل
نﻔوسة باﻹضافة إلى المجالس العلمية ).(80
الخﻼﺻة :
تلك هي ﺻورة ﻋن المؤسسات العلمية ودورها في طرابلس الغرب في القرن السابع
والثامن الهجري/الثالث ﻋﺸر والرابع ﻋﺸر الميﻼدي ،تناولﺖ نﺸر العلم والثقافة خﻼل
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الربﻂ التي ظلﺖ ﻻ تختلف في مﻔهومها ﻛمؤسسات تعليمية في
العهد الﺤﻔصي متمثلة في ﱡ
بﻼد المغرب وإفريقية وطرابلس الغرب ﻋن المساجد والمدارس باﻹضافة إلى ﻛونها جبهة
الربﻂ العلماء ﻻ
بﺤرية ﻋلى طول السواحل من سبتة إلى اﻹسكندرية  ،وقد ﻛان رجال ﱡ
يألون جهدا ً في تﺸجيع الناس ﻋلى العلم ﻛبارا ً وﺻغارا ً في زمن الموحدين،ولذلك أﺻبﺤﺖ
الربﻂ في جميع بﻼد المغرب وإفريقية تﺸع بنور العلم واﻹيمان  ،ورجال العلم الذين قدموا
ﱡ
العلم لقاﺻديهم وشجعوهم ﻛبارا ً وﺻغارا ً مما ﻋمل ﻋلى نﺸر العلم في طرابلس الغرب
أثناء العهد الﺤﻔصي في القرن السابع والثامن الهجري/الثالث ﻋﺸر والرابع ﻋﺸر
الميﻼدي ،الذي ﻛان وارثا ً للموحدين في بﻼد المغرب وإفريقية .
الربﻂ  ،والتي أتاحﺖ لطﻼب العلم التﻔرغ للدراسة لعدم
أما الزوايا التي انتﺸرت بانتﺸار ﱡ
انﺸغالهم بأمور الﺤياة الضرورية  ،لقيام الزاوية بها نيابة ﻋنهم  ،فتﻔرغوا لتعليم القرآن
الكريم وﻋلومه واتباع الطرق الصوفية المختلقة  ،والعاملة ﻋلى نﺸر التعليم الديني
)التعليم الطرقي(  ،وﻛانﺖ ﻛثيرة ومنتﺸرة في طرابلس الغرب وأوﻻها أمراء بني حﻔﺺ
ﻋنايتهم أيضا ً  ،واﻋتبرت من المؤسسات العلمية والثقافية بطرابلس الغرب وضواحيها ،
ومقر ﻹقامة الغرباء  ،وإيواء الﻔقراء  ،وتعليمهم من خﻼل ريع ما يتبرع به الناس من
أموال لصالح الزوايا لﻼستمرار في نﺸر رسالتها العلمية واﻻجتماﻋية .
أما المدارس فكانﺖ منتﺸرة في طرابلس الغرب بعد انتﺸارها في المﺸرق  ،ولقد ﻛان لها
دورها الكبير والمميز للنهوض بالثقافة والعلم وخدمة الدولة نﻔسها ؛ ولذلك أوﻻها أمراء
وأميرات الﺤﻔصيين ورجال الصﻼح ﻋناية فائقة وزودوها بأقسام داخلية ﻛثيرة للبنيين
والبنات  ،فقامﺖ بمهمتها أحسن قيام ،مما ﺻبغ التعليم فيها بصبغة أﻛاديمية اختلﻔﺖ ﻋما
ﻛانﺖ ﻋليه من قبل .
أما المكتبة فقد انتﺸرت في بﻼد المغرب ﻋامة وإفريقية ﻋلى وجه الخصوص  ،وازدادت
لربﻂ
زخما ً في العهد الﺤﻔصي ،وذلك بانتﺸار المكتبات في طرابلس الغرب بالمساجد وا ﱡ
والزوايا والمدارس  ،وقصور اﻷمراء الﺤﻔصيين  ،وﻛانﺖ المكتبة تضم مخطوطات قيمة
ﻛبير في المساهمة في نﺸر الثقافة العربية
دور
ٌ
وخاﺻة في المدن الكبرى  ،وﻛان لها ٌ
اﻹسﻼمية والمساﻋدة ﻋلى نﺸر العلم بين أفراد المجتمع باﻹضافة إلى أنها ساهمﺖ في
المﺤافظة ﻋلى تراث الثقافة العربية اﻹسﻼمية وانتﺸاره .
أما منازل العلماء فقد اتخذها المسلمون قبل انتﺸار المساجد للتعليم اقتداء بالرسول ﷴ -
ﷺ ، -لذلك نجد بعض ﻋلماء إفريقية قد فتﺤوا منازلهم أثناء العهد الﺤﻔصي وقبله للتعليم
والمناظرة وطرح اﻷسئلة العلمية  ،حتى ﻋرفﺖ بالتدريس وطلب العلم فوفد إليها الناس
من ﻛل حدب وﺻوب والدليل ما ذﻛره لنا ابن ُرشيد السبتي الذي قام برحلته سنة)  685هـ
1286 /م ( ،والتقى خﻼلها بالعديد من العلماء  ،ومن بينهم ابن زيتون في تونس الذي
ﻛان يعلم في سقيﻔة منزله بعد إغﻼق الباب الذي بينه وبين المنزل  ،وبذلك تكون قد
ساهمﺖ منازل العلماء بإفريقية أثناء العهد الﺤﻔصي في نﺸر التعليم والثقافة والعلوم
السائدة في ذلك الوقﺖ بالمجتمع اﻹسﻼمي ﻋموما ً والمغاربي بصورة خاﺻة.

أما المجالس العلمية  ،فكانﺖ ﻻ تقل أهمية ﻋن وسائﻂ التعليم والثقافة اﻷخرى لمن ﻻ
تسمح لهم ظروفهم وإمكانياتهم للسﻔر للمراﻛز الثقافية لﻔتﺤها أمام الجنسين ذﻛورا ً وإناثا ً
.
ﻛانتالربﻂ والزوايا والمدارس والمكتبات ومنازل العلماء والمجالس العلمية في
وهكذا
ﱡ
طرابلس الغرب منارة للعلم وقبلة للعلماء طيلة العهد الﺤﻔصي في القرن السابع والثامن
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الهجري/الثالث ﻋﺸر والرابع ﻋﺸر الميﻼدي ،فازدهرت العلوم وتخرج ﻋدد غير قليل من
العلماء في طرابلس الغرب ﻛان لهم دور ﻋلمي في إثراء الثقافة والﺤياة العلمية وأثر ﻛبير
في التواﺻل العلمي والثقافي بين طرابلس الغرب المعقل الﺸرقي للدولة الﺤﻔصية وتونس
قاﻋدة الﺤكم الﺤﻔصي.
الهوامش:
) (1ابن منظور  :لسان العرب  ،م ،2ص  .1108الزاوي  ،مختار القاموس  ،ص . 236
) (2اﻹدريسي  :نزهة المﺸتاق في إختراق اﻷفاق  ،جـ ، 1ص  .65-64التليسي  ،بﺸير :
اﻹتجهات الثقافية في بﻼد المغرب خﻼل القرن الرابع الهجري العاشر الميﻼدي  ،جـ  ،2ص
. 391
) (3مؤلف مجهول  :اﻻستبصار في ﻋجائب اﻷنصار  ،ص  .120التليسي  ،بﺸير  :مرجع
سابق ،
جـ  ،2ص 392
) (4ﻛﺤالة  ،ﻋمر رضا  :دراسات اجتماﻋية في العصور اﻹسﻼمية )المﻼحة – الﻔتوة –
الﻔروسية –
التربية والتعليم – التجارة – البريد – المواﺻﻼت البﺤرية والنهرية(  ،ص. 77
) (5اﻹدريسي  :مصدر سابق  ،جـ ، 1ص  .65-64التليسي  ،بﺸير  :مرجع سابق  ،جـ ،2
ص  . 393- 392شعيرة  ،ﷴ الهادي :الرباطات الساحلية الليبية اﻹسﻼمية  ،ليبيا في
التاريخ  ،ص . 240 – 239- 238- 236
) (6شعيرة  ،ﷴ الهادي  :مرجع سابق  ،ص. 243-242
) (7البكري  :ﻛتاب المسالك والممالك  ،جـ  ، 2ص . 653
) (8الﺤوات  ،ﻋلي  :نﺸأت وتطور التعليم العالي في الجماهيرية  ،ص . 302
) (9اﻷسمر  ،ﻋبدالسﻼم بن ﻋثمان بن ﻋزالدين بن ﻋبدالوهاب بن ﻋبدالسﻼم الﻔيتوري
الطرابلسي :
اﻹشارات لبعض ما بطرابلس الغرب من مزارات  ،ص. 116-22
) (10اﻹدريسي  :مصدر سابق  ،جـ ، 1ص .67التليسي  ،بﺸير  :مرجع سابق  ،جـ ، 2
. 395
) (11اﻹدريسي :مصدر سابق ،جـ ،1ص .97التليسي ،بﺸير :مرجع سابق ،جـ ،2
ص.396-395
) (12ابن ناجي والدباغ :معلم اﻹيمان في معرفة أهل القيروان ،جـ ،2ص  . 255التليسي،
بﺸير:
مرجع سابق  ،جـ  ، 2ص . 397
) (13شعيرة  ،ﷴ ﻋبد الهادي  :مرجع سابق  ،ص . 240
التليسي  ،بﺸير  :مرجع سابق ،
) (14البكري  /المسالك والممالك  ،جـ ،2ص .642
جـ ،2
ص  . 398القابسي ،نجاح  :المعاهد والمؤسسات التعليمية في المغرب العربي  ،ص . 15
) (15ابن حوقل  ،ﺻورة اﻷرض  ،ص  .75التليسي  ،بﺸير  :مرجع سابق  ،جـ  ،2ص
. 399
) (16ابن حوقل  :مصدر سابق  ،ص .75التليسي  ،بﺸير  :مرجع سابق  ،جـ  ، 2ص
. 399
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) (17المالكي  ،أبو بكر ﻋبد ﷲ  :ﻛتاب رياض النﻔوس  ،جـ ،2ص 126القابسي  ،نجاح :
لمﺤات
حول الﺤياة الثقافية في طرابلس الغرب ،ص  .212التليسي ،بﺸير :مرجع سابق ،جـ ،2
ص .400
)(18القابسي  ،نجاح :المعاهد والمؤسسات التعليمية في المغرب العربي  ،ص . 17- 16
) (19ابن أبي الضياف ،أحمد :أتﺤاف أهل الزمان بأجبار ملوك تونس وﻋهد اﻷمان ،جـ
،1
ص . 231
) (20الزاوي  :مختار القاموس  ،ص . 238
)(21القابسي  ،نجاح  :المعاهد والمؤسسات التعليمية في المغرب العربي  ،ص . 18-17
) (22العربي  ،مصطﻔى الصادق  :مجلة تراث الﺸعب  ،ص. 42
) (23ﻛﺤالة  ،ﻋمر رضا  :مرجع سابق  ،ص. 80
) (24المرجع نﻔسه  ،ص . 19
) (25التجاني  :الرحلة  ،ص  .214 -212القابسي  ،نجاح  :المعاهد والمؤسسات
التعليمية في
المغرب العربي  ،ص . 19
) (26التجاني  ،مصدر سابق  ،ص  .212اﻷنصاري  ،أحمد النائب  :نﻔﺤات النسرين
والريﺤان
فيمن ﻛان بطرابلس الغرب من اﻷﻋيان  ،ص . 197
) (27التجاني :مصدر سابق ،ص  .213-212اﻷنصاري :نﻔﺤات النسرين والريﺤان فيمن
ﻛان
بطرابلس الغرب من اﻷﻋيان ،ص  .(196 -195الزاوي :معجم البلدان الليبية ،ص
.(158 – 157 – 156
) (28التجاني  :مصدر سابق  ،ص . 213
)(29التجاني  :مصدر سابق  ،ص  . 213القابسي  ،نجاح  :المعاهد والمؤسسات
التعليمية في
المغرب العربي  ،ص .19
) (30التجاني  :مصدر سابق  ،ص  . 214اﻷنصاري  :نﻔﺤات النسرين والريﺤان فيمن
ﻛان
بطرابلس الغرب من اﻷﻋيان  ،ص .196
) (31اﻷزهري  :ﻛناش مخطوط  ،ص  .16الهرامة  ،ﻋبد الﺤميد :الﺤياة العلمية بالجبل
الغربي في
النصف اﻷخير من القرن التاسع ﻋﺸر وأوائل القرن العﺸرين  ،ص ) . ( 108-107الزاوي
:
معجم البلدان الليبية  ،ص .161-160
رحومه  ،ﻋلي ﷴ  :زاوية أبي ماضي  ،ص .125-124 -123
) (32الهرامة  ،ﻋبد الﺤميد ﻋبد ﷲ  :مرجع سابق  ،ص . 108
) (33المرجع نﻔسه  ،ص . .109- 108
) (34الﺸيباني  ،ﻋمر ﷴ التومي  :تاريخ الثقافة والتعليم في ليبيا  ،ص .202 -194
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) (35ابن منظور :مصدر سابق ،مﺞ، 2ص  . 968مصطﻔى  ،إبراهيم وآخرون  :المعجم
الوسيﻂ
،جـ  ، 1ص.279
) (36مصطﻔى  ،إبراهيم وآخرون  :مرجع سابق  ،جـ  ، 1ص. 279
)(37المعموري  ،الطاهر  :جامع الزيتونة ومدارس العلم في العهدين الﺤﻔصي والترﻛي ،
ص . 79
)(38القابسي  ،نجاح  :المعاهد والمؤسسات التعليمية في المغرب العربي  ،ص . 20
)(39التوزري  ،إبراهيم العبيدي  :تاريخ التربية بتونس  ،جـ  ، 1ص .97
)(40القابسي  ،نجاح  :المعاهد والمؤسسات التعليمية في المغرب العربي  ،ص . 20
)(41المعموري  ،الطاهر  :مرجع سابق  ،ص . 80
) (42التجاني  :مصدر سابق  ،ص . 252-251
) (43المصدر نﻔسه ،ص  .252القابسي ،نجاح :المعاهد والمؤسسات التعليمية في
المغرب العربي،
ص . 22
)(44العبدري  :الرحلة  ،ص . 77
بق
ش ِقها
) (45يا ّحبذا نسمة هبﱠﺖْ ِلنَا ِ
غب الكرى َ
ّ
س َﺤرا من روضة ال َﺤ ِ
منتـﺸـق
بيلّة من نداها روح
ُحسنها ﻋندما هبّﺖ وقـد نعﺸـﺖ
ِ
ﻋبـق
مﺤافظين ﻋلى نﺸر لــه
قرنﻔل الهند قد وافى التجار بـــه
ِ
أنـق
قر لي
الداوي ذﻛﱠــــرني
فعندما فضّه
بطيبــه طـيـب ﱠ
ِ
ﱡ
الغــدق
بالعارض
سقيﺖ أبدا
ِ
أنس الرحمن ساحـــتها و ُ
بتونس ّ
ِ
وﻻ أموت إلى أن التقـي حمــرا ً
فق
للﺤسن مطلعـه مـن ذلك اﻷ ُ ِ
التجاني  :مصدر سابق  ،ص  . 252المصراتي  ،ﻋلي مصطﻔى  :أﻋﻼم من طرابلس الغرب
،
ص  . 78الزاوي  :معجم البلدان  ،ص . 304
) (46التجاني  :مصدر سابق  ،ص . 253-252
) (47القلصادي  ،أبو الﺤسن ﻋلي اﻷندلسي  :رحلة القلصادي  ،ص .124حامد  ،سعيد
ﻋلي:
مدارس مدينة طرابلس الغرب منذ الﻔتح العربي حتي سنة 1911م ،ص .53
)(48معمر  ،ﻋلي يﺤي  ،اﻷباضية في موﻛب التاريخ  ،ق  ، 2ص  .57البرغوثي  :تاريخ
ليبيا
اﻹسﻼمي  ،ص .491
) (49الﺸماخي :السير  ،جـ ، 2ص  .198الدالي  ،الهادي المبروك  :مملكة مالي
اﻹسﻼمية ،ص  . 164ﻋمر  ،أحمد مختار  :النﺸاط الثقافي في ليبيا  ،ص . 116
) (50الدالي ،الهادي المبروك :مرجع سابق ،ص  .165ﻋمر ،أحمد مختار :مرجع سابق،
ص .116
) (51البغطوري ،مقرين النﻔوسي :سيرة أهل نﻔوسه  ،ص . 20-16الدالي  ،الهادي
المبروك  :مرجع
سابق .165 ،
)(52ﻋمر  ،أحمد مختار  :مرجع سابق  ،ص .116
)(53معمر  ،ﻋلي يﺤيى  :مرجع سابق  ،ق  ، 2ص . 64
السنة العاشرة – العدد التاسع ﻋﺸر )يونيو(2020-

ﺻﻔﺤة 133

مجلة الجامعة

)(54ﻋمر  ،أحمد مختار  :مرجع سابق  ،ص  .116الدالي  ،الهادي المبروك  :مرجع
سابق .165 ،
)(55البغطوري :مصدر سابق ،ص  .87-86معمر ،ﻋلي يﺤيى :مرجع سابق ،ق ،2ص
.65-64
ﻋمر ،أحمد مختار :مرجع سابق ،ص  .116الدالي ،الهادي المبروك :مرجع سابق،
ص . 165
)(56يرى الباحث أن هذا اﻻسم ربما يكون اسم امرأة مﺸهورة بالجبل أو مؤسسة للمدرسة
 ،واﻻحتمال اﻷخير أرجح ﻷنﱠ المدارس في أغلب اﻷحيان تنسب لمؤسسيها .
) (57معمر ،ﻋلي يﺤيى :مرجع سابق ،ق ،2ص  . 58الدالي  ،الهادي المبروك :مرجع
سابق ،
ص  . 166ﻋمر  ،أحمد مختار :مرجع سابق  ،ص . 117
) (58معمر  ،ﻋلي يﺤيى :مرجع سابق  ،ق ، 2ص . 58
)(59الﺸماخي  :السير  ،ص .12-11-8معمر  ،ﻋلي يﺤي  :مرجع سابق  ،ق ،2ص . 85
) (60ﻋمر  ،أحمد مختار  :مرجع سابق  ،ص . 117
)(61الﺸماخي  :السير  ،جـ  ، 2ص . 198معمر  ،ﻋلي يﺤيى :مرجع سابق  ،ق، 2
ص. 65
)(62الﺸماخي :ﻛتاب اﻹيضاح  ،ط 1390 ، 2هـ 1970 /م  ،جـ ، 1ص و  .الدالي  ،الهادي
المبروك  :مرجع سابق  ،ص . 166
)(63الﺸماخي :السير ،جـ  ،2ص  .198معمر ،ﻋلي يﺤيى :مرجع سابق ،ق  ،2ص .115
) (64معمر  ،ﻋلي يﺤيى  ،مرجع سابق  ،ق ، 2ص . 103البوجديدي  ،ﷴ سعيد :لمﺤات
ﻋن
الﺤياة الثقافية في الجبل  ،ص .110-109
)(65الﺸماخي :السير ،جـ ،2ص .198-195معمر ،ﻋلي يﺤيى :مرجع سابق ،ق ،2ص
.106
البوجديدي  ،ﷴ سعيد  :مرجع سابق  ،ص.110
) (66معمر  ،ﻋلي يﺤيى :مرجع سابق  ،ق ، 2ص . 104
)(67الﺸماخي  :السير  ،جـ  ، 2ص  . 198-195معمر  ،ﻋلي يﺤيى  :مرجع سابق  ،ق2
،
ص . 69 – 68
) (68معمر  ،ﻋلي يﺤي  :مرجع سابق  ،ق ، 2ص . 58
)(69الﺸماخي  :السير  ،جـ  ، 2ص  . 228-227معمر  ،ﻋلي يﺤيى  :مرجع سابق  ،ق2
،
ص . 67 – 66
) (70زيدان  ،جرجي :تاريخ التمدن اﻹسﻼمي  ،جـ ، 3ص.227
التليسي  ،بﺸير  :مرجع سابق  ،جـ  ، 2ص . 388 – 387- 386
)(71العبدري  :مصدر سابق  ،ص  . 65السراج  ،الوزير  :الﺤلل السندسية في اﻷخبار
التونسية ،
مﺞ  ، 1ص . 248 – 247
) (72التجاني  :مصدر سابق  ،ص . 213
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) (73الدالي ،الهادي المبروك :مرجع سابق ،ص  .167ﻋمر ،أحمد مختار :مرجع سابق،
ص .111
البوجديدي  ،ﷴ سعيد :مرجع سابق ،ص 114.
)(74الﺸماخي  :السير  ،جـ  ، 2ص  .193البوجديدي  ،ﷴ سعيد :مرجع سابق ،ص
.114
) (75ابن ﻋذاري ،البيان :جـ ،1ص  .162التليسي ،بﺸير :مرجع سابق ،جـ  ،2ص 400
.401) (76نجاح القابسي  :المعاهد والمؤسسات التعليمية في المغرب العربي  ،ص . 26-25
)(77المعموري  ،الطاهر  :مرجع سابق  ،ص . 8
)(78البغطوري :مصدر سابق ،ص .84ﻛوردي ،مﺤمود حسين :الﺤياة العلمية في جبل
نﻔوسة،
ص.108-107
) (79البغطوري  :مصدر سابق  ،ص .109-108معمر  ،ﻋلي يﺤي :مرجع سابق ،ق،2
ص78.
)(80البغطوري  :مصدر سابق  ،ص  .17-10ﻛوردي  ،مﺤمود حسين :مرجع سابق ،
ص.70
المصادر والمراجع
أوﻻً  :المخطوطات :
– 1اﻷزهري  :ﻛناش اﻷزهري  ،مخطوط  ،مكتبة حسن ﻋبد ﷲ ﻋمر البوسيﻔي.
 - 2البغطوري ،مقرين بن ﷴ :القرن السادس الهجري ،ﻛتاب سيرة أهل نﻔوسة922 .1،
ن ،434
مخطوط ،مرﻛز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية.
ثانيا ً  :المصادر العربية :

في

اختراق

اﻵفاق،

1

جـ

.

اﻹدريسي):ت564هـ( نزهةالمﺸتاق
-1
To pdf : www.al- mostafa.com
 -2اﻷسمر ،ﻋبدالسﻼم بن ﻋثمان :اﻹشارات لبعض ما بطرابلس الغرب من مزارات ،مكتبة
النجاح ،طرابلس1814 ،م.
 -3اﻷنصاري ،أحمد النائب) :ت  1335هـ (  -نﻔﺤات النسرين والريﺤان فيمن ﻛان
بطرابلس
الغرب من اﻷﻋيان  ،تﺤقيق وتقديم  ،ﻋلى مصطﻔى المصراتي  ،منﺸورات المكتب
التجاري ،
بيروت 1963 ،م.
 -4البكري  ،أبو ﻋُبيد ﷲ  ) :ت  487هـ ( ﻛتاب المسالك والممالك  ،حققه وقدم له
وفهرسه :
أدريان فان ليوفن وأندري فيري  ،بيﺖ الﺤكمة قرطاج  ،الدار العربية للكتاب 1992 ،م ،
جـ.2
 -5التجاني ،أبو ﷴ ﻋبدﷲ ﷴ بن أحمد) :ت 717ه( رحلة التجاني ،الﻔرجاني للنﺸر
السنة العاشرة – العدد التاسع ﻋﺸر )يونيو(2020-

ﺻﻔﺤة 135

مجلة الجامعة

والتوزيع ،طرابلس الغرب) ،د ت(.
 -6ابن حوقل  ،أبو القاسم ) :ت  358هـ ( ﻛتاب ﺻورة اﻷرض  ،منﺸورات دار مكتبة
الﺤياة ،
بيروت  ،لبنان 1992 ،م .
 -7ابن أبي دينار ،أبو ﻋبد ﷲ ﷴ ابن أبي القاسم الرﻋيني القيرواني) :ت1092ه(،
المؤنس في
أخبار إفريقيﱠة وتونس ،تﺤقيق وتعليق ﷴ شمام ،المكتبة العتيقة  61نهﺞ جامع الزيتونة،
تونس،
ط1387 ،3ه.
 -8الزرﻛﺸي ،أبو ﻋبدﷲ ﷴ بن إبراهيم اللؤلؤي) :ت894ه( تاريخ الدولتين
الموحديةوالﺤﻔصيﱠة،
تﺤقيق وتعليق ﷴ ماضور ،المكتبة العتيقة 61 ،نهﺞ جامع الزيتونة تونس ،ط،2
1966م.
اﻷندلسي الوزير) :ت1149ه( الﺤلل السندسية في اﻷخبار
 -9السراج،ﷴ بن ﷴ
ّ
التونسية،
تقديم وتﺤقيق ﷴ الﺤبيب الهيلة ،دار الغرب اﻹسﻼمي ،بيروت – لبنان1985 ،م ،مﺞ.1
 -10الﺸماخي  ،أحمد بن سعيد بن ﻋبد الواحد  ) :ت  928هـ ( ﻛتاب السير  ،تﺤقيق:
أحمد
بن سعيد السيابي ،وزارة التراث القومي والثقافة ،سلطنة ﻋمان ،ط1412 ،2هـ1993/م
جـ.2
 -11ابن الﺸماع ،أبو ﻋبد ﷲ ﷴ بن أحمد ) :ت  894هـ (اﻷدلة البينة النورانية في
مﻔاخر
الدولة الﺤﻔصيﱠة ،تﺤقيق وتقديم الطاهر بن ﷴ المعموري ،الدار العربيّة للكتاب1984 ،م.
 -12ابن أبي الضياف ،أحمد) :ت1291ه( إتﺤاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وﻋهد
اﻷمان،
تﺤقيق لج نة من ﻛتابة الدولة للﺸؤون الثقافية واﻷخبار ،الدار التونسية للنﺸر ،الﺸرﻛة
الوطنية للنﺸر
والتوزيع ،الجزائر ،النﺸرة الثانية1396 ،ه1976/م ،جـ.1
 -13العبدري أبو ﻋبد ﷴ بن ﷴ ) :ت 700ه1300/م( رحلة العبدري  ،حققه وقدم
له :
ﷴ الﻔاسي ،جامعة ﷴ الخامس  ،الرباط 1968 ،م .
 -14ابن ﻋذاري ،المراﻛﺸي):ﻛان حيا ً سنة 712ه(البيان المغرب في أخبار اﻷندلس
والمغرب،
تﺤقيق ومراجعةج.س ﻛوﻻن ،وإليﻔيبروفنسال،دار الثقافة ،بيروت– لبنان،ط،2
1400ه1989/م ،جـ.1
 -15القلصادي  ،أبو الﺤسن ﻋلي  ) :ت 891هـ ( رحلة القلصادي دراسة وتﺤقيق  :ﷴ
أبو
اﻷجﻔان  ،الجامعة التونسية  ،الﺸرﻛة التونسية للتوزيع )د ت( .
 -16ابن القنﻔذ ،أبو العباس أحمد بن الﺤسن بن ﻋلي بن الخطيب) :ت810ه( الﻔارسية
في مبادئ
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الدولة الﺤﻔصيﱠة ،تقديم وتﺤقيق ﷴ الﺸاذلي النيﻔر وﻋبد المجيد الترﻛي ،الدار التونسية
للنﺸر،
تونس1968 ،م.
 -17مؤلف  ،مجهول) :ت القرن السادس الهجري( ،اﻻستبصار في ﻋجائب اﻷمصار،
نﺸر وتعليق
سعد زغلول ﻋبد الﺤميد ،دار النﺸر المغربية ،بغداد1980 ،م.
 -18ابن ناجي والدباغ )ت605ه  ،والدباغ696ه( معالم اﻹيمان في معرفة أهل
القيروان ،تﺤقيق
وتعليق ﷴ ماضور ،المكتبة العتيقة تونس ،مكتبة الخانجي بمصر) ،د ت( ،جـ.3

ثالثا ً – القواميس والمعاجم وﻛتب الﺤديث :
 -1الزاوي ،الطاهر أحمد :مختار القاموس ،مرتب ﻋلى طريقة مختار الصﺤاح والمصباح
المنير ،الدار العربيّة للكتاب ،الجماهيرية1980 ،م 1981-م.
 معجم البلدان الليبية  ،مكتبة النور  ،طرابلس الغرب ليبيا 1388هـ 1968 /م . -2المالكي):ت 474هـ(ﻛتاب رياض النﻔوسي،تﺤقيق :حسين مؤنس ،القاهرة،1951 ،
جـ.1
 -3مصطﻔى ،إبراهيم وآخرون :المعجم الوسيﻂ ،أشرف ﻋلى طبعه ﻋبد السﻼم هارون،
مجمع اللغة العربية ) ،د ت( ،جـ. 3
 -4ابن منظور ) :ت 711هـ ( لسان العرب المﺤيﻂ  ،أﻋاد بناه ﻋلى الﺤرف اﻷول من
الكلمة  ،يوسف خياط ،قدم له العﻼمة الﺸيخ ﻋبدﷲ العﻼيلي  ،دار الجيل  ،بيروت ،دار
لسان العرب  ،بيروت 1408 ،هـ 1988م مﺞ . 4
رابعا ً – المراجع العربية :
 -1البرغوثي ،ﻋبد اللطيف مﺤمود :تاريخ ليبيا اﻹسﻼمي من الﻔتح اﻹسﻼمي حتى العهد
العثماني ،دار ﺻادر بيروت1972 ،م.
 -2التليّسي ،بﺸير رمضان :اﻻتجاهات الثقافية في بﻼد المغرب خﻼل ) القرن الرابع
الهجري /العاشر الميﻼدي (  ،أطروحة لنيل دﻛتوراه الدولة في التاريخ اﻹسﻼمي الوسيﻂ،
جامعة ﷴ الخامس ،ﻛلية اﻵداب والعلوم اﻹنسانية ،الﺸرﻛة المغربية للطباﻋة والنﺸر،
الرباط1998 ،م ،جـ .2
 -3التوزري  ،إبراهيم العبيدي  :تاريخ التربية بتونس  ،الﺸرﻛة التونسية للتوزيع )،د ت (
 ،جـ.1
 -4الدالي  ،الهادي المبروك  :مملكة مالي اﻹسﻼمية وﻋﻼقتها مع المغرب وليبيا من القرن
 ، 15 -13ﺻﻔﺤات من تاريخ العﻼقات العربية اﻹفريقية  ،تقديم  :ﷴ رزوق  ،دار
الملتقى للطباﻋة والنﺸر ) ،د ت(.
 -5رحومة  ،ﻋلي ﷴ  :زاوية أبي ماضي اﻷزهر الصغير بجبل ﻛكلة من حيز طرابلس
الغربالغرب دراسة تاريخية تﺤليلية  ،دار الﻔسيﻔساء للطباﻋة والنﺸر والتوزيع ليبيا -
طرابلس الغرب ط 2012 - 1م  ،ق.1
 -6زيدان  ،جرجي  :تاريخ التمدن اﻹسﻼمي  ،دار الهﻼل  ،القاهرة 1936 ،م  ،جـ.3
 -7الﺸيباني  ،ﻋمر ﷴ التومي  :تاريخ الثقافة والتعليم في ليبيا  ،إدارة المطبوﻋات
والنﺸر ،جامعة الﻔاتح  ،ط 2001 ، 1م .
السنة العاشرة – العدد التاسع ﻋﺸر )يونيو(2020-

ﺻﻔﺤة 137

مجلة الجامعة

 -8ﻋبد الوهاب  ،حسن حسني  :ورقات ﻋن الﺤضارة العربية بأفريقية التونسية  ،مكتبة
المنار ،تونس ط ،1ق1981، 1م .
 -9ﻋمر  ،أحمد مختار  :النﺸاط الثقافي في ليبيا من الﻔتح اﻹسﻼمي حتى بداية العهد الترﻛي،
ﻛلية التربية  ،الجامعة الليبية 1391 ،هـ 1971 /م .
 -10ﻛﺤالة  ،ﻋمر رضا  :دراسات اجتماﻋية في العصور اﻹسﻼمية المﻼحة – الﻔتوى –
الﻔروسية – التربية والتعليم – التجارة – البريد – المواﺻﻼت البﺤرية والنهرية  ،المطبعة
التعاونية  ،دمﺸق – سوريا 1973 ،م .
 -11ﻛوردي  ،مﺤمود حسين  :الﺤياة العلمية في جبل نﻔوسه  ،وتأثيراتها ﻋلى بﻼد
السودان الغربي من القرن ) 8–2هـ14 – 8 /م ( دار الكتب الوطنية  ،بنغازي – ليبيا ط 1
2008 ،م.
 -12المصراتي  ،ﻋلى مصطﻔى  :أﻋﻼم من طرابلس الغرب  ،الدار الجماهيرية للنﺸر
والتوزيع واﻹﻋﻼم مصراتة،الجماهيرية ،ط 1395 ، 4هـ 1986 /م .
 -13معمر  ،ﻋلي يﺤي  ،اﻷباظية في موﻛب التاريخ  ،الﺤلقة الثانية  ،اﻷباظية في ليبيا ،
مكتبة وهبة  ،شارع الجمهورية 1384 ،هـ 1964 /م ق. 2
 -14المعموري  ،الطاهر  :جامع الزيتونة ومدارس العلم في العهدين الﺤﻔصي والترﻛي ،
الدار العربية للكتاب 1980 ،م.
خامسا ً المراجع المعربة :
الﺤﻔصي من
 -1برنﺸﻔيكروبار :Brunschvig , Robert ،تاريخ إفريقيﱠة في العهد
ّ
القرن 15-13م ،نقله إلى العربيّة  :حمادي الساحلي ،دار الغرب اﻹسﻼمي ،بيروت –
لبنان1988 ،م ،جـ.2
سادسا ً – الدوريات :
 -1البوجديدي  ،ﷴ سعيد  :لمﺤات ﻋن الﺤياة الثقافية في الجبل  ،مجلة البﺤوث التاريخية
 ،مرﻛز جهاد
الليبيين للدراسات التاريخية  ،السنة العﺸرون  ،العدد الثاني  ،يوليو 1998م .
 -2الﺤوات ،ﻋلي :نﺸأة وتطور التعليم العالي في الجماهيرية ،مجلة ﻛلية الدﻋوة
اﻹسﻼمية ،ﻋدد ،8
طرابلس 1991 ،م .
 -3شعيره  ،ﷴ الهادي  :الرباطات الساحلية الليبية اﻹسﻼمية  ،ليبيا في التاريخ  ،الجامعة
الليبية  ،ﻛلية
اﻵداب  ،المؤتمر التاريخي  23 – 16 ،مارس 1968م .
 -4العربي  ،مصطﻔى الصادق  :ﻋندما ﻛانﺖ الزوايا مؤسسات ﻋلمية  ،مجلة تراث الﺸعب
 ،السنة
السادسة  ،العدد 1985 ، 18-17م .
 -5القابسي ،نجاح :لمﺤات حول الﺤياة الثقافية في طرابلس الغرب في العهد الوسيﻂ
اﻹسﻼمي  ،مجلة
البﺤوث التاريخية  ،مرﻛز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية  ،السنة الثانية  ،العدد الثاني ،
يوليو 1980م .
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 المعاهد والمؤسسات التعليمية في المغرب العربي ،مجلة ﻛلية التربية ،العدد الرابعﻋﺸر1981 – 1980 ،م .
 -6الهرامة  ،ﻋبد الﺤميد ﻋبد ﷲ  :الﺤياة العلمية بالجبل الغربي في النصف اﻷخير من
القرن التاسع ﻋﺸر
وأوائل القرن العﺸ رين  ،مﺤلة البﺤوث التاريخية  ،منﺸورات جامعة الﻔاتح  ،مرﻛز دراسة
جهاد الليبيين
ضد الغزو اﻹيطالي  ،السنة السادسة  ،العدد اﻷول  ،يناير 1984 ،م .

ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻄﺮﺍﺑﻠﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﻴﻼﺩﻱ

 


ملخﺺ البﺤث:
ﻋلى مر العصور و باختﻼف الﺤضارات ﻛان وضع المرأة يختلف من مجتمع ﻵخر ،
بﺤكم الظروف و البيئة المﺤيطة بها  ،و في الﺤضارة الرومانية تمتعﺖ المرأة بمكانة
اجتماﻋية يمكن القول بأنها مﺤترمة و رفيعة  ،و لقد ﻋززت النظم القانونية الرومانية هذه
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 حيث حﻔظﺖ لها العديد من الﺤقوق بﺤكم القانون و من جانب آخر ألزمتها بالعديد، المكانة
 و المميز في اﻷمر أن المرأة، من الواجبات التي ينبغي أن تنجزها للﺤﻔاظ ﻋلى هذه المكانة
حافظﺖ ﻋلى هذه المكانة حتى ﻋندما انتقلﺖ إلى مناطق النﻔوذ التي أﺻبﺤﺖ تابعة
 و من بين المجتمعات التي، لﻺمبراطورية الرومانية ﻋقب فترة التوسعات التي قامﺖ بها
 حيث شكلﺖ هذه اﻷخيرة نواة، شهدت حضورا ً مميزا ً للمرأة الرومانية المجتمع الطرابلسي
 حيث حافظﺖ ﻋلى مكانتها ﻛزوجة بﺤكم الﺤقوق و الواجبات التي، اﻷسرة الرومانية فيه
 و ظلﺖ مخلصة و وفية لزوجها و هو ما أثبتته النقوش المكرسة، يﻔرضها ﻋقد الزواج
 ﻛما ﻛانﺖ اﻷم الﺤنونة العطوفة المربية لﻸطﻔال، من العديد من اﻷزواج بهذا الخصوص
 ﻛما ﻛانﺖ المرأة القوية ذات الثراء و السلطة، ﻋلى قواﻋد التربية السلمية و الصﺤيﺤة
ﺻاحبة الضياع و الممتلكات التي لطالما ساﻋدت زوجها و أبنائها من أجل العيش في حياة
 ﻻ بل و تعدى اﻷمر حتى إلى منح هبات و ﻋطايا ﻷبناء شعبها في ﻋديد المناسبات، ﻛريمة
 ناهيك ﻋن النﺸاطات المتمثلة في المساهمات في إنﺸاء و تطوير، و المﺤافل المختلﻔة
 مما يوحي برقيها الﺤضاري و زخمها الثقافي الذي جعل، بعض المؤسسات داخل المجتمع
منها شعلة إيجابية تثبﺖ أﺻالة حضارتها و مقدرتها ﻋلى مجابهة ﻛل الظروف مما جعل
. منها سيدة في المجتمع و لها دورها اﻹيجابي في شتى النواحي و المجاﻻت

Abstract

Throughout the ages and different civilizations, the status of
women varied from society to society, due to the circumstances
and the surrounding environment. In Roman civilization, in
particular, women enjoyed a social status that can be said to be
respectable and high, and the Roman legal systems have
strengthened this status, where they have preserved women many
rights by law, on the other hand, these laws obliged women to
many duties that should be fulfilled to maintain this status, and
what is distinguished in this matter is that, women have
maintained this status, even when they moved to the regions of
power that became subordinate to the Roman Empire after its
period of expansion, and among the societies that witnessed the
distinctive presence of Romanian women, Tripoli society, where
the latter, formed the nucleus of the Roman family, where she
maintained her position as a wife by the rights and duties imposed
by the marriage contract, as she remained faithful to her husband,
which is proved by the inscriptions which were made by many
husbands, as well as, she was the loving mother who is breeding
children on the rules of good education, and she was the strong
woman with wealth and power and property, that has always
helped her husband and children to live a decent life, and even
went beyond giving gifts and gifts to her people in many different
occasions and forums, not to mention the activities of
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contributions to the establishment and development of some
institutions within society, which prove her cultural superiority
and cultural momentum that made her a positive personality,
which confirm the originality of its civilization and its ability to
face all circumstances, that made her a positive factor in various
. areas and fields
مقدمة:

في الﺤضارة الرومانية بﺸكل ﻋام تمتعﺖ المرأة بمكانة خاﺻة  ،حيث شكلﺖ أهمية
بالغة في تكوين النسيﺞ اﻻجتماﻋي المكون للمجتمع الروماني الذي اﻋتمد ﻋلى اﻷسرة
ﻛنواة أساسية لترﻛيبة مجتمعية سليمة  ،و لقد اﻋتمد تكوين اﻷسرة ﻋلى الرجل و المرأة إﻻ
أن اﻷخيرة ﻛانﺖ تﺸكل العمود الﻔقري فيها ؛ ﻛونها تتولى العديد من المهام و الصﻔات التي
تعتمد ﻋليها طبيعة الﺤياة اﻷسرية ﻛزوجة و أم و مربية و سيدة المنزل  ،و بﺤكم الظروف
التي ﻋاشتها اﻻمبراطورية الرومانية و توسع نﻔوذها خارج حدود جزيرة اﻹيطالية ومن
بينها منطقة المغرب القديم بﺸكل ﻋام و إقليم طرابلس) (Tripolitaniaبﺸكل خاص ،
انتقلﺖ العديد من العناﺻر الرومانية ﻛأفراد و أسر لهذه المناطق و ﻛانﺖ المرأة من بين
هذه العناﺻر الوافدة  ،و في ظل المعطيات الجديدة و الظروف المستﺤدثة يمكن طرح ﻋدد
من اﻷسئلة التي من بينها  :هل حافظﺖ المرأة ﻋلى المكانة اﻻجتماﻋية نﻔسها التي ﻛانﺖ
تتميز بها في روما ؟ هل استمرت في أداء مهامها بذات النهﺞ الذي اﻋتادت ﻋليه آنﻔا ً ؟ هل
ﻛان لها اسهامات ﻋلى الصعيد المجتمعي؟ و فيما يلي سنﺤاول اﻹجابة ﻋلى هذه التساؤﻻت
في ظل المعطيات التي تقدمها النقوش و المصادر الكﻼسيكية .
لمﺤة تاريخية ﻋن دخول العنصر الروماني إلى إقليم طرابلس .

)1

بعد هزيمة قرطاجة) (Karthagoﻋام 146ق.م أمام روما في الﺤرب البونية الثالث

 ،أتيﺤﺖ الﻔرﺻة للرومان للمجيء إلى قرطاجة و مناطق النﻔوذ التابعة لها بما فيها إقليم
طرابلس ؛ و ذلك من أجل اﻻستثمار في هذه المنطقة التي تميزت بالرخاء اﻻقتصادي و
النﺸاط التجاري ) ، 2و يمكن أن نعتبر البداية الﻔعلية لدخول العناﺻر الرومانية و
استقرارها في إقليم طرابلس منذ أن امتد النﻔوذ الروماني ﻋلى المملكة النوميدية بوفاة
ماسينسا ) (Massinissaﻋام 148ق.م و تدخل سكيبيو ) (Scipioفي تقسيم مملكته بين
أبنائه طبقا ً لوﺻية ماسينيسا  ،حيث أن مدن إقليم طرابلس ﻛانﺖ تابعة للمملكة النوميدية ،
مما شجع العناﺻر الرومانية من اﻷثرياء و التجار و أرباب السﻔن و الصناع أﺻﺤاب
الﺤرف و السماسرة ﻋلى المجيء إلى المنطقة ) ، 3فمنذ القرن الثاني قبل الميﻼد بدأ
اﻻستقرار لتلك العناﺻر الرومانية في إقليم طرابلس ﻋندما استقر التجار منهم نتيجة
ﻻزدهار النﺸاط التجاري بين مدن اﻹقليم و إيطاليا ) ، (4حيث تﺸير نقوش اﻹقليم إلى وجود
ﻋائﻼت رومانية بدأت تستقر في مدنه خﻼل القرن الثاني ق.م ﻛان من بينها ﻋائلة
هيرينيوس) ، (5 (Herenniusو ﻋائلة فولﻔي لبكي ) 6) (Fulvii Lepcitaniو ﻋائلة
بيربيرنا لبيكيتانوس ) (7)(Perperna Lepcitanusالتي استقرت في مدينة
لبدة)، (Lepcis Magnaوﻋائلة ستاتينيوس ﻛابيﻼ )(Statilius Capellaﻋائلة
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فﻼفيوس ليبير اليس) (Flavius Liberalisفي مدينة ﺻبراتة ) ،8 (Sabrathaوﻋائلة
هيرينوس روفينيوس ) ( Herennius Rofeniusفي مدينة أويا). (9) (Oea

و باﻹضافة إلى العناﺻر السالﻔة الذﻛر شكلﺖ الﻔرقة اﻷوغسطية الثالثة ) Legio III
 (Augustaمصدرا ً من مصادر التواجد الروماني في المنطقة  ،حيث تكونﺖ هذه الﻔرقة
من العناﺻر الرومانية العسكرية التي ﻛانﺖ مرسلة من قبل في أفريقيا من أجل حماية
الﺤدود و التصدي للعناﺻر المناوئة للوجود الروماني من العناﺻر الليبية المﺤلية  ،10و لقد
ظل العنصر الروماني الجديد متمسكا ً بثقافته و تقاليده الرومانية  ،حيث ظلوا يتﺤدثون
اللغة الﻼتينية انطﻼقا ً من رغبتهم في ﺻبغ المنطقة بالروح و الثقافة الرومانية  ،ﻛما
ﻋملوا ﻋلى نﺸر ثقافتهم بإقامة مستوطنات للجنود و حواضر ذات طابع روماني أﺻيل ).(11
دور المرأة في اﻷسرة الرومانية .

تميزت اﻷســـــــــــــــــــــــــــــــــرة الرومانية في إقليم طرابلس بأنها العنصر اﻷﻛثر
ثقافة بين السكان  ،فقد ﻛانﺖ مﺤﻂ اﻋجاب و تقدير من مختلف الﺸرائح السكانية  ،و لقد
) (1
ارتبﻂ نظام اﻷسر الرومانية في اقليم طرابلس بالنظم و القوانين المعمول بها في روما 2
 ،حيث ﻛان قوامها اﻷب الذي يعد حجر الزاوية في اﻷسرة و رئيسها  ،و له مطلق السيادة
ﻋلى ﻛل أﻋضائها اﻵخرين  ،فكانﺖ سلطة الرجل تعرف بمانوس ) (Manusأي سلطة
وضع اليد بﺤق الزواج ﻋلى الزوجــــــــة  ،و بﺤق اﻷبوة ﻋلى اﻷبناء  ،و حق امتﻼك العبيد
لكونه السيد و المالك لهم  ،و ﻛان هذا العرف داخل اﻷسر الرومانية بمثابة القانون الداخلي
الواجب نﻔاذه ﻋلى الجميع احتراما ً للتقاليد اﻻجتماﻋية  ، (13و لقد تكونﺖ اﻷسرة الرومانية
في مدن اﻻقليم الطرابلسي من اﻷب و اﻷم و اﻷبناء و ﻛانﺖ اﻷسر النبيلة تضم العبيد و
أسرهم أيضا ً ) ، (14و في بعض اﻷحيان ﻛانﺖ تتبع بعض اﻷسر الﻔقيرة اﻷسر النبيلة بصﻔة
تابعين أو ندماء ).15
المبﺤث اﻷول  :المرأة اﻷم .

ﻛانﺖ المرأة الرومانية القاطنة في منطقة المغرب القديم بﺸكل ﻋام تﺤب إنجاب
اﻷطﻔال حتى و إن أثر ذلك ﻋلى ﺻﺤتها و جمالها ) ،16و إن لم ترد نقيﺸة تؤﻛد ذلك في
اﻷوساط الطرابلسية  ،إﻻ أن ثمﺖ إشارات لبعض النسوة في المجتمع المغاربي القديم
أنجبن العديد من اﻷطﻔال مثل السيدة المدﻋوة روبريا فيستا) ( Rubria Festaمن قرطاج
ماتﺖ و ﻋمرها 36ﻋاما ً  ،و هي تضع مولودها الخامس  ،وﻛانﺖ ترضع رضيعها حتى يبلغ
السنتين  ،و امرأة أخرى تدﻋى سولبيكيا فكتوريا ) (Sulpicia Victoriaتوفﺖ و ﻋمرها
 37ﻋاما ً تارﻛة وراءها سبعة أوﻻد و بنﺖ  ، 17و بما أن المنطقة برمتها ﻛانﺖ تعيش ذات
الظروف  ،فإنه من المؤﻛد أن المرأة الرومانية في المجتمع الطرابلسي ﻛانﺖ تﺤرص ﻋلى
إنجاب اﻷطﻔال و إن لم نعثر ﻋلى ما يؤﻛد ذلك .ﻛما حرﺻﺖ المرأة الرمانية ﻋلى تربية و
تعليم أطﻔالها  ،حتى في اﻷوساط اﻷرستقراطية  ،وحاولﺖ تولي هذه المهمة بذاتها
باﻹضافة إلى المساﻋدة ﻛان يقدمها المربون في هذا الصدد  ،ﻷن اﻷمومة ﻛانﺖ من المهام
المقدسة بالنسبة للمرأة الرومانية التي ﻻ تستﺤقها إﻻ النساء الﺤرائر  ،لدى نجد بعض
النقوش تطلق ﻋليها ماترونا) (Matronaبمعنى أم العائلة .
المبﺤث الثاني  :المرأة الزوجة .
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ظلﺖ اﻷسر الرومانية في إقليم طرابلس مﺤافظة ﻋلى قوانينها و ﻋاداتها و تقاليدها ،
و من هذا المنطلق ﻛان الزواج هو المخول قانونا ً لتكوين اﻷسر الرومانية بالمنطقة ) ، 18و
ذلك من خﻼل ﻋقد قا نوني يعقد بﺸهادة و حضور ﻋﺸرة شهود ﻋلى اﻷقل  ،و أحد ﻛبار
الكهنة لمبارﻛته من خﻼل قراءة بعض العبارات المقدسة  ،ﻛما يﺸترط في العقد أﻻ يقل سن
الزوج ﻋن الرابعة ﻋﺸر و الزوجة ﻋن الثانية ﻋﺸر  ،و ﻋلى إثره تكون العصمة في يد
الـــــــــــــــــــــــــــــــزوج و يصبح هو ﺻاحب السلطة ﻋلى زوجته ) ، 19و في سياق
الﺤديث ﻋن ﻋمر الزواج تﺸير نقيﺸة ﻋثر ﻋليها في ضواحي مدينة أويا لزوجة تدﻋى أنيا
فرﻛتوزا ) (Ennia Fructuosaالتي تزوجﺖ من أيليوس بروﻛولينوس ) Aelius
 (Proculinusالذي ﻛان يﺸغل رتبة ﻋسكرية ضمن الﻔرقة اﻷوغسطية الثالثة و ﻛان
ﻋمرها ﻋند الزواج أربعة ﻋﺸر ﻋاما ً . 20
يصور لنا أبوليوس ) (Apuliusﻛيﻔية زواجه بالسيدة أميليا بودنتيﻼ ) Aemilia
 (Pudentillaو هي إحدى السيدات الرومانيات المقيمات في مدينة أويا  ،التي دخل بها
في بيتها الريﻔي بين أحضان الطبيعة  ،ﻷن قانون الزواج لم يكن يمنع ذلك  ،و لكن يبدو أن
ﻋقود الزواج ﻛانﺖ تتم ﻋادة في المدينة  ،حيث اتهمه خصومه بأن ﻋقد زواجه ﻋلى
وقع في الريف و لم يقع في مدينة أويا ) ، (21و في هذا
ﻋروسه بودنتيﻼ باطﻼً ؛ ﻷنه َ
الصدد يبرر أبوليوس السبب الذي جعله يقيم ﻋقد قرانه في الريف بدﻻً من مدينة أويا ؛ و
ذلك بسبب التكاليف الباهظة لﺤﻔﻼت الزواج المقامة في المدينة  ،حيث يقول  " :إن السبب
في ﻋقد قراني ببودنتيﻼ في ضيعة بالضاحية بدﻻ من المدينة ﻛيﻼ نبذر  50ألف آس في
اﻷﻛل  ،و قانون يزليوس ﻋن ترتيبات الزواج ﻻ يﺤظر ذلك بهذا النﺤو  :ﻻ تتزوج في
ضيع ة  ،بـــــــــــــــل إن شئﺖ الﺤق فالزواج أﻛثر يُمنا ً في الضيعة منه في المدينة ،ﻋلى
أرض معطاء منه ﻋلى أرض ﻋقيم " .(22

و ﻛان من شروط ﻋقد الزواج المهر الذي ﻛان يقدمه الرجل لزوجته إما معجﻼً أو
مؤجﻼً  ،و يﺸير بعضهم أن قيمة المهر ﻋند اﻷرستقراطية يقدر بﺤوالي  300ألف آس
) ،(23و في هذا الصدد يقول أبوليوس  " :استبعد غرمائي جمال زوجتي و سنها و نسبوا
للر ِد ﻋلى هذه المزاﻋم  ،فﻔي قسيمة
إلي ِخ ﱠ
سةً طلبها زوجةً بدافع الطمع في مالها  ،و ﱠ
ﱠ
الزواج ﻛل ما نﺺ ﻋليه العقد من الوقائع الﺤاضرة و الﺸروط المستقبلية  ،فالمال
المتواضع الذي َمهَرتُ به هذه ال ُميﱠسرة لم يقدم نقدا ً بل احتسب دينا ً فقﻂ  ،و تم الزواج ﻋلى
ﺻلبي يبقى المهر ﻛامﻼً ﻋند ابنيها
أساس هذا الﺸرط  :إن تتوفى دون أن تخلف ﻋ ِقبا ً من ُ
بيدونس ) (Pudensو بونتيانوس ) ، (Pontianusلكن إن أتاها اﻷجل و قد خلﻔﺖ ابنا ً
ﺻلبي  ،فعند ذلك يؤول قسم من المهر إلى الولد المتأخر و الباقي إلى السابقين
أو بنتا ً من ُ
" . 24
)(

و في إطار الﺤديث ﻋن طبيعة العﻼقة بين الزوجة و زوجها وردت ضمن سجﻼت
النقوش الﻼتينية الخاﺻة ببﻼد المغرب بﺸكل ﻋام مجموﻋة من النصوص تﺸير لﺸهادات
واضﺤة و مميزة ﻋن إخﻼص و وفاء زوجاتهن  ،و تﻔانيهن في خدمة اﻷسرة بالرغم من
ﺻغر سنهن و حداثة تجربتهن الزوجية  ،إذ احتوت بعض النقوش ﻋلى ﻋبارات ﺻريﺤة
و واضﺤة لصﻔات الوفاء و اﻹخﻼص التي نعتﺖ بها المرأة  ،ﻛان من بينها ما ورد في
نقيﺸة في مدينة ﺻبراتة التي تضمن مﺤتواها وﺻﻔا ً لﺸهادة زوج امرأة تدﻋى ﻛايلستينا
) (Caelistinaالتي ﻛانﺖ تقيم في ذات المدينة بقوله  " :إخﻼﺻك العﻔيف الذي جعل من
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قلبك وفيا ً لزوجك سمعتك و فضائلك أبكﺖ العائلة لﻔرقاك  ،و ﻛل اللواتي ﻛن معجبات بك "
 ،ﻛما ﻋثر ﻋلى نقيﺸة أخرى في المدينة ﻋلى شاهد قبر امرأة تدﻋى أوزيبيا )(Eusebia
ينعيها زوجها المدﻋو سكسوس ) (Successusيصﻔها بالطاهرة ) (Castitasو المؤمنة
) (Fidesو الخجولة ) (Pudorو غير المزﻋجة ) (Lnnocuitasو بأنها زوجة مثالية و
يطلب من ﻛل من ﻋرفها بأن يتذﻛرها و يدﻋو لها أثناء الصﻼة ). (25

ظلﺖ ظاهرة النقوش التﺸريﻔية للمرأة أﻛثر انتﺸارا ً في الﻔترة ما بين القرنين اﻷول و
الثالث الميﻼدي  ،حيث تصور لنا مكانتها اﻻجتماﻋية في اﻷسرة  ،حيث ﻛانﺖ تﺸرف ﻋلى
البيﺖ ﻛزوجة و أم العائلة ) ، (Mater Familiasو هي المهمة المقدسة للمرأة آنذاك ،
فماترونا )  (Matronaفي اللغة الﻼتينية تعني أم العائلة و سيدة المجتمع و السيدة
المﺤترمة  ،و هي مﺸتقة من ماتريس )  (Matrisو ماترابوس ) (Matrabusبمعنى
إلهة المكان المكلﻔة بﺤمايته  ،ﻛما تصﻔها بأنها سيدة البيﺖ ) ، (Dominaو حارسة
اﻷسرة ) ، 26) (Custosو تؤﻛد ﻋلى ذلك بعض اﻹشارات في المصادر الكﻼسيكية حيث
يﺸير ترتوليانوس) (Tertullianusإلى أهمية المرأة في اﻷسرة بقوله  " :ﻻ توجد بيوتا ً
أﻛثر تنظيما ً و إدارة من بيوت الرجال المتزوجين  ،في حين ﻛل شيء سيئ لدى العزاب
منهم " ). (27

أما ﻋن الطﻼق فلم ترد إشارات نقﺸية بخصوﺻه  ،إﻻ أن جزيل يﺸير بأنه ﻛان موجودا ً
 ،و أن من حق الزوجين فسخ ﻋقد الزواج ﻷنه حق يكﻔله القانون  ،و يﺸترط فيه أن يقوم
و ﻛان ﻋلى اﻷب أن يرد المال الذي
الزوج بتطليق زوجته باﻋتباره ﺻاحب العصمة ،
) (2
أخذه مهرا ً ﻋند زواج ابنته  ،أو يرده زوجها الجديد  . 8و تﺸير المصادر الكﻼسيكية أن
ظاهرة الطﻼق أﺻبﺤﺖ أﻛثر شيوﻋا ً مع نهاية القرن الثاني و بداية القرن الثالث الميﻼدي
حيث يﺸير تريتليانوس إلى ذلك بقوله  " :ﺻار الطﻼق شائعا ً ﻛما لو ﻛان ثمرة الزواج
المرجوة "  ، 29و يﺸير أبوليوس إلى بعض أسباب الطﻼق التي من بينها ﻋدم قدرة المرأة
ﻋلى إنجاب اﻷطﻔال ،و الخيانة الزوجية  ،مﺸاﻛسة الزوجة و ضيق ﺻدرها  ،و أﻻ تقوى
ﻋلى احتمال زوجـــــــها و القيام بمهامها الزوجية  ،أو أن تكون فضة المعاملة  ،أو أن
يصدر منها سلوك مﺸين ﻛالسرقة (30مما يعني أنه ﻋلى المرأة أن تراﻋي قواﻋد اﻷخﻼق
الﺤميدة و تلتزم بها حتى تﺤافﻆ ﻋلى زواجها .
المبﺤث الثالث  :المرأة وقانون اﻹرث .

ﻋلى خﻼف ما ﻛان معهودا ً في العصر الجمهوري من حرمان للمرأة من الميراث
تطورت النظم القانونية الرومانية خﻼل العهد اﻹمبراطوري اﻷول  ،و نصﺖ القوانين التي
تسمح للمرأة بأن ترث من والدها مثلما يرث إخوانها من الذﻛور ) ،(31بل و ﻛان لها الﺤرية
في أن تمنح أو تمنع أبنائها من إرثها  ،حيث يﺸترط القانون أن تﺤرر وﺻية بذلك  ،تماما ً
ﻛما فعلته بودنتيﻼ زوجة أبوليوس مع ابنيها حين أﻋطتهما ما يمكنهما من العيش  ،ﻻ سيما
و أنها ﻛانﺖ تعد من أثرياء مدينة أويا  ،حيث يﺸير أبوليوس بأنها ﻛانﺖ تنوي حرمان ابنها
المدﻋو بودنس من أن يرثها بعد وفاتها لوﻻ تدخله و استجابتها لرجائه بعدم حرمانه من
اﻹرث  ،ﻛما أنها لم تترك له ـــــــ أي زوجها أبوليوس ــــــــــ إﻻ إرثا ً بسيطا ً ﻋلى سبيل
التﺤية وفق قوله  ،ﻛما ﻛان يﺤق لها أن ترث ﻛل شيء ﻋن زوجها إن لم يكن له أوﻻد و إن
ﻛان له فتتقاسم إرث زوجها معهم ). (32
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المبﺤث الرابع  :المرأة والملكية الخاﺻة .

تعرف الملكية الخاﺻة في القانون الروماني بأنها حق ٌﻋلى شيء يخول ﺻاحبه
سلطةٌ ﻛاملةٌ ﻋلى هذا الﺸيء  ،فله أن يستعمله و أن يستغله و أن يتصرف فيه في الﺤدود
التي يقررها القانون  ،(33و يتبين من خﻼل هذا التعريف مظهرين للملكية  ،اﻷول  :هو أنها
تخول ﺻاحبها مجموﻋة من المزايا التي يمكن الﺤصول ﻋليها من الﺸيء  ،والثاني  :هو
خضوﻋها لسلسلة من القيود التي يراﻋى فيها مصلﺤة أشخاص آخرين غير المالك  ،بقصد
تﺤقيق الصالح العام ). 34

أثبتﺖ النقوش و المصادر الكﻼسيكية أن منطقة المغرب القديم بﺸكل ﻋام ﻋرفﺖ الكثير
من النساء المالكات واللواتي استطعن الﺤﻔاظ ﻋلى ثرواتهن و تنميتها  ،بالرغم من أن
بعضهن لم تكن من ذوات اﻷﺻل الغني اللواتي ورثن الثروة و اﻷراضي ﻋن آبائهن  ،وإنما
متواضع بسيﻂ ) ،35وبﺤكم القانون أﺻبﺤﺖ المرأة الرومانية ذات
أحيانا ً ﻛنﱠ من أﺻ ٍل
ٍ
استقﻼلية ﻛبيرة و حقوق مساوية لﺤقوق الرجل  ،و من بين النسوة اللواتي يردن في هذا
الصدد السيدة بودنتيﻼ التي يصﻔها زوجها بأنها ﻛانﺖ من أثرياء مدينة أويا) Locup
،36(Feminaﻛما اﻋتبرها من النساء الذﻛيات؛ ﻷنها استطاﻋﺖ تنمية ثروتها بنﻔسها ،بل
وأيضا ً تنمية إرث ولديها ) ، 37و يستمر أبوليــــــــــــــــوس في وﺻف ثــــــــــــــــروات
زوجتـــــه وأمﻼﻛها الخاﺻة قائﻼً  " :و هي التي ﻛانﺖ تنظم استثماراتها الزراﻋية و تربية
قطعان اﻷغنام واﻷبقار وحتى الخيول  ،وﻛانﺖ تستخدم ﻋبيدها ﻛي ٍد ﻋاملة زراﻋية  ،ﻻسيما
وأن لها العديد منهم ؛ ﻷنها ﻋدا ﻋن اليد العاملة التي تستخدمها في الضياع وخدمة
اﻷراضي والمنازل الخاﺻة بها والمنتﺸرة في مناطق مختلﻔة بإقليم طرابلس  ،فإنها تنازلﺖ
لولديها ﻋلى ما يقارب  400ﻋب ٍد لخدمتهما ". 38

يوضح أبوليوس في ذات الصدد أن ﻋائدات اﻷراضي هي اﻷساس في ثروة بودنتيﻼ
ِب وتدقق في الﺤسابات مع المزارﻋين ) (Uiliciوالبقارين
التي ﻛانﺖ تَﺤس ُ
) (Upsolionesوحتى سائس الخيل) ، (Equisonesبل واتخذت لنﻔسها مﺤاميا ً خاﺻا ً
بها يدﻋى ﻛاسيوس لونغيوس ) ، (Cassius Lungiusوهو الذي يتولى اﻹشراف ﻋلى
شراء المزارع و مراجعة العقود الخاﺻة بالبيع و الﺸراء و ﻛل ما يتعلق بذلك . 39

و يذﻛر أبوليوس بأن بودنتيﻼ ﻛانﺖ تكرم سكان مدينة أويا من حين إلى آخر  ،فﻔي ﻋرس
ابنها بونتيانوس أهدت سكان المدينة ﻋطايا ) (Sportulaeبقيمة  50ألف سيسترتيوس
) ، (40وﻛذلك اﻷمر حين بلغ ابنها اﻷﺻغر وارتدى لباس الرجولة التوجا ) ،41) (Togaو
ذلك في دﻻلة ﻋلى ترف ثروتها و ﻛونها ذات شخصية مرموقة في المجتمع الطرابلسي
بﻔضل ثروتها الطائلة  .وتجدر اﻹشارة في هذا الصدد إلى بعض اﻷمثلة لنسوة ثريات من
المغرب القديم ساهمن في نﺸاطات مجتمعية  ،ﻛانﺖ من بينهن سيدة تدﻋى مرتيما
) (Martimaمن قرطاج و التي وﺻﻔﺖ في النقش بأنها دومينا ) (Dominaبمعنى
السيدة أو المالكة  ،و التي ساهمﺖ بمﺸارﻛة زوجها المدﻋو باﻛيوس فيكتور ) Pacius
 (Victorفي بناء أسواق بالمدينة وفقا ً لنﺺ النقش  ،و سيدة أخرى تدﻋى ﻛورنيليا
فالنتينا ) (Cornelia Valentinaمن تيمقاد ) ، (Thamugadiوهي زوجة بلوتيوس
فوستوس ) (Plotius Faustusﻛبير ﻛهنة المدينة  ،حيث قامﺖ بمﺸارﻛته ببناء سوق
للمدينة  ،وبناء منزل خصﺺ الطابق اﻷرضي منه لمجموﻋة من الدﻛاﻛين لتأجيرها و
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الكسب منها  ،و في نﻔس الوقﺖ يساهمان في توفير العمل لمن هو بﺤاج ٍة إليه ) . (42و لعل
هذه النصوص تؤﻛد أن المرأة ﻛانﺖ لها ممتلكات وثروات خاﺻة بها مستقلة ﻋن زوجها
وﻋائﻼتها  ،وﻛانﺖ تسيرها ﻛيف تﺸاء وتساهم في بناء وتﺸييد ما تﺤتاج إليه مدينتها من
مرافق ضرورية لتنميتها .

وفي مثال آخر ﻋن النساء من ذوي اﻷمﻼك الخاﺻة تﺸير النقوش في مدينة قرطاج
إلى السيدة ﻛاستيليوم )(Casteleumالتي ﻛانﺖ تتاجر في بيع الخﺸب ،وﻛانﺖ لها فرقة
من ﻋازفات الناي تؤجرها في تنﺸيﻂ الﺤﻔﻼت التي يقيمها السادة في المدينة  ،وأخرى
تدﻋى ﻛيليا ماﻛسيما )(Kiliya Maximaeﻛانﺖ تمتلك ضيعة في الريف .(43
ومن جانب آخر أشارت النقوش إلى بعض النسوة الﻼتي ساهمن في تنمية ثروات
أزواجهن ،وذلك من خﻼل مساﻋدتهم و مرافقتهم في رحﻼتهم التجارية  ،حيث أشار نقش
في قرطاج ﻛرس من قبل رجل يدﻋى لوﻛيوس ) (Luciusلزوجته أوربانيا)(urbaniua
التي لطالما رافقته في رحﻼته التجارية  ،وأنها ﻛانﺖ حريصة ﻛل الﺤرص ﻋلى تنمية ثروته
والﺤﻔاظ ﻋليها  ،وأنها ساهمﺖ معه بما تملكه من أموال من أجل ذلك ). (44

ومن بين المصادر المادية تظهر لوحةٌ فسيﻔسائية ﻋثر ﻋليها بﻔيﻼ دار بوك ﻋميرة
بزليطن )) (Nivirgiالواقعة إلى الﺸرق من مدينة لبدة( إحدى السيدات  ،وهي تجلس
تﺤﺖ إحدى اﻷشجار تراقب العمال وتﺸرف ﻋليهم وتعطيهم اﻷوامر في الوقﺖ الذي ﻛانوا
فيه يقومون بدرس إحدى المﺤاﺻيل الزراﻋية  . (45ومما هو ظاهر من خﻼل هذه
الﻔسيﻔساء يمكن أن نستنتﺞ بأن هذه المرأة ﻛانﺖ مالكة اﻷرض ،وسيدة هؤﻻء العبيد الذين
يﺸتغلون في مزرﻋتها .

مما سبق يمكن القول بأن المرأة الرومانية في منطقة المغرب القديم بﺸكل ﻋام وإقليم
طرابلس بﺸكل خاص ،ﻛانﺖ تتمتع باستقﻼلية واضﺤة ﻋلى ﺻعيد الذمة المالية  ،حيث
أثبتﺖ النقوش والنصوص الكﻼسيكية تمتعها بﺤرية تامة في تكوين الثروات وتنميتها  ،ﻻ
بل وحتى المساهمة في تنمية بعض المرافق المجتمعية المﺤلية  ،وﻛذلك المساهمة في
تنمية ثروات أبنائها وزوجها وإظهار حرﺻها الﺸديد حيال هذا اﻷمر  ،مما يعطي انطباﻋا ً
ايجابيا ً ﻋن وضعها المميز داخل أسرتها بﺸكل خاص ومجتمعها بﺸكل ﻋام .
الخاتمة

إن المتأمل فيما ورد من نصوص في النقوش و المصادر الكﻼسيكية يﻼحﻆ بأن المرأة
الرمانية خﻼل هذه المرحلة شكلﺖ أهمية بالغة داخل أسرتها و مجتمعها بﺸكل ﻋام  ،و إن
ﻛانﺖ وافدة للمنطقة و لم تكن من سكانها اﻷﺻليين إﻻ أنها أثرت وجودها بثقافتها و تميزها
الﺤضاري حيث لعبﺖ ﻛل اﻷدوار اﻷساسية الﻼزمة لتكوين اﻷسرة و المجتمع  ،فكانﺖ
الزوجة المخلصة الوفية المﺤترمة  ،و ﻛانﺖ اﻷم الولود العطوفة المربية المتﻔانية من أجل
أطﻔالها المهتمة بإدارة و رﻋاية شؤون بيتها  ،و ﻛانﺖ المرأة العاملة ﺻاحبة اﻷمﻼك و
الثروات التي أفادت بها أسرتها )زو ٌج و أبناء( و ﻛذلك أبناء شعبها  ،مما يﺸكل انطباع
ايجابي ﻋنها يؤﻛد بأنها ﻛانﺖ و مازالﺖ تﺸكل أهمية بالغة داخل ﻛل المجتمعات ﻋلى
اختﻼف الﺤضارات و العصور .
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:مستخلﺺ البﺤث

تﺸكل حروف الجر مﺸكلة ﻛبيرة ﻋند ترجمتها من اللغة اﻻنجليزية إلى اللغة العربية أو
. العكس
يجد الطﻼب في بعض اﻷحيان ﺻعوبة ﻛبيرة في تﺤديد التوافق الدقيق بين حروف الجر
.اﻻنجليزية و العربية
أجريﺖ هده الدراسة لتﺤديد الصعوبات التي يواجهها المتعلمون العرب ﻋند ترجمة
.حروف الجر من اللغة العربية إلى اﻻنجليزية أو العكس
هده الورقة البﺤثية تقوم ﻋلى دراسة أجريﺖ ﻋلى شكل أسئلة و نصوص يتم ترجمتها
إلى اللغة اﻻنجليزية و هده اﻷسئلة قد تمﺖ اﻹجابة ﻋليها من قبل ﻋﺸرون طالبا ليبيا من
.ﻛلية اﻵداب بجامعة غريان ﻋلى اﻋتبار أن اللغة العربية هي اللغة اﻷم بالنسبة إليهم
نتيجة لهدا اﻻختبار تم اﻛتﺸاف اﻷخطاء و تﺤليلها و دراستها و توضيح ﻛيﻔية
.تصﺤيﺤها و التخلﺺ منها

Abstract.

Prepositions pose major problems when translated from English to
Arabic or vice versa . students , sometimes find it difficult to
determine the accurate mapping between English-Arabic and ArabicEnglish prepositions .

This study is designed to identify the difficulties encountered by
Arab learners when translating prepositions from Arabic into English
or vice-versa . This paper reports on a study undertaken the form of
questions and the form of texts to be translated from Arabic to
English. These questions were answered by twenty Libyan students at
the University of Gharyan. These students' mother tongue is Arabic.
As a result of this test , mistakes have been detected, analyzed and
studied showing how these mistakes can be corrected or eradicated.
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..Introduction.1
According to Celce , Murcia (1983:250) , English prepositions have
always been a source of great difficulties for English as a foreign
language (EFL) learner regardless of his or hermother tongue . One
reason for this is because EFL learners usually try to relate the use of
English prepositions to their mother tongue (MT) prepositional
system. In many instances , the difference in the number of
prepositions and the lack of a one to one mapping between the
English and the MT prepositions is the source of the difficulty .

Zughoul ,(1973) states that problems EFL learners have with the
prepositions are compounded by the fact that prepositions , in
general , are highly polysemous and represent an ontological
category that is highly conceptual . This means that EFL learners are
often confronted with making decisions as to which prepositions to
use since the conceptual mapping in the MT might be highly different
. Thus, prepositions usage often stands in the way of achieving
grammatical fluency and accuracy for EFL learners . Among Arab EFL
learners prepositions are considered to be the most difficult because
of Linguistic differences between the Arabic and English prepositional
systems. The language specific differences between the Arabic and
English prepositional systems include some English prepositions that
are not present in the Arabic language ( James,1980 ) . In learning
these prepositions EFL learners sometimes transfer their mother
tongue system with a limited number of prepositions to transfer
their usage of English prepositions resulting in incorrect English
prepositional usage . In addition to this , since prepositional usage in
English is highly idiomatic , the nuances of idiomatic usage of English
prepositions are highly challenging to EFL learners and even native
speakers are sometimes unsure of the correct form (Gethin,
1983:161).

2. Comparison between English and Arabic prepositions . (fii… ﻓﻲin) ,
(ala… ﻋلﻰon)
Although English and Arabic prepositions have some characteristics in
common , they differ in both number and usage . There are only
twenty Arabic prepositions
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(Loushin , 1995). The most important and commonly used are six
prepositions , (min ,ila , ala , ba , la , fii ) , (Abbas Hasan , 1985:
pp320) while in English there are one hundred and fifty prepositions
(Josef Essberger , 2000).

A preposition by definition expresses a relationship between two
entities : it indicates a relationship in space ( between one object and
another), and or a relationship in time (between events), so, the first
characteristic is that neither English nor Arabic prepositions can stand
by themselves : they get their meanings through their usage in
contexts. The other characteristic is that the number of prepositions
in English is more than in Arabic. Arabic is limited, as mentioned
above ; but , at the same time, each preposition may have to serve a
variety of purposes .The same preposition may express time or space
and be followed by a noun , a verb , an adverb or an adjective ; also it
may be used idiomatically ( Pittman,1966 ). The main problem for
learners lies firstly in the fact that not every English preposition has a
definite equivalent in Arabic and vice versa , and secondly, is that not
every English or Arabic preposition has a definite usage and meaning
, indicating only time or space.
The most problematic of all prepositions for both space and time are
fii and on". The first example the Arabic preposition "fii" is used as an
equivalent instead of "in, into,at, on, during ,within, inside ,and also
zero equivalent".

This particular preposition has therefore great semantic power in
both standard and colloquial Arabic : it's the filter through which all
these English equivalents must pass. It is used to denote time and
place and occurs with many different Arabic words in abstract and
metaphorical usages.
Therefore "fii' as well as other Arabic prepositions interferes the
selection and usage of English prepositions as shown in the following
examples
1- I slept in bed (correct response) (in)

2- Spring begins in the first of March. (on)
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3- In the end of the journey we brought fruit. (at)

4- In my last holiday I did many different things. (during)
5- I went home in happily. (?) (zero equivalent)

6- The boy threw a stone in the swimming pool. (into)

The first English preposition that is likely to be produced as the
equivalent of the Arabic preposition "fii" is "in" as shown in the first
sentence where it is correctly used. However , it is incorrectly
selected instead of " on , at , during , "?" and into"in the sentences
2,3,4,5and 6.

Another problem is that Arab learners use or omit certain English
prepositions according to Arabic usage . So , by literal translation
when the Arabic context requires a preposition (or requires none ),
learners make wrong responses accordingly as illustrated in the
following examples
1 The boy enjoyed the film. The literal translation of this sentence is
either the boy enjoyed with the film. Or the boy enjoyed from the
film.

In Arabic it is necessary to insert a preposition to make a relationship
between the enjoyment and the film , which was the cause of the
enjoyment . Without such a preposition the Arabic sentence will have
no sense. Therefore Arab learners are likely to insert unnecessary
prepositions when they express themselves in English .
On the other hand , they may omit necessary prepositions as
illustrated by the following examples :
1 When we arrived in Tripoli we bought fruit .

2 I must stay at the university for eight years .
3 I saw the dome of the rock .

These are correct responses in English .

The prepositions "in , for and of " must be inserted to form a
relationship between the arriving and the place, which was arrived
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at, and the stay at the university and the time to be spent there; also
between the rock and the dome which is built over it. Without these
prepositions the above sentences will make no sense in English . But
the literal translations of these sentences do not need such
prepositions because the relationship exists in Arabic without them
as shown in flowchart (1).
Language

English

Arabic
Fii

Prepositions

In

Equivalent usage

Locative interior
Nonequivalent usage

Area / Volume

Flowchart ( 1 ) Arabic preposition “ fii “ comparison with English
preposition
“ In “
within
inside
on
at
into
ø
The second example : "ala" the Arabic preposition "ala" is used as an
equivalent instead of on , over , above , at and onto".

Locative
Directive
time
zero
interior
Locative
According to Arab learners these prepositions inpoint
the English
language
arrival
or
point
surface
have the same equivalent and usage. They couldtime
not differentiate in
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the use of these prepositions , they only use "on" , as shown in the
examples below .
1 I saw a football match on TV. (on)

2 The bird is flying on my head . (above )
3 He jumped on the wall . (over)
4 We sat on the table . (at)

5 I will come on seven o'clock. (at)

6 The crab was washed up on the shore (onto)

As shown in the first sentence above , the first English preposition
that is likely to be produced as the equivalent of the Arabic
preposition "ala" is "on". However , it is incorrectly selected of above
,over,at and onto " in sentences 2,3,4,5 and 6 . The key to this
problem is the fact that Arab learners always resort to literal
translation before they form English pattern. In other words , they
translate English into Arabic and then Arabic back into English , word
for word. So these mistakes are due to the Arabic interference when
Arab learners speak or translate into English . Also the differences
between English and Arabic patterns make it difficult to choose the
correct preposition , as shown in flowchart (2).
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Language

English

شArabic
Ala

Prepositions

On

Equivalent Usage

Locative interior
Area / Volume

Nonequivalent Usage

Onto

Over

Above

At

Interior
directive

Locative
superior

Relationship between
two objects but
doesn’t touch it

Point or
time

Flowchart ( 2 ) Arabic preposition “ Ala “ comparison with English
preposition “ On “
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3.Comparison of English and Arabic systems.

In English there are three prepositions "on , in and at " that are used
to indicate positioned point in time and one preposition "during " to
indicate positioned period of time. In Arabic, however , "fii" is used to
indicate the meaning and the use of all the above English
prepositions. Thus it is equivalent to:
1 On : an equivalent of "fii " in Arabic language. It indicates a
positioned point in time and is used with phrases that refer to days
and dates since these are perceived as a "surface" or "line". For
example:
I arrived on time.(An exact point in time )
I work on Sundays.

2 In : an equivalent of "fii" in the Arabic language. It indicates a
positioned point in time and is used with phrases that refer to parts
of days (with the exception of "at night", "at midday "…etc.), month ,
years etc. as these are perceived as an "area", e.g. in the morning ". It
is also used to denote an unspecified point during a period of time
e.g. "In the evening " = "during the evening".
3 At: indicates a positioned point in time and is used with hours, as
these are perceived as a "point" e.g. "at 3 o'clock", also and
exceptionally in "at night" as "night" is seemingly perceived as a
point. It is an equivalent of fii in the Arabic language.
4 During: an equivalent of "fii" in the Arabic language.

It indicates the passage of a period of time e.g. "during the journey " ,
as the time during which the journey took place is perceived as
imaginary line, similar to the journey's route. Arabic does not
differentiate between all the above range of usages, because "fii"
indicates both a point in time and a period of time. Unlike "fii", "ila
and min" , which indicate movement toward or away from a specific
point in time , indicate the same concepts as their English equivalents
"to" and "from".
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5. For : indicates duration of time and is also used to express
movement. Its Arabic equivalent is "li", which has the same meaning
and usage.

6. Into : "to" indicates movement and "in" indicates no movement in
English, with "Fii" equivalent to both in Arabic.
7. Unlike "fii", "ila" indicates movement of an object toward a point.
It therefore has both the meaning and the range of usage of its
English equivalent "to". For example: Ali went to the seashore.

8. Like "fii", "min" has several different English equivalents . It
indicates separation from a point, from an area or volume and also,
from a line or surface. Thus it translates the English prepositions
"from", "away from", "out of" and "off".
9. Ala : an English equivalent to "ala" is "on, over, above, and onto".
"On" indicates locative surface, is usually used to express a
relationship between two things but can touch it. Unlike "on", "over"
and "above" are used to express a relationship between two things
but does not touch it."Onto": "on" indicates locative surface and "to"
indicates directive movement.
10. Bi : It is equivalent to Arabic "fii"and "in and at" in English.

11. Li : This Arabic preposition is equivalent to the English
prepositions "to and "for".
4. Methodology.

The sample of this study, which consisted of twenty female
students, were chosen randomly from Libyan students at the
university of Gharyan. The selected members of this sample were
students doing their bachelor of arts in the faculty of arts in Gharyan.
Arabic is the mother tongue for all ofthem while English is used as a
foreign language.A test was conducted to examine the students'
abilities to distinguish between English and Arabic prepositions. The
test consisted of three questions.
Q1. This question focused only on locative prepositions, in a multiplechoice format.
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Q2. This question focused only on directional prepositions, in a
multiple-choice format.
Q3. This question focused on both locative and directional
prepositions and required the translation of short statements from
Arabic into English.
5. Findings .

The researcher reveals three results as follows :

1 . Six ( 6 ) students ( 30 % ) passed the exam, and the other fourteen
( 14 ) students
( 70 % ) failed the exam.

2 . Libyan students may tend unconsciously to impose their patterns
and structures on English particularly when they express themselves
orally or in writing. What we are concerned with here, is the
influence of Arabic prepositions on English, which makes students
commit these errors.
3 . The major reasons for these mistakes are problems relating to the
dominance of the mother tongue, imposing Arabic syntactic structure
and meaning on the English language.

In the light of the results of this study, it is noticed that these
specific words in English language, which are called prepositions,
cause difficulties for Libyan students.

The misunderstanding of some of these words used in the test
caused Libyan students to commit errors. Libyan learners are
expected to find similar difficulties in the use of English prepositions
because although Arabic and English prepositions have some
characteristics in common, they differ in both number and usage. The
main problem for Libyan learners lies firstly in the fact that not every
Arabic preposition has an exact equivalent in English and vice versa,
secondly, not every English or Arabic preposition has a definite usage
and meaning, indicating only time or space or following / preceding a
certain word. For example, the Arabic preposition
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" fii" is used as ( in, into, at, on, and inside etc. ). This particular
preposition has therefore great semantic power in both standard and
colloquial language use; it is the filter through which all these English
equivalents must pass. It is used to denote time and place and occurs
with many different Arabic words in abstract and metaphorical
usages. Therefore "fii" as well as other Arabic prepositions, interferes
in the selection and usage of English ones. Another problem in this
area is caused by the English language, which in certain places allows
a reasonable degree of freedom of choice with regard to certain
prepositions and prepositional phrases. These choices sometimes,
confuse the Libyan learner to such an extent that he or she may
choose the wrong item, which would, again, negatively influence the
quality of the translation. Regarding problems relating to the
dominance of the mother tongue, many types of errors that students
may commit in translating from their native language into the target
one could be attributed to the dominance of their mother tongue,
that is the traces by someone's native tongue upon the foreign
language into which he or she is translating. Students tend
unconsciously to impose their own patterns, semantic and syntactic
or any other aspects of their language on the patterns and structures
of the target language. The extent and the influence of these traces
vary in their number according to the degree of closeness between
the two languages and cultures involved in the process of translation
as well as the degree of the learner proficiency and command of both
the source and the target languages.
Conclusions
The results obtained in this study have led to the following conclusions :
1-The influence of Arabic prepositions on English makes students commit
errors.
2-The dominance of the mother tongue Leads students to impose Arabic
syntactic structure and meaning on English.
3-The misunderstanding of some English prepositions makes students
commit errors.
4-Although Arabic and English prepositions have some characteristics in
common, they differ in both number and usage.
5-The main problem for Arab learners is that not every Arabic preposition
has an exact equivalent in English and vice versa.
6-English and Arabic prepositions do not always have a definite usage and
meaning.
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7-The reasonable degree of freedom which the English language allows in
certain places, makes students sometimes, choose the wrong item and
affects the quality of translation.
8-Arab learners may tend unconsciously to impose their patterns and
structures on English particularly when they express themselves orally or
in writing.
9-Neither English nor Arabic prepositions can stand by themselves : they
get their meanings through their usage in contexts.
10-The number of prepositions in English is more than in Arabic.
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Writing a Literature Review for EFL Postgraduate Students at
the Libyan Academy: common pitfalls and how to avoid them

Dr. Ali Ahmed Elmojahed
The Libyan Academy
School of Languages
Department of English

:مستخلﺺ الدراسة

 يجب ﻋلى الباحثين.مراجعة أدبيات البﺤث هي مرحلة أساسية ﻷي ﻋمل بﺤثي
حيث أن هذه المراجعة تقدم مس ًﺤا حول،القراءة ﻋن الموضوﻋات التي اختاروا البﺤث فيها
 ﻛما يؤﻛد، فإنالطﻼب، ومع ذلك.ما تم ﻛتابته حول نﻔس الموضوع من قٍبل باحثين آخرين
 يﺸعرون بالضياع ﻋندما يتعلق اﻷمر بكتابة الﻔصل الخاص،العديد من الباحثين الخبراء
وطﻼب الدراسات العليا الليبيين في أقسام اللغة اﻹنجليزية ليسوا، بمراجعة أدبيات البﺤث
 ومن غير المرغوب أن يكتﺸف الممتﺤنون لﻸطروحات التي يقدمها هؤﻻء.استثنا ًء
إن الهدف من هذه الورقة البﺤثية هو.الطﻼب ﻋادة العديد من الزﻻت ﻋند ﻛتابة هذا الﻔصل
التﺤقيق في هذه العثرات وتﺤليلها وتسليﻂ الضوء ﻋليها في ضوء أﻋراف وقواﻋد ﻛتابة
 تم تﺤصيل، ﻛوسيلة لجمع البيانات،  وباستخدام المقابﻼت.فصول مراجعة أدبيات البﺤث
رؤى قيمة من مﺤاضرين و مناقﺸين ومﺸرفين ذوي خبرة في مؤسسات التعليم العالي
 وجامعة، وجامعةالزاوية، وجامعة طرابلس،الليبية المتضمنة ﻛل من اﻷﻛاديمية الليبية
 وﻛانﺖ البيانات التي تم جمعها متسقة مع.  وجامعة بنغازي وجامعة غريان،ﺻبراتة
 وقد أظهرت نتائﺞ هذه الورقة البﺤثية أن الطﻼب لديهم بعض المﺸاﻛل في.فرضية البﺤث
 وقد أسهم هذا البﺤث في تسليطا لضوء ﻋلى مجالهم. الﻔصل الخاص بالمراجعة اﻷدبية
 وأشارت النتائﺞ إلى أنهي نبغي إيﻼء مزيدمن اﻻهتمام.من مجاﻻت ﻛتابة اﻷوراق البﺤثية
.لكتابة هذا الجزء الهام مناﻷوراق البﺤثية
Abstract

Reviewing the literature is an essential phase for any research work. Researchers
have to read about the topics they have chosen to investigate. This review
provides a survey about what has been written about the same topic by other
researchers.Nevertheless, students, as many expert researchers assert, feel lost
when it comes to writing a literature review and post graduate EFL Libyan
students are not an exception. Undesirably, examiners of these students’
dissertations usually discover many pitfalls in the Literature Review Chapter.

The aim of the current paper is to investigate, analyse and highlight these pitfalls
in the light of the conventions and rules of writing literature review chapters.
Using semi-structured interviews, invaluable insights have been gathered from
experienced lecturers, examiners and supervisors at higher EFL Libyan
institutions including the Libyan Academy, Tripoli University, Zawia University,
Sabrata University, Bengahzi University and Gharyan University.The collected
data was consistent with the hypothesis. The results of the present paper showed
that students have some problems in writing a literature review chapter. This
investigation contributed in highlighting an important area of writing research
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papers. The findings indicated that more attention should be paid to writing this
important part of research papers.

0. Introduction

Key terms: Literature Review – Primary sources - Secondary sources
– Dissertation

While writing a dissertation students have to follow a systematic
structure consisting of introduction, literature and theory,
methodology (or materials and methods), results, discussion, and
conclusion. Literature review chapter is usually the longest and the
second chapter in this order. Its importance lies in the fact that it
helps in writing all the other chapters.

The purpose of writing a literature review, as Clark(2007) asserts, is
to demonstrate that the writer has insightfully and critically surveyed
relevant literature on his or her topic in order to convince an
intended audience that the topic is worth addressing.However,
examining some literature review chapters written by EFL Libyan
students, reveals that there are many drawbacks in these chapters,
which weaken the whole dissertation. To confirm this attitude, other
colleagues who used to supervise postgraduate students were
interviewed and their responses were used as the data of this study.
0.1.The Hypothesis of the study

This research assumes that Libyan EFL postgraduate students have
problems in writing an appropriate literature review chapter.
Students feel lost when it comes to writing this chapter.Undesirably,
examiners of these students’ theses usually discover many pitfalls in
the Literature Review Chapter. Therefore, it is presumed that the
results of this research will provide valuable insights regarding this
issue.
0.2.The aims of the study

The purpose of this research paper is to investigate the common
pitfalls found in EFL Libyan post-students’ writing of a literature
review chapter and to point out solutions which other researchers
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have found helpful and that may also work for students. The
responses of the semi-structured-interviews, conducted with
lecturers and examiners at some Libyan post-graduate EFL
departments,are used to identify these common pitfalls.Moreover,
these responses provided valuable recommendations which will help
students to avoid these pitfalls. The paper also aims to provide an
overview of the process of planning, undertaking and writing a
systematic literature review.
0.3.The significance of the study

This research may fill a gap in the literature. It is not only of concern
to students, but also of concern to readers, writers, researchers,
critics and other individuals interested in this field. This research may
predominantly benefit postgraduate students in EFL departments in
writing an appropriate literature review chapter.
1. Study background

1.1.What is meant by “Literature Review?”

As mentioned above, chapter two of a dissertation is usually assigned
to the review of related literature. The question is what is meant by
Literature Review. Literature, according to Kahn,(1994, p. 335), refers
“primarily to creative writing of excellent artistic quality, or at least
aiming at high quality. By extension, it can refer to the written work
of scholars or researchers”.
Generally, literature, as Biggam(2011, p.41) indicates, “refers to
written published material”. Precisely, it “comes in all shapes and
sizes, and is not confined to ‘beautiful writing’. Books, articles,
reports, official publications, conference papers, theses, newspapers,
encyclopedias, all fall within the common definition of literature:
they are all written, published sources.” ibid p.41. Basically, a
literature review, as Taylor, (2019), indicates, “is an account of what
has been published on a topic by accredited scholars and
researchers.” Therefore, it can be concluded that literature is not
limited to ‘beautiful writing’ as might some students’ mind go to. A
literature review, according to Learning Enhancement Team, at
Middlesex University London,(2019, p. 4)is “an effective summary
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and synthesis of selected documents on a research topic. It may also
include elements of evaluation.(It is) a critical synthesis of previous
research which leads logically to the research question(s) that you
wish to ask/explore in your project or dissertation”
1.2. Rationale of Reviewing the Literature

It is expected that students will encounter challenges when they
startwriting a dissertation, particularly in writing a literature review.
As Turabian (2007 p.20)acknowledges,“we know how challenged you
can feel when you start a substantial research project, whether it's a
PhD dissertation, a BA or master's thesis, or just a long class paper”.
However, as he recommends, “you can handle any project if you
break it into its parts, then work on them one step at a time.”
Students, as Biggam(2011, p.13.) asserts, “sort of know that they
have to complete something called a Literature Review, but they are
at a loss where to start or what it ought to contain” Literature
reviews, as Aveyard (2014, p.4) states, “are important because they
seek to summarize the literature that is available on any one topic.
Terrell, (2016) admits that learning to write a review of literature is
daunting; however, he asserts that many guidelines are available.

Firstly, when reviewing the literature students should think about
reading before writing. The question is whystudents shouldreview
theliterature. In fact, students need to know what has been written
by other researchers about the topic that they chose to write about.
What is required, as Jackson, (1995, p. 317)emphasizes, “is a sense of
the current state of knowledge on the topic under investigation”. It is
important to make a survey about the previous research work done
by others and then, start from where others ended.By reviewing the
literature, students can detect a ‘gap’ to be filled or a new area to be
explored. Reviewing the literature will also help students decide
which research design and methods are more appropriate for their
research. According to Dunleavy, (2003, p, 15), “theses and academic
research papers commonly start with some level of literature review.
It is quite common for beginning students to wax lyrical in these
sections about the limits or inadequacies of previous research in their
field.
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More importantly, students should find materials relevant to the
subject being explored and determine which literature makes a
significant contribution to the understanding of the topic.
Furthermore, they should determine what are the key theories,
concepts and ideas of the work they reviewed. As McCombes (2019)
stated,a good literature review is often the foundation for
a theoretical framework.Qualified researchers can use it to discuss
various theories, models, and definitions of key concepts. The aim of
this determination is to be able to compare theory (from their
Literature Review) with practice (from their collected primary data,
e.g. from interviews or questionnaires).
Although the term “review of literature” generally refers to the
second chapter of a dissertation it is worth to mention that it is not
the only time a researcher needs to refer to the literature. In fact,
literature review will help students knowing more about how to write
a good problem statement with its supporting background and
significance, guiding the research method of the study, planning the
data analysis and presenting the results.
1.3.What should be avoided in the literature review chapter?

While writing the literature review, students should not include
everything they read into this chapter. They should not only
paraphrase other researchers, but also add their own interpretations
where possible.More importantly, they should, at all times, avoid
plagiarizing of their sources.
Biggam, (2011, p. 256) summarizes bad practice of literature review
chapter as follows:
– Ill-structured Review
– Superficial, skeletal sub-sections (lists, simple descriptions, lack of
discussion)
– Concentrating almost exclusively on web sources
– Not offering, or justifying, your own views (i.e. devoid of critical
evaluation)
– Lack of development of ideas
– Inconsistent referencing styles
– Plagiarizing work
167 ﺻﻔﺤة

(2020-السنة العاشرة – العدد التاسع ﻋﺸر )يونيو

مجلة الجامعة

– No sense of direction
– No obvious relevance to research objectives
– No evidence of need for empirical research
– Ends abruptly with no obvious link to next section (Research
Methods)
1.4. Reviewing the Literature (Sources)

As mentioned earlier, when it comes to reviewing the literature
students should think about reading before writing. The question is
“What should students read?” In fact, there are varieties of sources
available for students to read. They can check with a reference
librarian for sources. They can also check the appropriate discipline’s
Abstracts. Abstracts, as Bell, 1999, states, “are invaluable and can
save weeks of effort”. Abstracts let readers decide whether the
research discussed is relevant to their own interests or study.
Abstracts also help readers understand the main argument quickly.
One of the most important sources is “journals”. Jackson, (1995, p.
315), suggests to check “journals that are likely to publish work on
the area. It is advisable to begin by checking through the most recent
issues….By starting with the most recent issues (students) will
identify the latest research”. Other sources include books, theses,
government documents, reports, official publications, conference
papers, newspapers, encyclopedias and popular media. The internet
is considered one of the most valuable sources of information,
however, when it comes to writing research this source should be
used carefully. As Biggam, (2011, p 41) warns, in the internet “there
are also sources of dubious quality (blogs, e-encyclopedias,
commercial sites, e-newspaper articles, etc.). If you concentrate on
the latter grouping in your literature review, then your work will lack
academic credibility”.
1.5.Primary, secondary, and tertiary sources

As mentioned earlier, students will be expected to research their
topics extensively and it is worth highlighting some of the source
168 ﺻﻔﺤة

(2020-السنة العاشرة – العدد التاسع ﻋﺸر )يونيو

مجلة الجامعة

materials that students may find useful. Some of these materials
might be classed as primary sources, while others might be thought
of as secondary sources. Readers and examiners, in particular, will
expect students to use different levels of sources, called primary,
secondary, and tertiary. These levels, as (Turabian , 2007, p. 44)
asserts “aren't sharply defined categories, but they roughly
characterize how researchers think about most sources.”
According to: Yale University Library research guides (2019):

Primary sources are original materials on which other research is
based.They are from the time period involved and have not been
filtered throughinterpretation or evaluation.They are usually the first
formal appearance of results in physical, print or electronic format.
They present original thinking, report a discovery, or share new
information.
Examples include:

 Literary creation: novels, short stories, poems, etc.
 Artifacts (e.g. coins, plant specimens, fossils, furniture, tools,
clothing, all from the time under study);
 Audio recordings (e.g. radio programs)
 Diaries;
 Internet communications on email;
 Interviews (e.g., oral histories, telephone, e-mail);
 Journal articles published in peer-reviewed publications;
 Letters;
 Newspaper articles written at the time;
 Original Documents (i.e. birth certificate, will, marriage license,
trial transcript);
 Patents;
 Photographs
 Proceedings of Meetings, conferences and symposia;
 Records of organizations, government agencies (e.g. annual
report, treaty, constitution, government document);
 Speeches;
 Survey Research (e.g., market surveys, public opinion polls);
 Video recordings (e.g. television programs);
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 Works of art, architecture, literature, and music (e.g.,
paintings, sculptures, musical scores, buildings, novels, poems).
 Web site.

Secondary sources are less easily defined than primary
sources.Generally, they are accounts written after the fact with the
benefit of hindsight.They are interpretations and evaluations of
primary sources.Secondary sources are not evidence, but
rather commentary on and discussion of evidence.However, what
some define as a secondary source, others define as a tertiary source.
Context is everything.
Examples include:











Bibliographies (also considered tertiary);
Biographical works;
Commentaries, criticisms;
Dictionaries, Encyclopedias (also considered tertiary);
Histories;
Literary criticism such as Journal articles;
Magazine and newspaper articles;
Monographs, other than fiction and autobiography;
Textbooks (also considered tertiary);
Web site (also considered primary).

Tertiary sources consist of information which is a distillation and
collection of primary and secondary sources.
Almanacs;
Bibliographies (also considered secondary);
Chronologies;
Dictionaries and Encyclopedias (also considered secondary);
Directories;
Fact books;
Guidebooks;
Indexes, abstracts, bibliographies used to locate primary and
secondary sources;
 Manuals;
 Textbooks (also can be secondary).
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“Secondary sources are books and articles that analyze primary
sources, usually written by and for other researchers. … Secondary
sources also include specialized encyclopedias and dictionaries that
offer essays written by scholars in a field.”(Turabian , 2007, p. 45)
Purposes of using secondary sources:

1. To Keep Up with Current Research.
2. To Find Other Points of View.
3. To Find Models for Your Own Research and Analysis.

As McMillan and Weyers, (2010), recommend, “Always try to read
and cite the primary source if you can. Do not rely on a secondary
source to do this for you”
1.6.The goals of a review

The following are some goals of a review presented by Jackson,
(1995):
 identifying areas where there seems to be consensus among
researchers;
 noting when there are inconsistencies in research findings;
 identifying variables that others have found to be relevant to
the problem at hand;
 identifying areas which, if explored could lead to important
new understandings of the phenomenon under examination;
 seeing how other researchers have made connections to
theory; and
 seeing how other researchers have measured variables and
analyzed their data.

1.7.Principles for Referencing

Chapter two of a dissertation is usually assigned to Issues and Review
of Related Literature. It is usually the longest chapter of a dissertation
where students have to provide definitions, theories, and a number
of secondary sources written byothers; consequently,it is essential to
cite these sources accurately, in text and in the list of references.
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Thesis references, as it is suggested by Dunleavy, (2003, p.121),
“must always be fully precise, ideally sourcing citations to particular
pages, as (Foucault, 1995, pp. 56–9), or at worst indicating a specific
chapter, as (Foucault, 1995, Ch. 4)”.

Before students start writing their literature review chapter, it is
important to know that there are several different referencing
systems, with variations within each. In fact, there are many
citation/reference systems, such as, Harvard System, APA (American
Psychological Association) Style, MLA (Modern Language Association)
system, GB 7714, GOST - Name Sort, GOST - Title Sort, ISO 690 - First
Element and Date, ISO 690 - First Numerical Reference, SIST02, and
Turabian. Whichever system you choose, it is important to follow a
format that is clear and consistent, i.e. do not mix the systems.
2.Data collection, presentation and analysis

Semi-structured interviewing is one of the main methods of
qualitative research and personal interviews are common in
academic social research. According to Bryman, (2004, p. 251) Semistructured interviews “are conducted on the basis of a loosestructure
consisting of open ended questions that define thearea to be
explored, at least initially, and from which theinterviewer or
interviewee may diverge in order to pursue anidea in more detail”.

The data for this research was collected by semi-structured
interviews conducted with ten lecturers in postgraduate English
Departments at different higher Libyan institutions including the
Libyan Academy, Tripoli University, Zawia University, Sabrata
University,GharyanUniversity and Bengahzi University. The semistructured interview contained ten Likert-scale Type Questions that
ask respondents to categorize a statement by indicating to what
extent it occurs in examining dissertations, particularly in literature
review chapters. Each statement is followed by a brief explanation
which represents the qualitative dimension of the research. See
Appendix1
The following are the responses of the participants. The first part of
the data is quantitatively analysed by using percentages and the
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second part is qualitative in nature so it was directly cited in a
meaningful manner with small comment on each citation.
2.1. Presentation andanalysis of the collected data
Analysis of question 1
“Students include irrelevant material”

As a response to question one, which inquires to what extent
students include irrelevant material in their literature review
chapters, 2lecturers (20 %) went to always, whereas 5 (50%) chose
sometimes, and 3 indicated rarely. This result shows that the
majority of the respondents believe that students include irrelevant
material in their literature review chapters.
As an explanation for their responses, one of thelecturersstated, “this
happened because some students did not have solid background
knowledge about the topic being investigated”. As another
respondent revealed,“Most students include irrelevant material
perhaps thinking it is relevant or they couldn’t find enough relevant
material so they fill in the review with what’s available.” Similarly,
another respondent added, “sometimes they do that just to fill space
when they fail to find relevant sources”. Another lecturer, however,
justified the case as, “students include irrelevant material due to
their lack of understanding the purpose of the literature review”.
Another comment was, “They may be get distracted due to
similarities in topics. They need to be directed by the supervisor”.
Analysis of question 2

“Students do not present varieties of sources.”

As a reply to question 2, which asks whether students do not present
varieties of sources, 3lecturers (30%) went to always, 5 (50%) chose
sometimes, 1 (10%) went to rarely and another lecturer (10%) chose
rarely. Once more, this result indicates that the majority of the
respondents believe that students do not present varieties of sources
in their literature review chapters.
As justification for their responses, one of the lecturers mentioned,
“Nowadays, most students tend to use online resources as it seems
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to be easy to get an access to. The other issue is that some of them
do not know how to search for reliable resources using different
searching techniques”. Another lecturer added, “All students cannot
possibly present a good variety of sources due to the shortage of
such sources or sometimes the unavailability of sources such as
specialized journals or up-to-date textbooks”. Another lecturer
ascribed the reason to, “their lack of access to these resources. They
also lack training of how to locate the different sources”. Similarly,
another lecturer mentioned, “With the limited references available
in Libyan libraries, students use the internet with no experience, so
it is expected to have limited sources”. Another lecturer also
mentioned the ‘unavailability’ and added, “The lack of sources in
libraries makes them use only a few. Sometimes, they may not have
enough access to the Internet. As well as they may not know how to
distinguish between the materials they have”.

Analysis of question 3

“Students overuse long, direct quotation.”
As a reaction to question three which asks if the students overuse
long, direct quotation, 3 lectures (30%) went to always, 6 (60%) chose
sometimes, and 1 (10%) went to rarely. This result indicates that
most of the respondents believe that some studentsoveruse long,
direct quotationin their literature review chapters.

As an explanation for their responses, about the above statement,
one of the lecturers stated, “… because they think long quotations is
an advantage and think the more they use long quotations the better
it is for their research. Again it is a matter of lack of understanding of
the purpose of the literature review”. Another lecturer, however,
attributed the case to the lack of reading and writing skills, “There
are many students who lack the skills of summarizing and
paraphrasing information or lack the skills of understanding what
they read, as a result they tend to use long and direct quotations”.
Another lecturer mentioned a different justification, “Most students
revert to this technique (overuse of DQs) as they avoid having to
paraphrase quotations for fear of making mistakes”. Another lecturer
ascribed the case to “Less experience and knowledge of the Harvard
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system, for example, and less self-writing creativity make them use
long citation”. Another lecturer ascribed the case to, “… because they
think that they can quote as much as possible. This is because of not
enough awareness of the basics of research methodology”.
Analysis of question 4
“Students start writing their dissertation before reviewing the
literature”
As a reply to question 4 which asks to what extent the students start
writing their dissertation before reviewing the literature, 1 lecturer
(10%) went to always, 8 (80%) chose sometimes and another lecturer
(10%) went to rarely. This result also indicates that most of the
respondents believe that some students start writing their
dissertation before reviewing the literature.
As a justification for their responses, one of the lecturers stated, “…
because they do not understand that the literature review purpose is
to inform their students and give them the directions of how to start
their dissertation”. Another lecturer believed that it is the
responsibility of the supervisor, and mentioned “This is a common
problem among postgraduate students; a part of it is attributed to
the lack of good supervision. A good supervisor should ask his/her
student to read in the selected topic to the point that the supervisor
is convinced that his student is well aware of the topic he or she will
write about and whether he or she has enough references to cover
all the parts of the work or not”. Another lecturer added, “In fact,
this usually happens due to one main reason, i.e. the students are not
well-trained to write a research paper properly”.Another lecturer
ascribed the case to: “Some students rush to finish their work as
quickly as possible and rely on their limited background knowledge
about the topic which is insufficient”. Another lecturer, however,
differed, “Most students do that anyway; having specified a
particular research focus they write a research statement and
questions before they turn to the introduction. After that they start
searching for LR sources”.
Analysis of question 5
“Students provide only a list describing one piece of literature after
another.”
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As a response to question 5 which asks whether students provide
only a list describing one piece of literature after another, 3 lecturers
(30 %) chose always, whereas 4 (40%) went to sometimes and 3
lecturers (30 %) chose rarely. This result reveals that the majority of
the respondents believe that some students, when writing their
literature review chapter, provide only a list of studies describing one
piece of literature after another.
As a justification for their responses, about this statement, one of
the lecturers asserted, “they list the sources without connecting
them because they lack the techniques of academic writing”.
Another lecturer added, “I think such students either have not
received enough training on how to write literature or did not work
hard to find out how literature should be written”. Another lecturer
attributed the case to: “Some students do that because they lack the
skill of writing coherently and they do not bother to re-read critically
what they write before submission”. As another lecturer added,
“Literature review section or chapter should be written in a critical
way with certain coherence that the reader understands the
sequence of the events and the opinion of the writer”. Another
lecturer ascribed the case to: “This is because things are not clear.
They feel satisfied with only listing the materials they read for
literature review. Critical thinking of what they read is absent. This
means that they add no value to their work. They have to discuss
and know how to relate what they quote”.
Analysis of question 6
“Students do not organize the literature review into sections that
present themes or identify trends,including relevant theory.”
As a reaction to question 6 which asks whether students do not
organize the literature review into sections that present themes or
identify trends, including relevant theory, 3 lecturers (30%) went to
always, 5 lecturers (50%) chose sometimes, and 2 (20%) went to
rarely. The responses to this question varied from always to
sometimes to rarely, yet most of the responses indicated that
students’ literature review chapters lack this organization.
As an explanation of their responses to this statement, one of the
lecturers ascribed the case to:“the lack of understating on how to
write a literature review”.Anotherlecturer added, “because of the
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lack of writing skills, students tend to use cut and paste
strategy”.However, asanotherlecturer asserted, “Most do this. This
is considered an advanced skill that even experienced writers fail to
perfect”.Anotherlecturer added, “This is important with deductive
research because it is important that the researcher has a
theoretical background which he will base his study on. Supervisor's
assistance is vital here”.

Analysis of question 7

“The literature review chapter is devoid of critical evaluation.”

As a response to question 7 which asks whether the literature review
chapters, written by students, lack critical evaluation, 6 lecturers
(60%) went to always, whereas 4lecturers (40%) chosesometimes.
The result of this question reveals clearly that the majority of the
respondents believe that the literature review chapters, written by
students are devoid of critical evaluation.
As an explanation of their responses to this statement, one of the
lecturers asserted, “because students are not used to writing
critically when they were undergraduate students”. Another lecturer
added, “Most students depend on surface reading rather than
critical reading, because they do not have the skills of reflection and
reading critically. Others believe that literature review is just taking
quotations from different resources and put them one after
another”. As another lecturer mentioned, “I think all students fail to
provide a critical appraisal of theoretical concepts or theories; they
simply have not been trained to think and write critically in their
undergraduate or graduate programs”. As another lecturer
cited,“Yes, just narrative work is not enough. What has been written
about the student's topic should be dealt with in a critical way. This
technique needs experience which comes with more practices”.
Analysis of question 8

“Students have problems in writing the theoretical part.”

As a response to question 8 which asks whether the students have
problems in writing the theoretical part, 6 lecturers (60%) went to
177 ﺻﻔﺤة

(2020-السنة العاشرة – العدد التاسع ﻋﺸر )يونيو

مجلة الجامعة

always, whereas 4 lecturers (40%) chose sometimes. The result of
this question also reveals evidently that the majority of the
respondents believe that students have problems in writing the
theoretical part of the literature review chapters.

As a justification for their responses, about this statement, one of the
lecturers ascribed the case to, “the reason could be due to the fact
they did not do enough reading about the topic”. Another lecturer
attributed the case to,“because they have not identified the concepts
that are relevant to their study”. As another lecturer added, “The
theoretical part of any study is vital. Any work without theoretical
background is baseless”. Another lecturer recommended students to:
“read more and more about the topic they are going to discuss”.
Analysis of question 9
“Students have problems in arranging the previous studies
chronologically.”
Concerning question 9 which asks whether students have problems
in arranging the previous studies chronologically, 2 lecturers (20%)
went to always, 4 (40%) chose sometimes, and 2 (20%) went to
rarely, and another 2 lecturers (20%) chose rarely. The responses to
this question varied from always to sometimes to rarely, and never.
Yet,the majority of the responses indicate that students have
problems in arranging the previous studies chronologically.

As an explanation of their responses to this statement, one of the
lecturers attributed the case to, “because they are not used to
academic writing”. Similarly, another lecturer asserted, “because
they did not receive sufficient training and are not aware of the
principles of writing academic paper”. Another lecturer, however,
argued, “I don’t see that as a problem for students. Dates of
references are clearly visible and students can easily arrange previous
studies in chronological order”. Anotherlecturer added, “Following
the events according to their date of issue is not a big deal; however,
linking the events in logical order and presenting it in a critical
manner is the problem”.
Analysis of question 10
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“Students use slang expressions, colloquialisms, idioms or
contractions”
Regarding question 10 which asks whether students use slang
expressions, colloquialisms, idioms or contractions when writing
literature reviews, 6 lectures (60%) went to sometimes, 3 (30%)
chose rarely, and 1 (10%) went to never. The responses to this
question varied from sometimes to rarely, and never. However, the
majority of the responses indicated that some students use slang
expressions, colloquialisms, idioms or contractions when writing
literature reviews.
As an explanation for their responses, about the above statement,
one of the lecturers stated, “They think such language or idioms will
be easily understood by the reader, because they usually target the
local audience and rarely think globally”.Another lecturer detailed, “I
say that colloquial expressions are few; idioms are few; and
contractions are mostly used”.As another lecturer justified, “because
they cannot distinguish between academic writing and other types of
writings”. Another lecturer asserted the case and recommended.
“Yes, many students need to attendan academic writing course given
by qualified tutor to be able to avoid these pitfalls”.
3. Discussion

According to the literature it is expected that postgraduate students
will encounter challenges when they start writing a dissertation,
particularly in writing a literature review. Many researchers as
Turabian (2007), Biggam, (2011), Aveyard, (2014), and Terrell, (2016)
referred to these challenges. Rationally, the collected data, in the
present research, was consistent with the hypothesis that Libyan EFL
postgraduate students have problems in writing an appropriate
literature review chapter. The results of the present paper confirmed
this hypothesis. The findings indicated that more attention should be
paid to writing this important part of research papers. The responses
of the semi-structured-interviews, conducted with lecturers and
examiners at some Libyan post-graduate EFL departments, were used
to identify these common pitfalls. These responses provided valuable
recommendations which will help students to avoid these pitfalls
when writing the literature review chapter.
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4. Conclusion and recommendations
Writing a literature review chapter is demanding, therefore, students
usually encounter some difficulties in providing an appropriate, free
of pitfalls one. This paper investigated, analyzed and highlighted
these pitfalls in the light of the conventions and rules of writing a
literature review chapter. Invaluable insights have been gathered
from experienced lecturers, examiners and supervisors at higher EFL
Libyan institutions using semi-structured interviews.
The pitfallsare represented in the following instances:1) Some
students include irrelevant material in their literature review
chapters. 2) Most students do not present varieties of sources in
their literature review chapters. 3)Most students overuse long, direct
quotation in their literature review chapters. 4)Most students start
writing their dissertation before reviewing the literature. 5)Most
students provide only a list of studies describing one piece of
literature after another. 6)Most students fail to organize the
literature review into sections that present themes or identify trends,
including relevant theory. 7) Some of the literature review chapters,
written by students are devoid of critical evaluation. 8)Most students
have problems in writing the theoretical part of literature review
chapters. 9) Some students have problems in arranging the previous
studies chronologically. 10)Some students use slang expressions,
colloquialisms, idioms and particularly contractions when writing
literature reviews.
For a better improvement in writing a literature review chapter, it is
recommended that students review the literature before
undertaking their own to reduce the risk of repeating prior research
efforts or choosing incorrect research methods, supervisor's
assistance is vital here. Supervisees usually need to be directed by
the supervisors. Supervisors should recommend their supervisees to
read extensively in the selected topic before writing the literature
review chapter. Moreover, supervisors should provide their
supervisees with constructive feedback and follow up to keep them
on the right track. Furthermore, for more effective practice, in
research methodology, courses, students can be given poor and
good literature review chapters to be evaluated and discussed in
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groups. If these recommendations have been taken into account,
students surely will provide appropriate literature review chapters.
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Structured Interview questions

You are kindly requested to participate in this Structured Interview.
The interviewresponseswill be a part of data collection for a
research paper investigating postgraduate students’ common
pitfalls which appear in the Literature Review Chapter. Your
participation in this study is voluntary and anonymous. Your
contribution is highly appreciated.
Please, indicate which of the following common pitfalls appear in
the students’ Literature Review Chapter: (please provide a brief
explanation for your choice in the space provided)

When writing Literature Review:
1.
Students include irrelevant material. Always - Sometimes Rarely - Never
…………………………………………………………………………………………………………
Studentsdo not present varieties of sources. Always - Sometimes Rarely - Never
…………………………………………………………………………………………………………
Students overuse long, direct quotations
Always Sometimes - Rarely - Never
…………………………………………………………………………………………………………
Studentsstart writing their dissertation before reviewing the
literature Always - Sometimes - Rarely - Never
…………………………………………………………………………………………………………
2. Students provide only a list describing one piece of literature
after another.
Always - Sometimes - Rarely - Never
…………………………………………………………………………………………………………
3. Students do not organize the literature review into sections
that present themes or identify trends,
including relevant theory.Always - Sometimes - Rarely - Never
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…………………………………………………………………………………………………………
 The literature review chapter is devoid of critical evaluation.AlwaysSometimes - Rarely - Never
…………………………………………………………………………………………………………
 Students have problems in writing the theoretical part.AlwaysSometimes - Rarely - Never
………………………………………………………………………………………………………
4. Students have problems in arranging the previous studies
chronologically.
Always - Sometimes - Rarely - Never
………………………………………………………………………………………………………
5. Students use slang expressions, colloquialisms, idioms or
contractions
Always - Sometimes - Rarely - Never
………………………………………………………………………………………………………

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆﻱ ﺍﳌﻌﻤﻢ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻮﺍﺋﻞ
ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺧﺰﺍﻧﲔ ﻣﻘﱰﻧﲔ
Application of Generalized Predictive Control toa
Coupled-Tank Liquid Level System

مستخلﺺ:

Mustafa M. Omar Basheer

هذا البﺤث يمثل دراسة تﻔصيلية للتﺤكم التنبؤي (Dynamic Predictive
) ,Controlوقد تم تطبيق هذه الطريقة ﻋلى نظام تﺤكم مستوى السائل في خزانين
مقترنين) (Coupled-Tank Liquid Level Systemواختصارا ) ,(CTLولتصميم
متﺤكم خطي متين لهذا النظام استخدمنا نوﻋين مختلﻔين من الﺤاﻛمات فكانﺖ الطريقة
اﻷولى المستخدمة هي التﺤكم التنبؤي) (Generalized Predictive Control
واختصارا ) ،(GPCوهي من طرق التﺤكم المثالي التي تتضمن خطوات تﺤسين التﺤكم
بواسطة النموذج الرياضي للنظام المراد التﺤكم فيه ودالة تﺤسين اﻵداء (Optimization
) .Functionأما الجزء الثاني من هذه الدراسة يتضمن تطبيق المتﺤكم التقليدي )المتﺤكم
التناسبي التكاملي التﻔاضلي  (PIDللتﺤكم في نﻔس النظامباستخدام طريقتين
تقليديتين؛وأخيرا تمﺖ دراسة استجابة النظام مع وجود المتﺤكم اﻷول و الثاني ثم الثالث
بدون أي تأثيرات خارجية ﻋليه ,و مع إدخال بعض التﺸويش ﻋلى خرج النظام أيضا تمﺖ
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مقارنة ﻛيﻔية معالجة الطريقتين لهذا التﺸويش مع مناقﺸة جميع النتائﺞ بﺸكل ﻋلمي
.وﺻوﻻ إلى استنتاجات قيمة تمثل اﻷهداف المرجوة من هذا البﺤث
Abstruct
This paper describes a dynamic predictive control technique
applied to the Coupled-Tank Liquid Level System (CTL). The
underlying robust linear controller design of CTL level control was
done with two different approaches. A first attempt was based on
a Generalized Predictive Control method (GPC); it includes an
optimization tool that consists of a simulation model and an
optimization function. A second attempt was made using two
conventional PID controllers.
Finally the response of the CTL system with GPC controller and
conventional PID controllers is compared under the nominal case
and the effect of the uncertainty such as disturbance and whitenoise are considered.

1- Introduction
Model Based Predictive Control (MBPC), or Model Predictive
Control (MPC) refers to a class of control algorithms that compute
a manipulated variables profile by utilizing a linear process model,
and using this model to calculate that sequence of future control
signals or manipulated variables in such a way that it minimize a
multistage cost function (objective function) defined over a
prediction horizon. This procedure is repeated at each control
interval or sampling time with the process measurements used to
update the optimization problem [8], [7], [1], [9].
This class of control algorithms, which is also referred to as
Receding Horizon Control (RHC), or Moving Horizon Control
(MHC), has achieved a significant level of success in industrial
applications during the last twenty years. Recently, it has been
applied in other sector of process industry. In addition to the
industrially developed controllers, there have also been several
implementations of linear MPC presented by academic
researchers. Most of these implementations were developed for
adaptive and optimal control [7], [6], [8], [9].
The MPC controller uses a linear transfer function, state-space, or
conventional input-output model to represent the processes.
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These models can be obtained from process tests using time series
analysis techniques that do not require a significant fundamental
modeling effort.
Multivariable processes can easily be handled by superposition of
these linear models. Optimization of open loop performance
objective is performed by either linear or quadratic programming
algorithms. These algorithms are efficient and robust, which is
essential for on-line applications [7], [9].
A verity of MPC controllers have been proposed like GPC, DPC,
LPR, and DMC. In this paper we will study GPC technique and
apply it to a system that is widely used in industrial systems,
which is known as a Coupled-Tank Liquid levelsystem.
Liquid level control is always in great demand in thechemical
industry, petrochemical refining, water treatment, power
generation and construction material production. In these
technological processes, the fluid is pumped, stored in a tank, and
then pumped to another tank. Over the liquid is processed by
chemical reaction and/or agitation in the tank, where the liquid
level in the tank is controlled. The coupled tank systems are
commonly used in industries and the master of controlling the
level of liquid in the tank, the flow control between the tanks is an
important of all technological process control systems [12].
2- Coupled-Tank Liquid Level System Model
According to figure (1), the CTL system used in this paper was
studied in a previous research published in 2017 [12], so we will
not detail how to derive the mathematical model of this system,
and we satisfied the transfer function that was extracted in that
study, which wasas follows:
(1)
where,

isthe real physical level in the second tank[cm].

u is the manipulating voltage applied to electric valve [v].
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Figure (1):Coupled-Tank Liquid Level System (CTL).

3- Principle of Generalized Predictive Control (GPC)

The GPC method was proposed by Clarke et al, and has become
one of the most popular MPC methods both in industry and
academia. It has been successfully implemented in many
industrial applications, showing good performance and a certain
degree of robustness. GPC is widely used in the control
community because it is able to control non-minimum phase
plants, unstable open loop plants, and plants with variable or
unknown dead time. The GPC algorithm is the successor of a
generalized minimum variance controller; a minimum variance
controller design minimizes the variance of the sensor output that
is to be controlled [9].
The basic idea of GPC is to calculate a sequence of future control
signals in such a way that it minimizes a multistage cost function
defined over a prediction horizon. The GPC design algorithm
estimates the future outputs and designs a controller to make the
predicted output be as close as possible to the desired future
output [5].
The future behavior of the system output is predicted based on a
system model and available past data. The future control signal is
then calculated to minimize the cost function, which enables the
predicted output be as close as possible to the desired future
output. The first two steps, shown in figure (2), are performed
open loop to minimize the error,
between the projected
output and the reference input (set point). The loop is then closed
by applying the calculated control signal to the system [11].
The GPC scheme can be seen in Figure (3).
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Figure (2): Basic GPC steps.

Cost function minimization
algorithm

Process

Linear model of the
process

Figure (3): Basic structure of GPC.
4- Formulation of Generalized Predictive Control

The methodology of GPC is illustrated by using the process model
as shown in figure (2), this model called CARIMA(controlled autoregressive integrating moving-average) model.
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(2)
with,

Where,
and
are the control and output sequence of the
plant and
is a zero mean white noise. For simplicity, in the
following the polynomial is chosen to be 1. Notice that if
can be truncated it can be absorbed into and [2], [5].
The GPC algorithm consists of applying a control sequence that
minimizes a multistage cost function of the form:

(3)

Where E{•}represents the mathematical expectation,
is
an optimum j-step ahead prediction of the system output on data
up to time t,
and
are minimum and maximum costing
horizon,
is the control horizon,
are weighting sequence,
and
is the future reference trajectory, which can be
considered to be constant.
The objective of GPC is to compute the future control sequence
in such a way that the future plant output
is driven close to
this is accomplished by
minimizing
[2], [4], [5].
In order to deduce the prediction
via (3), let us first
introduce the Diophantine equation [4], [5], [9].
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and

are uniquely defined with

degree
and respectively. They can be obtained dividing one
by
until the remainder can be factorized as
. The
quotient of division is the polynomial
.
If equation (2) is multiplied by

we get,

Substitute equation (4) into equation (5) give,

(5)

It could be rewritten as:
(6)

As the degree of polynomial
the noise terms in
equation (6) are all in the future [5]. The best prediction of
is therefore,

(7)

where,
Since
is the convolution of
and
, it is easy to
calculate
and, hence, the coefficients of
and
can be easily obtained [3], [5].
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and

can be expressed as:

Suppose that the same procedure is used to obtain
and

, that is, dividing 1 by

the division can be factorized as

until the remainder of
with,

It’s clear that only another step of the division performed to
obtain the polynomials
and
has to be taken in
order to obtain the polynomials
and
. The
polynomial
will be given by:
With,

The coefficients of polynomial
The polynomial

can then be expressed as:

can be obtained recursively as follows:

This is, the first j coefficient of
will be identical to those
of
and the remaining coefficients will be given by:
To solve the GPC problem the set of control signals
has to be obtained in order to optimize
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cost function. With unknown time delay, can often be taken as 1
because the GPC quite insensitive to variations in the time delay
[5], [9],
should be as large when the plant dynamics is
sufficiently represented (i.e., as large when the effect of the
current control increment isincluded). Since the multi-step
prediction and optimization is adopted, even when the delay is
not estimated correctly or the delay is changed, one can still
achieve reasonable control from the overall optimization. This is
the important reason why GPC has robustness with respect to the
modeling inaccuracy [3], [4], [5], [9].
Applying the prediction model (7) yields,

which, can be written as:
(8)
where
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Notice that the last two terms in equation (8) only depend on the
past and can be grouped into leading to:

(9)

If a unit step is applied to the input at time ; that is
The expected output sequence [
is
equal to the first column of matrix G. That is, the first column of
matrix G can be calculated as the step response of the plant when
a unit step is applied to the manipulated variable [5], [9].
The free response term can be calculated recursively by:
with
and
for
By substitute equation (9) into (3), the cost function can be
written in the vector form,

(10)

where,
Equation (10) can be written as:

(11)

where,
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The minimum of , assuming there are no constraints on the
control signals, can be found by making the gradient of equal to
zero, which leads to the corresponding control law as below:
Notice that the control signal that is actually sent to the process is
the first element of vector , which is given by:

where is the first row of the matrix
.
So, According to the previous discussions the GPC control law
could be illustrated as following in Figure (4) [5].
Process

Free
response
calculations

Figure (4): GPC control law.

5- The GPC Controller Design of CTL System

To design the GPC controller for the CTL system described in [12],
we first obtain the mathematical form of the system in the
discrete input/output CARIMA form. This discrete equivalence can
be easily obtained by discretizingthe continuous time transfer
function of the CTL system.This can be produced as follows:
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where,

ande(t) is zero mean white noise.
and,

Depending on the GPC algorithm and the CTL mathematical model
which developed and discussed in [12], the incremental program
was built to calculate the desired control signal.This incremental
program
was
designed
and
implemented
in
MATLABenvironment.The system Diophantine equation was
solved based on the polynomials and . Where horizons are
and
. Theincremental program results
polynomials E and F as below:
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and,

Based on the resulted polynomials
and , the incremental
program calculatethe step response coefficients (the elements of
matrix G) as below:
G=

0.0477

0

0.1853 0.0477
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0

0.7286 0.4124 0.1853 0.0477

0

0

0

1.1334 0.7286 0.4124 0.1853 0.0477

0

0

1.6264 1.1334 0.7286 0.4124 0.1853 0.0477

0

0

0

0

2.2070 1.6264 1.1334 0.7286 0.4124 0.1853 0.0477

00

0

00

0

00

0

00

00

2.8747 2.2070 1.6264 1.1334 0.7286 0.4124 0.1853 0.04770
0

0

0

0

3.6288 2.8747 2.2070 1.6264 1.1334 0.7286 0.4124 0.1853 0.0477

4.4689 3.6288 2.8747 2.2070 1.6264 1.1334 0.7286 0.4124 0.1853
0.0477

Because only
is needed for the calculations, only the first
row of the matrix
(or gain vector ) is used to
calculate the control signal, and if the weighting factor λ is equal to
zero, then
K = [20.9468 0 0 0 0 0 0 0 0 0].

Using the gain vector K, set point and the free response
polynomials the incremental program generates the following
expression for the control signal:

Figure (5) shows the response of the CTL system with GPC
controller.
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Figure (5): The response of the CTL system with GPC controller
6- The selection of the Weighting Factor λ

Theoretically the control weighting factor λ is set to zero. In order
to determine the effect of the change in the value of λ on the GPC
controller as well as the response of CTL system, we change its
values to get the best response of the system. It can be seen from
figure (6)that the optimal response of the system is at λ equals
zero.
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Figure (6): The response of the CTL system with GPC controller
and different values of λ.
7- The PID Controller Design

The Proportional-Integral-Derivative (PID) controller is the most
popular and commercially controller used in the process industry.
The integral controller increases the system type, which reduces
steady state error. The derivative controller increases the
damping and, hence, the stability of the system. Most of the
industrial systems still use a PID controller to control of systems
operation [10], [9].
In the study we mentioned earlier [12], the researcher designed a
traditional PID controller using two methods: theZiegler Nichols
(PID-ZN) method, and the Chien-Hrones- Reswick (PID-CHR)
method, and we adopted his design in our study, in order to avoid
the excessive and undesirable lengthening in such researches.
The following table shows the PID parameters for poth designs:
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Table (1): Ziegler-Nichole &Chien-Hrones- Reswicktuning
parameters.
PID-ZN
PID-CHR

1.92
11

For further illustration, it is necessary to compare the CTL system
responses with both controllers on the same figure to clarify
which controller can drive the system to follow the desired
response with minimum errors. Figures (7), (8) show the
comparison between the response of CTL system with GPC as well
as PID controllers without and with disturbance effect on the
output respectively. On the other hand figure (9) shows the effect
of the white noise on the response of the CTL system with PID
controllers in comparison with GPC controller.

Figure (7): Response of CTL system with GPC and PID controllers.
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Figure (8): Disturbance effect of CTL system with GPC and PID
controllers.

Figure (9): The effect of white noise on the CTL system with GPC
and PID controllers.
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8- Discussions of the Results

The last sections of this paper show the simulation results of GPC
and PID controllers to control the CTL system. In the normal case,
we noticed that the response time of the CTL system with all the
controllers was close to the design requirements, despite the PIDCHR are fastest than ather controllers, but PID-ZN was slower at
stability, while GPC did not have any overshoots or fluctuations
unlike the PID controllers.

The steady state errors without introducing any disturbances are
(0 cm) with GPC, (0.2 cm) with PID-ZN and (0.35 cm) with PIDCHR. From these results we note that the steady state error with
GPC doesn’t exceed (0.1%). In fact the system response had an
overshoot on the response with pothPID controller equal to
(29.1%) with PID-ZN, (3.93%) with PID-CHR and no overshoot
with GPC controller while it should be zero% in the requirements.

If we introduce disturbance on the output of CTL model, the
system responses is both stable, however; GPC is more robust for
disturbance rejection and less effective for both disturbance and
white noise, than PID controller. That is well observed from the
results showed in the last section, where the system with PID
controllers is slow rejection of disturbance compared with GPC.
Moreover the steady state error is increased when introducing the
white noise on the output of the system with all controllers of
about (0.15-0.25cm) with GPC, (0.8-1.5cm) with PID-ZN and (1.52cm) with PID-CHR. Indeed the GPC controller was less affected
for all of the disturbances.
For further illustration, the table (2) shows a comparison between
a design requirements as well as simulation values obtained for
the CTL system with both controllers. Through these results
clearly indicate that the system with GPC controller is faster
response and more efficient for load changes rejection.
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Table (2): Summary of results using of the linear GPC/PID
controllers.
GPC

PID-ZN

PID-CHR

Design
requirements

Time rise (sec)

2.8

3.91

0.891

3

Settling time
(sec)

3

29.1

3.93

4

Settling time
with
disturbance
(sec)

3

50

72

4

Over shoot (%)

0%

31.8%

17.6%

0%

Over shoot with
disturbance (%)

0.65%

286%

105%

2-5%

Steady state
error (cm)

0

0.2

0.35

0.1%

Steady state
error with
introduce white
noise(cm)

0.15-0.25

0.8-1.5

1.5-2

0.1-0.3

9- Conclusion
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This research presents a successful application of the generalized
model predictive controller which controls the liquid level of the
linear coupled-tank model. This controller provides optimal
primary voltages necessary for tracking a certain reference liquid
level trajectory within permissible value. The GPC method is
mainly based on the mathematical model of the system order to
predict its future output. This is used to minimize the system
error so that the desired control signal is achieved. In addition,
the GPC algorithm is implemented and applied to the plant. The
presented GPC controller has many advantages; such as fast
response, robustness against load changes and accurate tracking
of a desired trajectory (set point). Based on this study it’s
concluded that, the GPC controller offers a better response than
the classical PID control design.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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:مستخلﺺ البﺤث
 وهي تستخدم. تعد المضادات الﺤيوية من أﻛثر اﻷدوية التي يصﻔها أطباء اﻷسنان:مقدمة
 ويستند وﺻف هذه اﻷدوية من قبل ممارسي طب.للعﻼج والوقاية من ﻋدوى اﻷسنان
 ﻋادة ما تتضمن الوﺻﻔات استخدام،  لذلك.اﻷسنان ﻋلى العوامل السريرية والميكروبية
.المضادات الﺤيوية واسعة الطيف للدورة القصيرة من العﻼج

Abstract

Introduction: Antibiotics are one of the most frequent drugs
prescribed by doctors of dentistry. They are used for treatment and

prevention of dental infection. Prescription of these medications by
dental practitioners is based on clinical and microbial epidemiological
factors. Therefore, the empirical prescriptions usually involve the use
of broad spectrum antibiotics for short course of therapy.

Methodology: this study involves a short questionnaire for dentists to
list the most common three antibiotics prescribed for patients in their
clinical practices. The aim of study was to identify the common trends
of prescribing antibiotics between dental practitioners. Fifty dentists

with different back ground and experience from Gharyan city and
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neighbour area were participated in this work. The questionnaire was
conducted over a period of last two weeks of August 2019.

Result: 60% of dentists in this study prefer to prescribe amoxicillin,
amoxicillin with clavunic acid and Metronidazole for their patients.

On other hand, 30% of dentists also like to prescribe amoxicillin,
amoxicillin with clavunic acid but not Metronidazole. Instead of
Metronidazole they use Tetracycline or Erythromycin. Moreover, only
10% of dentists prescribe Penicillin V in addition to amoxicillin and

Metronidazole for their patients. All dentists in this study use
amoxicillin as first line antibiotic.

Introduction

Dentists routinely prescribed Antibiotics for their patients for either
prophylactic or therapeutic use. Prophylactic antibiotics are used for
patients at risk of infection or compromised people to prevent diseases

which may occur due to the introduction of members of the oral ﬂora
to local sites or to a distant site in a host at risk (Dajani AS 1997). The

best example for prescribing prophylactic antibiotics is to prevent

endocarditis in patients with damaged heart valve. In contrast,
therapeutic antibiotics are used to treat infections in the hard and the
soft tissues in the mouth cavity (Fine DH 1998).

Dentist’s prescription of antibiotics is recognised by a number of
characteristics. In practice, empirical prescription of antibiotic is

usually used by dentists; as they do not routinely request culture and

sensitivity test to identify the microorganisms and choose the best
antibiotic to treat the infection. The decision on which antibiotic is

selected to treat the patient is usually made on clinical and bacterial
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background data to identify the most likely microorganisms which
cause infection. Therefore, the antibiotics prescription by dentists is

based on presumptive basis and fundamental on probabilistic
reasoning (Vallano A 2006).

Antibiotics can be divided into the following main classes according
to the mechanism of action: cell wall synthesis inhibitors such as

Penicillin group of antibiotic (Amoxicillin and Amoxicillin with
clavunic acid...etc), DNA synthesis inhibitors like Metronidazole,

RNA synthesis inhibitors e.g Rifampin, mycolic acid synthesis

inhibitors e.g. Trimethoprim, and protein synthesis inhibitors such as
Tetracycline and Erythromycin.

Many antibiotic prescribing trends are popular among dentists (LJ.

1993; Salako NO 2004; Dar-Odeh, Abu-Hammad et al. 2010).

Penicillin’s group of antibiotics were the most common prescribed
antibiotics in dental practices by dentists, (Al-Mubarak S 2004;
Ogunbodede, Fatusi et al. 2005; Al-Haroni M 2006), the first one
being amoxicillin, (Palmer, Martin et al. 2000; Palmer, Martin et al.

2001; Sarkar, Das et al. 2004; Al-Haroni M 2006; Murti and Morse
2007; Dar-Odeh, Abu-Hammad et al. 2008) second is penicillin
V,(Yingling NM 2002; Demirbas F 2006; Al-Haroni and Skaug 2007)
third is metronidazole (Palmer, Martin et al. 2000; Palmer, Martin et

al. 2001) and finally amoxicillin and clavulanate (Poveda Roda R
2007). Therefore, the gold standard in treating dental infections is

Penicillin. Most dental infections still respond well to penicillin group
of antibiotics (Dar-Odeh, Abu-Hammad et al. 2008).
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Method and material

This research use a short questionnaire for dentists to list the most
common three antibiotics prescribed for patients in their clinical

practice. The questionnaire was distributed to target dentists by direct

face to face meeting (20 dentists) and by contacting other group of
clinician on social media (30 dentists). 50 dentists with different back

ground and experience from Gharyan city and neighbour area were

participated in this work. The questionnaire was conducted over a
period of last two weeks of August 2019. The aim of this research was

to establish the first line antibiotic used routinely by dentists in their
clinical practice.

Results

In general, the result showed that the dentists in this study usually use
penicillin group of antibiotics as the first line treatment for prevention

and control of infection. All prescribed antibiotics in this study were
broad-spectrum antibiotics. Surprisingly, no one of the participants

mention about the alternative antibiotics in case if the patient has
penicillin hypersensitivity.

In this work we found that the majority of dentists 60% (30/50) prefer
to prescribe Amoxicillin (Amoxil), Amoxicillin with clavunic acid

(Augmentin) and Metronidazole (Flagyl) for their patients. Whereas,
30% (15/50) of dentists also like to prescribe amoxicillin, amoxicillin

with clavunic acid but not Metronidazole. Instead of Metronidazole
208 ﺻﻔﺤة

(2020-السنة العاشرة – العدد التاسع ﻋﺸر )يونيو

مجلة الجامعة

they use Tetracycline or Erythromycin. On other hand, only 10%
(5/50) of dentists prescribe Penicillin V in addition to amoxicillin and
Metronidazole for their patients.

As far as Metronidazole prescription is concerned, the obtained data

revealed that it is usually prescribed in combination with amoxicillin

or amoxicillin with clavunic acid 58% (29/50). In other words,
Metronidazole used in combination to amoxicillin or amoxicillin with
clavunic acid in 83% (29/35) of their users. Regarding prescription of

single antibiotics only 42% (21/50) prescribe one antibiotic for their
patients.

Discussion

Most patients with oral diseases will be presented to their dentist with

inflammation and pain. Therefore, antibiotics and analgesics drugs are

frequently prescribed by dentists. In this study, we focused on
common antibiotics prescribed by dentists in Western mountain region

of Libya. The result revealed that the Penicillin group of antibiotics is
the first choice of the dentists. This result agreed with the common

trends of antibiotic prescriptions by dentists in other countries.
Penicillin remains the gold standard treatment of dental infections
(Swift and Gulden 2002).

Many studies conclude that the penicillin’s in general were the most

commonly used antibiotics by dentists, (Al-Mubarak S 2004;
Ogunbodede, Fatusi et al. 2005; Al-Haroni M 2006). Among

Penicillin family of antibiotics, Amoxicillin is number one antibiotic
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prescribed by dental practitioners, (Palmer, Martin et al. 2000; Palmer,
Martin et al. 2001; Al-Mubarak S 2004; Sarkar, Das et al. 2004; Murti

and Morse 2007; Dar-Odeh, Abu-Hammad et al. 2008) followed by
penicillin V, (Yingling NM 2002; Demirbas F 2006; Al-Haroni and

Skaug 2007) and amoxicillin and clavunic acid (Poveda Roda R
2007). interestingly, Kuriyama and colleagues showed that there is no
difference in clinical outcome between amoxicillin, or amoxicillin

combined with clavulanate and penicillin V (Kuriyama, Absi et al.
2005). Some researchers consider the amoxicillin to be the first choice
antibiotics (Ogunbodede, Fatusi et al. 2005), others authors choose the

combination of amoxicillin and clavulanic acid as first choice due to
the increase in resistance to the amoxicillin and low level of bacterial

resistance to amoxicillin combined with clavulanate (Sarkar, Das et al.
2004).

The majority of doctors in this study usually prescribe metronidazole
in combination with other antibiotics such as amoxicillin or
amoxicillin with clavunic acid to cover the anaerobic bacteria. This

combination of metronidazole with other antibiotics has a synergistic
effect (Bratton, Jackson et al. 2002)

All antibiotics mentioned by dentists participated in this study were

selected on empirical basis. No one talk about culture and sensitivity
test to choose the best antibiotics to treat the infection. This is may be

because culture and sensitivity test is not routinely used by dentists as
its not cost effective (Sarkar, Das et al. 2004). Insufficient knowledge

of antibiotics prescriptions is another possible cause. The culture and
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sensitivity test is highly recommended in patients with severe
infections or infections showing rapid spread. The strategy of

treatment in these patients is to start empiric antibiotic therapy and
later changed, if necessary, based on culture and sensitivity reports
(Ramasamy 2014).

In conclusion, the common antibiotics prescribed by dentists in

western mountain region of Libya follow the common trends of
antibiotics prescription used in dentistry.
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