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 صريينَبين الكوفّيـين والبَ 
 مسألة جواز تأكيد النكرة معنويا  

للدكتور حسني محمود                                                      

 حسين
 )جامعة اليرموك(                                                  

 اختالف المنهج لدى مدرستي الكوفة والبصرة -1

ة ومررسية فيهميا مررسية الكو  – ف يي  ككير مررسيتي  وحيويتي  استحكم الخال
فييك كرييير ميي  المسيياية الوحوييية  وكاويين كيية مررسيية مو مييا تتمييي  ي يياي   –اليصيير  

التفكيييير الل ييون والوحييونض تواصييية  فييك عقلييك معييي ض فييرأ علييي  كصييحاي ا مو جييا  
ليم القواعير تياع كة مررسة ورجاالت يا يالسيير علييوض وحفليوا يتعميميو وتعميقيو فيك عك

بض وتقييييييرن ر العريييييييةب فاليصيييييريو  تحيييييررن عقيييييول م يالسيييييماع ويميييييا ورر عييييي  العييييي
مررسييت م ي يييما الميييارور العييام اليييمن حققيييوا مويييو القاعيير  الوييياملة ياالسيييتقرا ض و اسيييوا 

لييو  وهيم فيك إ ا وموما  ال يؤخم يو وال يلتفين علي ا ما عراهاض واعتيروا كة ما خالف
وحجيييروا الل ييية يميييا  ايييية معيييرور  حصيييروا ا خيييم عو ييياضوميييا ا تصيييروا علييي   يإمليييك 

 الت موه م   واعر حكموها يالمو ق 

 م هيييييييم كهيييييية  يييييييرا ان واسيييييييعةض إض كمييييييا الكوفييييييييو ض فكيييييياووا كرحيييييييب تفكيييييييرا  
 فلييييم يوت جييييوا المييييو ص المو قييييك الصيييير فض واسييييتعملوا التوسيييي  فييييك اليحيييي ض فكيييية 

 َررب  امييييين  واعييييير   ييييي َرّر وال ي  عييييي  العيييييرب صيييييحي  ليييييري م ال ي ييييي  هميييييا ريييييين ورور
 الوحييييو عوييييرهم عليييي  مييييا توييييايو مييييي  الوييييواهر وا مرلييييةض فييييال وييييموم وال خيييييرو  

 فيييك تفتيييي  ميييا  يل يييان القيايييية كل يييا  ليييما كيييا  عقل يييم خصييييا   علييي  الل يييةض كخيييما  
 كييييا  يعييييرأ ميييي  مسيييياية  ولكيييي  يؤخييييم علييييي م استويييي ارهم يييييوم  ميييي  الوييييعر 



 - 66-  

 عيييييييأ ا عيييييييرابال يسيييييييتحق ك  يستوييييييي ر ييييييييوض وهيييييييو الويييييييعر الميييييييرون عييييييي  ي
الم ييياجري  إلييي  يعيييأ ج يييان العيييراقض ممييي  اويييت لوا فيييك م ييي  يسيييي ةض و يييالوا 

م  ميرا   يعك فك الفصاحة  فما كا  يوي ك اتخام كوعارهم  الوعر يما لري م
 مار  للوحوض مما كوهووا يو ممهي م 

وفك المسالة التك ساعرض ا فك هما اليحي  سيورط  ياي  ميو ص كصيحاب 
مرط تحكمو فك تفكيرهمض واتسام هما التفكير يسمان معيوة كة م  المررستي ض و 

لييركن مررسيية  كوال  فييك تعرضيي م للقضييايا الوحوييية  ولسييو ف كعييرأ  تتجليي  رايمييا  
الكوفة فك مسالة جوا  توكير الوكر  كو عرموض وسورين كرلت م وحجج مض رم وتي  

جة سيك    وفيك الو ايية  ملك يركن اليصريي  وحجج يم وررورهيم علي  خصيوم م
 الوتيجة التك ساخر  ي ا م  همه الرراسة القصير  

   

 رأي الكوفيين: -أ

تاكيير الوكيير   ووافق يم ا خفيع عي  اليصيريي ( إلي  جيوا )مهيب الكوفييو  
وحيييوب ييييومض  (1)ما كاوييين وكييير  محيييرور ض كن معلومييية المقيييرارإيالتاكيييير المعويييون 

ولم يجي وا توكير الوكر    (2)وليلةض وو رض وحلوةض وفرسخض لحصوة الفاير  يملك
غير المحرور ض كحي ض وو نض و ما ض مما يصل  للقلية والكرييرض  ويو ال فايير  

  (3)فك توكيرها

                                                           

   3/44ورح المفصة   ( 1) 
   254فت  الجلية للسجاعك/  ( 2) 
 لفية الي  الواظم  ورح ا  ( 3) 
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 ب(4)و ر احتجوا يالوقة والقياس

 فقر جا  ملك ع  العربض  اة الواعرب أما النقل،

 يا لين عّرَ  حوٍة كلِّو رجب       ية ما رجبكلكوو وا و 

 ض فرة عل  جوا ه -كلو –و وكر  يقولو ض وه-حوة –فاكر 

 و اة آخرب

 كلَّو م ررا جريرا   يوما    ما القعور كرَّ في ا َحَوراإ

 يقوليييو  –ليليية  –وككييير آخيير كلمييية  –كلييو  –وهيييو وكيير  يقوليييو  – يومييا   –فاكيير 
 م  اةبإض -كل ا -

نَ َ حَ   اقخوفقي يو مؤيراَ  فجينَ   يو ليلة  كلَّ ا  ر 

مؤ تية يجيو   وم مؤ ينض يجيو  ك  يقعير فيك يعضيوض والليليةفين  اليي أما القيـا،،
 كلوض و من ليلة كل اض ص  معو  التوكير  ما  لن  عرن يوما  إك  يقوم فك يعض ا  ف

الكييوفيي  وا خفيع َت يياي ق التوكييير والمؤكيير عويير وييملك والحييظ كوييو ال يويتر  
 ض والتوكير مي محرورا  ض فك مرة همه الحاالن التك يكو  في ا الموكور وتوكيرا   تعريفا  

ليو ييعيرض الحتماة تعلق إجم   وليس ما مهيوا كض ككة و (5)حا ة والوموةكلفاظ اإل
  (7)تعلق الفعة ييعأ ملك المؤ ن

                                                           

   177 وصا ف فك مساية الخال ف/اإل ( 4) 
   2/272حاوية الصيا    ( 5) 
   125 حاوية/ –ورح التصري   ( 7) 
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 الة الليس  وفيك إ  ال رأ م  التوكير ا لم يفر توكير الوكر  لم يج ض  ما  و 
  (6)الوكر  م لقا  توكير ورح التس ية الي  مالك ك  يعأ الكوفيي  كجا  

 رأي البصريين: -ب

ميييمهب اليصيييريي  كويييو اليجيييو  توكيييير الوكييير ض سيييوا  ككاوييين محيييرور ض كييييوم 
  وهييما معويي   وليييو (7)وليليية وويي ر وحييوةض كم غيييير محييرور ض كو يين و ميي  وحيييي 

)وعيي  وحييا  اليصيير  المويي  وييمة(ض كن عييّم لمييا يفييير توكيييره ميي  الوكييران ولمييا ال 
يقي (    الوكر  جماع الفر إوفسو )ي ( وال و را  كّلو ض فال يجو ب )صمن  موا  (2)يفير

  (10)ةيحا لفاظ اإلكور ض والتوكير فك الراوك ليس م  وة غير محرفك ا 

 و ييييير مهيييييب اليصيييييريو  إلييييي  تاكييييييرها يلفظ يييييا وحيييييوب جيييييا وك رجييييية رجييييية  
 وصييييييييا ف  حجييييييييص اليصييييييييريي ض ورليييييييييل م ويييييييييارن فييييييييك كتايييييييييو  اإلويييييييييورر اييييييييي  ا 

 فيييييييييك وج يييييييييي  كحييييييييياوة تلخيصييييييييي ما فيميييييييييا تاكيييييييييير الوكييييييييير   علييييييييي  عيييييييييرم جيييييييييوا 
 يلكب

م ال إا يجعل ييا غييير مفتقيير  إليي  تاكيييرض   وعييرم ريييون عييي  ل يير   ويييوع الوكييإب كوال  
ومييا  كيية ررهييم( فاييير  ميي  تاكييير مييا ال يعيير فض وهييم يحملييو  )ركييين ررهمييا  

 وي و عل  الوص ف ال عل  التاكير ك

 تيييييرة الوكييييير  علييييي   مإة مييييي  الوكييييير  والتوكيييييير ضييييير صييييياحيوض ب لميييييا كيييييا  كيييييراوييييييا  
 الويييييييياع والعميييييييومض وييييييييرة التوكيييييييير علييييييي  التخصييييييي  والتعييييييييي   ومعوييييييي  

                                                           

   2/124ورح التصري    ( 6) 
   254فت  الجلية للسجاعك/  ( 7) 
   127لفية الي  الواظم/ ورح ا  ( 2) 
   2/272ومووك  الصيا  عل  ا  ( 10) 
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 ض وهيييو ضييير ميييا وضييي  ليييوض ويسيييتحية كيييو توكيييير الوييياي  جعليييو مخصصيييا  
 

وييو ال يصييل  ك  يكييو  إحيياة واحيير ض ف كفيي مخصوصييا   الوييك  الواحيير وييايعا  
رفية لو  ويوي و فيك مليك عيرم جيوا  وصي ف الوكير  يالمعرفيةض كو المع ا  مؤكر

 مو ما ضر صاحيو  يالوكر ض    كال  

ومييي  هويييا ركط ايييي  يعييييع فيييك  ويييرح المفصييية  كويييو ال يجيييو  توكيييير الوكييير  
ض فيييال تتيييي  (11)معيييار ف لفييياظ التيييك يؤكييير ي يييا فيييك المعوييي   ا ض  معووييييا   توكييييرا  

  ويييرط صيياحب  المفصيية  ك   كييةض (12)  التوكييير كالصييفةل يياض   الوكييران توكيييرا  
كل ييم( وال كجمعييي ض  قعييا  تاكيييري  للوكييرانض فييال وقييوة )ركييين  ومييا  جمعييو   ال تكو 

  ال تاكييرا  إ جم   ال تكو كوغير تاكيرض و  ييوما يرط الوارح ك   كة  تكو  تاكيرا  
  القوم كل م فك الرار(ض فيجو  رف  كة ووصي اض فالوصب عل  التوكيرض إ) بتقوة

 مر كّلو للو(   ا إ) ة  بوكما الرف  فعل  االيترا ض ومرلو

ضيييافت   إلييي  إويييو( مييي  وجيييوب جمييي ض وميييا تصييير ف مكويسيييتروك ايييي  هويييام )

                                                           

 لفاظ معار ف م  عر  وجوهب  همه ا ك 3/44يمكر فك ورح المفصة   ( 11) 
   مهب  وم إل  كو ا م  معو  المضا ف إل  المضمر -ك

سييما  يالوضيي ض هييمه ا   فيييمهييب يعييأ المحققييي  )كيييو عرمييا  المييا وك( إليي  ك  تعر  -ب
 جم  وجم  ال يوصرفا  كرة عل  صحة ملك ك  يعالمض و وهو م   يية تعري ف ا 

ما كاويين إومييا تجمي  علي  فعية إ  فعيال  آخيرو  إلي  كويو معييروة عي  جمياعك   ومهيب - 
  تجمييي  علييي  فعيييال ض وكجمييي  وجمييي  اسيييما  غيييير كما كاوييين اسيييما فياي يييا إصيييفةض وكميييا 

 صفتي  

لييي ف و يييا معرولييية عييي  ا جمعيييي  معيييار ف  كجمييي  و كييييمهب صييياحب الكتييياب إلييي  ك   -ر
 مس عروة ع  ا مس مكجمعو ض كما ك  جم  وا والالمض والمرار ا 

   3/44ورح المفصة    ( 12) 
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جمعيي ض كوخرمة كل ا جمعا ض والعيير كل يم جم ض كالضميرض تقوةب اوترين العير كلو 
  (13)ما  كل   جم واإل

عليي  ومييا حياولوا اليرر ا  رييان ميمهي م فقي ض و إوليم يكتي ف اليصيريو  يمحاوليية 
رييييان ي الو ييياض واتيعيييوا فيييك مليييك سييييية الم ال ييية ا  و الكيييوفيي  ليييرحأ حجج يييمض 

م  تفكيرهم المو قكض ومو ج م العام فك التقعير ووض  الوظريةض  المو قيةض تمويا  
فويييراهم يتعرضيييو  لويييواهر الكيييوفيي  مييي  عييير  ويييواحب فمييي  تخ يييية الرواييييانض إلييي  

 ةبإل  الم ال  خيرا  كت ام يمخالفة ا صوة والقياسض و فرأ االحتماالن واال

ر صييحيحة  يييف ييم يييرو  فييك  يالييين عييّر  حييوة كلِّييو رجييب ض ك  الرواييية غ -1
 ضييييييييافة إيالييييييييين عييييييير  حييييييييولك كلييييييييو رجييييييييب ض يوالصيييييييحي  في ييييييييا لييييييييري م  

حيييوة إلييي  يييييا  الميييتكلم ليصيييي  معرفييييةض فيييال وكييير  عوريييييمض وال حجييية فييييك 
 ر يالواه

م يرووو إ ض فيي لو  االحتجا  يوض كجمعا   وكما فك   ر صرن اليكر  يوما  
؛   لم يك  مصووعا  ا    ولك  اي  جوك يرط كوو وامض و وال يعر ف  ايل ج وال  م

عويك ك  مؤور يا كتسيتعمة للتاكييرض  كجمي   هيمه ليسين التيك  إفوج و عويره  
وض فيرخوة ض كن يكليتي-جمعيواخيمن المياة يك –جمعا ض ولك  التك فك  ولك 

كييير  فكييملك ياهييا يييرة عليي  كو ييا ليسيين التايعيية للتو إالعاميية علي ييا ومياوييرتو 
 لفيا  كييرة ال يا  كلجير ريم ياجمعوض حيم ف حير ف ا جمعا ض كن يوما  ك  ولو  يوما  

  (14)جمعاكفصار 

ل ف   مي  غيير تويوي ض وكصيلو ييومكض فيا ما العيويك ف يو ييرط ك   يوميا  ك

                                                           

   431ورح ومور المهب/  ( 13) 
   44 حاوية/ – 3ورح المفصة   ( 14) 



 - 72-  

  (15)موقلية ع  يا  المتكلمض فاجم  توكير للمعرفة

   يكو  توكيرا  كاحتماة  فيرو  فيو ض كلو م ررا   جريرا   وكما فك  ول م  يوما   -2
وييو عييار فض وهييما كوليي  يييو  ال مإضييمر ميي  جريييرض والمضييمران ال تكييو  للم

 ووا  يالرف  ليو م  يومض فعل  هما يكو  اإلإك رب 

ريييم هيييم يعيييورو  يعييير هيييما التويييكيك فيييك  يمييية الويييواهرض وال عييي  فيييك 
صييييحت اض فيلجيييياو  إليييي  الجييييرة المو قييييك فييييك كصيييية ميييي  كصييييوة المييييو ص 

يييييو لييييرط كيييية ميييي  المررسييييتي ض فييييك اعتيييييار الوييييموم والقييييياس  المختليييي ف عل
  الرواية إييان كل ا صحيحة ع  العربض ف رروا ك  همه ا   رم لو بيقولو 

م ليو  ررويا إومليك لويمومها و لت يا فيك ياي يا؛  ما ارعوه لما كا  في ا حجةض
  ض لكاصوة والقياسض وجعلواه كصال  لن مخالفا   القياس فك كة ما جا  واما  

ة ي يرهيييياض وك  يجعيييية مييييا ليييييس ياصيييية صييييو ملييييك يييييؤرن إليييي  ك  تخييييتل  ا 
هيمه  ض وهيم ييرو  ك (17)يجيو  ؛ وملك يفسر الصواعة ياسيرهاض وهيما الصال  ك

 المواض  كل ا محمولة عل  اليرة ال عل  التاكير 

ويالوسية لتفريق الكوفيي  يي  ما هو وكر  مؤ نض وما هو وكر  غير مؤ نض  -3
  إ ييييييام يعيييييأ الليلييييية فيصييييي  التوكييييييرض فيييييالييييييومض و  ليجيييييو وا  عيييييور يعيييييأ

ويييو ليييم كال إ   كيييا  مؤ تيييا  ا    الييييوم و قيمض  اليصييريي  ييييرو  ك  مليييك ال يسيييت
كيييور يالمعرفييية ال يجيييو  يخييير  عييي  كوويييو وكييير  ويييايعةض وتاكيييير الوييياي  المو

   تاكير ما ال يعر ف ال فاير  فيو كالصفةض و 

ال حفييياظ إليييموق العقلييك ميياهك لحييس الل ييونض وا  هييمه المخالفييية لكوواضيي  

                                                           

 المصرر وفسو   ( 15) 
   176وصا ف فك مساية الخال ف/ اإل ( 17) 
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عل  وحر  الوظريةض ومحاولة لوفك التفري  ع  القاعر ؛ وهم عور اي  يعيع 
وصيا ف؛ وميا ج ل يم لوسيية يخير  ي يم عي  حيرور اإل ي لو  فك التمحة غليوا  

  (16)ال يسيب هما ال لوإما يوكرو  م  كييان إل  كصحاي ا 

 

 تعقيب: -2

وويييرط يعييير هيييما العيييرأ ال ييياي  العقليييك اليييمن حكيييم ميييو ص كييية مررسييية مييي  
الوسييية للخييال ف حييوة المررسييتي  الكييييرتي  فييك كيية مييا رييار ييو مييا ميي  خييال ف  وي

فييك  ولييوب هيية  (17)  اييي  هوييام يلخصييو فييك وييرح وييمور الييمهبإهييمه المسييالة فيي
 يوتر  اتحار التوكير والمؤكر فك التعري ف؟

  المحرور ض ك  يكو  اوتر واض لجوا  توكير الوكر  ووا وعر ف ك  الكوفيي   رإ
فيك اليحي  ايتيرا  مي   ما حاولوا ك  وو ليقا  حا ة والوموة  و لفاظ اإلكالتوكير م  

قيوةب  يؤكير ي (12)همه الوق ةض واستقركوا آرا  يعأ الوحيويي  في ياض ركيويا ايي  عقيية
ركب كلو كو ج ا  يص  و وع يعض ا مو عوض وحو  جا  الكيكة وجمي  ما كا  ما 

ة كل م كو جميع م   ويوي و فك هما ايي  اجميعوض والقييلة كل ا كو جميع اض والرج
كو  جيي ا  يصيي  افترا  ييا حسييا  كال مو إجميي  ك وال يؤكيير يكيية و  بيقييوة مإ (20)الحاجييب

ما كيا  المؤكير ما إكل م(ض يخال ف )جيا وك  يير كليو(ض فيكرمن القوم كض وحو )حكما  
ض لم يستفر مو ما ملك المعوي ض كقوليكب جيا  كو حكما   ا  كج ا  ال يص  افترا  ا حس

                                                           

   44حاوية/  – 3ورح المفصة   ( 16) 
 (17 )  430   
   175/ 2ورح اي  عقية   ( 12) 
   71ورح الكافية/  ( 20) 
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ليم يسيتفر مي   وليك  جمي ( ليم تفير ويييا  ك) نويك ليو  ليووحو مليكض   ض ير كو سافر
فارت ا إياعتيار  كرمن القوم كل م ووحوهض كظ رن فايرت اكما  لنب إما اجا   يرض ف
ومض فتييون الفاير  كرام ليعأ القلو ا تصرن روو ا لجا  ك  يكو  اإلم إالوموةض 

 يمجيي ا يخال ف جا   ير كليو  

ب فييومييا هييو فييك وييرح الوييمور صييفحة ووييا وييرط مو فييو متوا ضييا  إكمييا اييي  هوييام ف
 مييا  ب( يوجييب كييو  المؤكيير معرفييةض فيييرط وييموم  ييوة عايوييةض رضييك اللييو عو يياض422)

 بال رمضييا   وكييملك  ييوة الويياعرإكلييو  صييام رسييوة اللييو صييل  اللييو عليييو وسييلم ويي را  
  هيما هيو كعلييو فيك هيامع الصيفحة وفسي ا   يالين عر  و ر كلو رجب ض ورط مسجال  

الييي  مالييك فييك التسيي ية  تيعييا   –ركييو فييك وييرح الوييمور وفييك الق ييرض ولكوييو فيك كوضييحو 
  الفاييير  إ  كفييار توكيييرهاض فقيياةب  إ يير اختييار صييحة توكييير الوكيير   -صييةوالكافييية والخال

 حا ة  لفاظ اإلك والتوكير م  تحصة يا  تكو  الوكر  محرور ض

فك اوترا  التحرير فيك الوكير ض  وركن ككرر العلما  يجارن  وة جم ور الكوفيي 
التوكييير ليجييو  توكييير الوكيير   وعليي  هييما ف ييم يييرو   حا يية والوييموة فييك لفييظفييار  اإلا  و 

رييان رعيواهم  وايي  وياظم ا لفيية إالكوفيو  م  وواهة الكفايية علي   فيما استرة عليو
 رط فيك ويرح ا ك   يوة الكيوفيي  كولي  يالصيوابض لصيحة السيماع ييملك لميا فييو ميي يي

رار  الييييعأض إيرتفييي  يتوكيييير هيييمه الوكييير  احتمييياة م إفايييير  كيييالتك فيييك توكيييير المعرفيييةض 
فيق اليي  الحاجيب اليمن ييرط ميا عل  المقصور  وهيو فيك هيما موا فيصير الكالم وصا  

  واييي  (21)تعلييق الفعيية ييييعأ ملييك الو يينليييو الكوفيييو  ليييس ييعيييرض الحتميياة إمهييب 
ييا  يجيو   م يقيوةب  فليو ليم يسيم  مي  العيرب لكيا  جيريرا  إ حقيا   جريييا   الواظم يرط ركيا  

 ؟(22)ض فكي ف يو واستعمالو راين ياسا  
                                                           

   1/377  –ورح الكافية لرضك الري   ( 21) 
   127 لفية الي  الواظم/ورح ا  ( 22) 
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 ويخضييييي  علميييييا  الوحيييييو والل ييييية المحيييييررو  لحريييييية العقييييية والتفكيييييير التيييييك 
 ويييييييو ييييييييرغم ك (23) سيييييييتام عيييييييياس حسيييييييوج ييييييين ميييييييو ص علميييييييا  الكوفيييييييةض فييييييييرط ا 

 م ييييييرط ك  كلفييييياظإ – وتعريفيييييا   توكييييييرا   معووييييييا   تعيييييارأ الوكييييير  وتوكييييييرها توكييييييرا  
ضافت ا إل  الضمير الم ايق للمؤكرض والوكير  إالتوكير المعوون معار ف يمات ا كو ي

فارهييا كما إتوكيييرها  –فييك الييركن الصييحي   –يجييو   –ي ييام والويييوع تييرة عليي  اإل
ال ال  يجو  ا  ض و م يقري ا م  التعري ف ووعا  إير والتخصي ض م  التحر التوكير وييا  

وو ييرج  ركن جم يور إض ف(24)ستام محمر محيك الري وو ال فاير  موو  وكملك ا  
سيتام مصي ف    ا إف وو موافق للموقوة ع  العرب  وكيضا  خفعض  الكوفيي  وا 

وكييا  يؤكييره فييك  السييقا يرضيي  اتجيياه التحييرر العقلييك والفكييرن لييرط علمييا  الكوفييةض
 محاضراتو يصرر همه المسالة 

   

 خالصــة -3

ي  الوكير  هيما العيرأ يمكي  للعقية المتيصير ك  يلحيظ يوضيوح الفيرق يي ويعر
يصي   ي امض والوكر  المحيرور  المؤ تية التيك تتيال ف مي  كجي ا الموغلة فك الويوع واإل

ك هييما التميييي  ييو ميييا؛ فييي   ولقيير كييا  الكوفييييو  ميير قي  حقييا  كو حكميييا   افترا  ييا حسييا  
  هييما    يوميا  إ ض في  و صيمن  مويا   صيمن يوميا   فاوين تيرط الفيرق ييي  ك  تقيوة ميرال  

يكو  معرفة يما هو معرو ف فيو م  تحرير وتو ينض يراية م   لوع و ار يويو ك  
م  كري  وعوري  ساعة مو عة عل  و يار وليليةض وفيك هيما  وو اية إل  مرلوض مكووا  

عوييرما اوييتر وا  ط كيية ا يييام وتتوييايو  وكييم كييا  العقيية الكييوفك حيييا  المجمييوع تتسيياو 
  حا ية والويموةض لموي  سيقو لفياظ اإلكهمه الوكير  ك  يكيو  التوكيير مي   لجوا  تاكير

                                                           

    3/421الوحو الوافك   ( 23) 
   430ورح ومور المهبض هامع/  ( 24) 
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صييييام   يكيييو  الكم يجيييو  إض   حكميييا  ا  و    حسيييا  إيعيييأ هيييمه االجييي ا  كو افترا  ييياض 
كليو ض  ما  لويا  صيمن يوميا  إ خرض ويوتفيك مليك حتميا  ليعأ هما اليوم رو  يعضو اآل

 جييييييييييييييييييييييييييييييييي ا  الييييييييييييييييييييييييييييييييييوم للحكيييييييييييييييييييييييييييييييييمضكجميييييييييييييييييييييييييييييييييي   فيتاكييييييييييييييييييييييييييييييييير خضيييييييييييييييييييييييييييييييييوع
 

فيك   رفيع ك ملك التوكير فاير ض كا  يحوة روو ا جوا  االفتراق  وتتض  تلك الفايي
لَّيو ض حيي  ال فايير  هويا علي  ك   ما  اروياه يقولويا  صيمن  مويا  إهما المرياة وميا يويي و 

ي يييام ميييراهاض ف يييك ا   يييا فيييك الويييوعض و غرا إعلييي   - ميي  –م يقيييين كلمييية إ ييالقض اإل
 تصّ  للقلية والكريرض فال يجو  توكيرها 

وهيييما الفيييرق الييير يق الواضييي  ييييي  ويييوعك الوكييير  المحيييرور  وغيييير المحيييرور  
للحقيقيية التييك لييم يسييت   حتيي   رياتييا  إالعقيية الكييوفك ليوييعب فييك القاعيير   اسييتو  ف

تلمس التخريجان المتعسفة وو يحس ا رام ةض فراح يإم إاليصرن ك  يوكرهاض  العقة
واهر مييي  وحيييوض وخييو ف الخيييرو  علييي  وكييار روايييية الوييإلييي  حييير التييك وصيييلن يييو إ

وكار إ  مجرر رفع م الواهر يمحاولة ا  واختال  ا ي يرها م  وحو آخر؛ و  صوةا 
ض فيييو اليرلية علي  وييعورهم يجيوا  توكييرهض ولكييو م يتعسيفو  م ال يية صيحة روايتيو

للضيياي   التصييري  يييو واالعتييرا ف يحقيقتييوض خضييوعا   ومكيياير  عليي  ا تويياع ال يييرار
مي  الخصيومة  العام المن يحكم مو ج م فك توحير الوظرية وعرم تفريع اض واو ال ا  

العلمييييية التييييك ال يجييييو  ك  تيليييين هييييما الميليييين ميييي  وفييييوس العلمييييا  الييييمي  يريييييرو  
 الوصوة إل  الحق 

ن  يوميييييا   تيييييرط م  ييييي  كهيييييو  صييييير   ضليييييو تسيييييا لوا ميييييا المقصيييييور مييييي   ولويييييا  ص 
 رياتييييو ليييييوم وا ٍف إكم  صيييير  الحتميييياة التعييييررض ريييييان الصيييييام ليييييوم واحيييير موعييييا  إ

 عتقيييييييرض الفييييييرق ييييييييي  ك؟ وجييييييواب هيييييييما السييييييؤاة يوضيييييييحوض فيمييييييا غييييييير موقيييييييو 
ن  يوميييييا   م  ييييي   ك  التوكيييييير اللفظيييييك فيييييإم إكلَّيييييو ؛  ن يوميييييا    و صيييييميوميييييا    ولويييييا  ص 
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من   ميي  عييرم كووييو للترتيييب كييا  –وة يييرار يييو المريياة ا  يي  -الويي ر –تقييوة  ص 
  ض موييييي  احتمييييياة تعيييييرر كييييييام الصييييييام  كميييييا المرييييياة الرييييياوك المؤكييييير فيوميييييا   يوميييييا  

 ض ل ييييو  و ريييييان الصيييييام لليييييوم ي    إيييييو تاكييييير  رض فييييال وييييك ك  المييييرامعوويييييا   توكيييييرا  
 ال ليعضييييييو رو  اليييييييعأ اآلخيييييير  وفاييييييير  هييييييما وماك ال يوجيييييير فييييييك حصييييييول ا 

ك  تسير م  العقة السليم ويوض وت خض   الحيس كن ليس كو اوي امض والل ة يجب 
َض  لوض وهما ما راعا ل ا كما الكوفيو  فك مو ج مض فجا  فيو مي  الحيويية  هَتخ 

رييرا  لل يية إو رراسيية علميييةض وتعميييم ا خييم يييو وخصييب التفكييير مييا يوجييب رراسييت
 العريية يمحصولو الجم و اره الوفير 

المتعلييق يتايييير الوكيير  المحييرور   ختييتم يييو هييما اليحيي كض ال كجيير مييا خيييرا  كو 
َم  ييو مي   بم  الرجوع إلي   يوة ايي  الوياظم يورو  ا المييوةض خيرا    فليو ليم ي س ي

 ض فكي ف يو واستعمالو راين ؟يا  يجو   ياسا   العرب لكا  جريرا  

 نيحسني محمود حس
 جامعة اليرموك


