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اأ�سرار الرتابط وبالغة الرتتيب يف �سورة الّنمل 

مقاربة حتليلية 

د. فايز الذنيبات)*(

امللخ�ص

الق�ص�ص  بني  املعنوية  الروابط  حيث  من  النمل  �صورة  الدرا�صة  هذه  تناق�ص 
فيها، وعالقات  الق�ص�ص  ترتيب  اأ�رسار  فيها. ومن حيث  املتنوعة  واملو�صوعات 
التداعي والتقارب بينها، وعنا�رس الق�ص�ص الأربعة الواردة فيها والتوافق بينها. 
كما تناق�ص عالقة الق�ص�ص بباقي املو�صوعات املتنوعة يف ال�صورة وتك�صف اأ�رسار 
التوافق بينها. وتدر�ص كذلك بع�ص الظواهر الأ�صلوبية الالفتة للنظر يف ال�صورة، 
مثل املفارقة، وتداعي املفردات، والإحالة الن�صية، وال�صتيفاء. لتخل�ص من وراء 

ذلك بتجلية �صورة النظام املحكم ل�صبكة املعاين داخل ال�صورة.

)*( اأ�صتاذ البالغة والنقد امل�صارك يف ق�صم اللغة العربية والدرا�صات الإ�صالمية- جامعة عجمان.
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The secrets of cohesion and eloquence of symmetry in Surat 
Al-Namel - analytical approach

Abstract

This study discusses the ants in terms of the moral links 
between the stories and the various subjects in them. The secrets 
of storytelling, the relationships between them, the elements of 
the four stories in them, and their compatibility. It also discusses 
the relationship of stories to the rest of the various topics in the 
Sura and reveal the secrets of compatibility between them. It 
also examines some of the salient stylistic phenomena in Sura, 
such as paradox, similarity of vocabulary, textual reference, and 
interpolation. To get rid of that behind the crystallization of the 
image of the tight system of the meanings network within the 
sura.
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د. فايز الذنيباتاأ�ضرار الرتابط وبالغة الرتتيب يف �ضورة الّنمل -  مقاربة حتليلية

املقدمة: 

ِحيِم ْحمِن الرَّ ِب�ْصِم اللِه الرَّ

ِف يف َخْلِقه فال  ْكِليف، امُلَت�رصِّ احلمُد لل��ه اخَلِبرِي اللَّطيف، جاعِل العقِل َمَناَط التَّ
الُة ربي على  قيِل الذي َتَت�صدُع منه اجِلَبال، و�صَ َيْعُزُب عنه ِمْثقال، ُمْنزِل القوِل الثَّ

نبي الهدى، و�صالم على عباده الذين ا�صطفى. وبعد،

ال بد للقارئ واملتدبر اأن يعلم اأن كتاب الله لي�س من �صاأنه اأن مي�صك بيد القارئ 
ويقول له: لق��د اأوردُت هذه الق�صة بعد هذه الق�صة وذلك لالأ�صباب التالية...اأو اأن 
يق��ول له اإن الرابط بني ه��ذا املو�صوع يف ال�صورة واملو�صوع االآخر هو كذا وكذا. 
اإن هذا الأمر ُيعلم بالبديهة والتاأمل، وقد جتده يف ق�ص�ص الأطفال. لكن هذا )القول 
الثقي��ل( مل يكن ليمنح طاقته الداللية و�صموه البالغي باملجان، اإنه يريد اأن يظل عقل 
املوؤم��ن يف حتٍد كبري وا�صتف��زاز اإزاء وحدات املعنى يف الن�س، فاإن ظفر منه ب�صيء 

فكاأمنا قد اغرتف غرفًة بيده من نهره.

لذلك ال عج��ب اأن جتد يف ذرائع �صانئي القراآن دعوى عدم ترابط معانيه))(، 
وهذه الدعوى يروم م��ن ورائها اجلاحدون اأن يطفئوا نور الله، وياأبى الله اإال اأن 
يت��م نوره ويدراأ عن كتابه باأجيال من احلّف��اظ والعلماء واملف�رصين والباحثني الذين 
اآمن��وا به واتبعوا نوره. واأنا واإن حاول��ُت اأن اأقحم نف�صي يف نطاقهم، اإال اأن قامتي 
ال تطاول بع�س �صاقهم، وراحلت��ي عرجاء يف م�صمار �صباقهم، ولكنني اأحببُت اأن 
اأرم��ي ب�صه��م يف مراميهم، فاإن كان فيه �صواب فذلك ف�ص��ل من الله، واإن مل يكن 

فذلك مني؛ حمت�صبًا عند الله خطاأ االجتهاد.
))( انظر على �صبيل املثال: عمر اإبراهيم ر�صوان: اآراء امل�ست�رشقني حول القراآن وتف�سريه. دار طيبة، 

ط)، الريا�ص، 992)، �س:0). 
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�س���بب الدرا�س���ة وهدفها: دعوى املدعني اأن القراآن ال ينتظم يف مو�صوعاته 
على وترية واحدة )الوحدة املو�صوعية( مما يجعله يبدو للوهلة االأولى م�صتتًا. وهذا 
االف��رتاء قال به كثري م��ن امل�صت�رصقني، وقد �صاعدهم على ه��ذا عدم وجود اإجابات 
�صافي��ة يف كتب الرتاث ت�صتخل�س الرواب��ط واال�صتدعاءات بني املو�صوعات، وهم 
مع��ذورون لعدم كفاية املع��ارف واملناهج على ا�صتيفاء ذل��ك. فلي�صت ثمة درا�صات 
كافي��ة تعنى يف الوح��دة الن�صية لل�ص��ورة ب�ص��كل م�صتقل، وحتاول اإب��راز عنا�رص 
االرتب��اط بني كل مكوناتها. ف��كان واقع اختيار �صورة النمل م��ن واقع التنّوع يف 
مو�صوعاته��ا وق�ص�صه��ا وانق�ص��ام �صياقها اإلى ثالث��ة اأق�صام: اال�صته��الل عن اليوم 
االآخ��ر، يليه ق�ص�س الأربعة م��ن االأنبياء، ثم يليه اجلزء االأخ��ري وهو متنوع بني 

اآيات امتنان على النا�ص، ومواقف يوم القيامة وعالماته.

اأ�س���ئلة الدرا�س���ة: ما هي الروابط بني هذه املو�صوعات املتعددة يف ال�صورة؟ 
مل��اذا جاءت هذه املو�صوعات على هذا النحو م��ن الرتتيب؟ وما هو �صابط الرتتيب 
يف ال�ص��ورة؟ ما حاجة ال�صياق للق�ص�س ال��واردة فيه �صواء اأكانت ق�ص�صًا مكررًة اأم 
غري مكررة؟ ما هي روابط الن�س املعنوية التي مت�صك الق�ص�س مع باقي اخلطابات 
االأخرى يف ال�صورة؟ ما هي رمزية جتاور هذه الق�ص�س االأربع وما مدى ا�صرتاكها 

يف التفا�صيل؟

منهج الدرا�س���ة: يدين منهج الدرا�صة لبع�س مناهج حتليل اخلطاب ول�صانيات 
الن�س يف جزء منه، كما ي�صري على هدي التف�صري املو�صوعي يف جزئه االآخر، وهو 
يف بع���س �صوره ي�صتعمل بع���س االأدوات االأ�صلوبية كم��ا ي�صتعمل بع�س االأدوات 

الن�صية، مبا يخدم قد�صية الن�ص القراآين ول يذهب اأبعد من الن�ص. 

خطة الدرا�س���ة: انق�صمت الدرا�صة اإل��ى مقدمة وخامتة واأربع��ة مطالب، اأما 
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املطل��ب االأول فكان حول: عالق��ة التداعي بني الق�ص�س يف ال�ص��ورة: وفيه اأربعة 
اأق�ص��ام: ق�ص��ة مو�صى -عليه ال�ص��الم-، وق�ص��ة �صليمان -عليه ال�ص��الم-، وق�صة 
�صالح -عليه ال�صالم-، وق�صة لوط -عليه ال�صالم-. اأما املطلب الثاين فكان حول: 
اأ�رصار ترتي��ب الق�ص�س وعنا�رصها، وفيه ق�صم��ان: االأول عن الرتتيب، والثاين 
ع��ن: الزمان وامل��كان. اأما املطل��ب الثالث ف��كان عن: املو�صوع��ات االأخرى يف 
ال�صورة وعالقاتها بالق�ص�س. يف حني كان املطلب الرابع واالأخري حول: الظواهر 
االأ�صلوبي��ة يف لغة الن�س، وفيه ثالثة اأق�صام: تداعي املفردات، االإحالة، اال�صتيفاء. 

ومت يف اخلامتة اإجماٌل الأهم النتائج.
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املطلب الأول: عالقة التداعي بني الق�س�ص يف ال�سورة:   

تطالعن��ا ال�صورة -بعد ا�صتهاللها- بع��دد من ق�ص�س االأنبياء هم: مو�صى -عليه 
ال�ص��الم-، �صليمان -عليه ال�صالم-، �صالح-عليه ال�صالم-، لوط -عليه ال�صالم-. 
كم��ا جند اأن ثالثًة من ه��ذه الق�ص�س جاءت ب�صكل جممل وه��ي مكررة يف �صياقات 
اأخ��رى من القراآن، اأما الق�صة الباقية فقد ج��اءت بوجه من التف�صيل ومل تتكرر يف 

�صائر القراآن وهي ق�صة �صليمان -عليه ال�صالم-. 

اإن اأه��م ما مييز ق�صة �صليم��ان -عليه ال�صالم- هو احتواوؤه��ا على: ق�صة ُمْلك 
�صليم��ان -عليه ال�صالم- العجي��ب واتخاذه جندًا من االأن�س واجل��ن والطري، وهذا 
اأمر خ��ارق، واحتواء الق�صة على ق�صتني اأخريني من ق�ص�س املمالك وهما: مملكة 
النم��ل ومملكة �صب��اأ، وبروز �صخ�صي��ة احليوان اخل��ارق يف الق�ص��ة. اأما ق�ص�س 
االأنبياء االأخرى فهي مكررة يف �صياقات �صتى، وقد تداعت يف هذه ال�صورة من باب 
االن�صج��ام مع اإحدى املكونات الرئي�صة لق�ص��ة �صليمان -عليه ال�صالم-. من غري اأن 
يكون الن�س القراآين مف�صاًل لن��ا عالقة جزء من ق�صة مو�صى -عليه ال�صالم- بق�صة 
�صليم��ان -عليه ال�صالم- اأو غريها من الق�ص�س، ومن غ��ري اأن يقول لنا: اإن �صبب 
تكرار هذا اجلزء هو: تالوؤمها مع ال�صياق. لذلك �صنقف عند الق�ص�س ح�صب ترتيب 

وقوعها يف ال�صورة. 

اأ- ق�سة مو�سى �:

من املعلوم اأن ق�صة مو�ص��ى -عليه ال�صالم- توّزعت يف القراآن على اأكرث من 
ثالثني �صورة، وهي من اأكرث الق�ص�س التي وقع فيها التكرار. وق�صة مو�صى -عليه 
ال�صالم- ميكن تق�صيمها مل�صاهد ح�صب اأحداثها، فلو تتبعنا م�صاهدها لوجدناها تنق�صم اإلى 
خم�صة؛ االأول منها هو: ق�صة الوالدة والن�صاأة يف ق�رص فرعون ثم الفرار من م�رص، 
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اأم��ا امل�صهد الثاين فه��و: م�صهد اللجوء اإلى مدين، والثالث ه��و: م�صهد طريق العودة 
اإل��ى م�رص واملن��اداة عند الطور، اأم��ا الرابع فهو: ال�رصاع مع فرع��ون اإلى غاية 
عبور البحر، واخلام�س هو: ال�رصاع مع بني اإ�رصائيل اإلى غاية التيه. وفيما يخ�س 
�ص��ورة النمل فقد اقت�رصت على امل�صهد الثال��ث، وهو: املناداة والتكليف، وقد تكرر 
هذا امل�صهد يف خم�س �صور هي: النمل، والق�ص�س، وال�صعراء، ومرمي، وطه. لكنه 
مل ياأِت منفردًا اإال يف �صورة النمل. ويف كل مرة يتكرر فيها امل�صهد يتم الرتكيز على 
جان��ب من احلدث؛ فحينًا يتم الرتكيز على خم��اوف مو�صى -عليه ال�صالم- ورهبة 
املوق��ف. وحينًا يتم الرتكيز عل��ى مطالب مو�صى -عليه ال�ص��الم-. وحينًا اآخر يتم 
الرتكي��ز على مكان احلدث وجغرافيته الدقيقة. اأما يف �صورة النمل فتمَّ اإلقاء ال�صوء 
على حت��ّول الع�صا اإلى اأفعى ت�صبه اجلان، وعلى ردة فع��ل مو�صى -عليه ال�صالم- 
اإزاء ه��ذا احل��دث. وهنا يتبادر اإل��ى الذهن �صوؤال: ما عالقة ه��ذا اجلزء من الق�صة 
ب�صي��اق ال�صورة؟ وما هي امل�صتدعيات ال�صياقي��ة التي اقت�صت اأن يتم االكتفاء به دون 

غريه من م�صاهد ق�صة مو�صى -عليه ال�صالم-؟

 اإن اأهم ما يربز من هذا امل�صهد هو: حتول الع�صا اإلى حية، ُي�صاف اإليه: اإجمال 
ع��دد االآي��ات التي اأُر�صل فيها اإلى فرعون وقومه يف ت�ص��ع اآيات. فما حاجة ال�صياق 
له��ذا التحديد؟ وما عالقة احليوان باالآي��ات الت�صع؟ اإن الرابط االأول الذي ميكن اأن 
نثبت��ه يف الق�صة االأولى ه��و )احليوان( املر�صل اأو اخلارق. اأم��ا الرابط الثاين فهو: 
ن له باملعجزات لكنه  كَّ �صخ�صي��ة حاكم فا�صق وقوم فا�صقني اإزاء �صخ�صية ر�ص��ول مُمَ
م�صت�صَعف، ثم نظام مملكة كامل متكّون من حاكم ومعاونني وجنود وقوة ومظاهر 
عمراني��ة باذخة. ثم جناة املوؤمنني امل�صت�صعفني وهالك الكافرين امل�صتبدين. ثم نقطة 
ب��دء احلدث وهي: جب��ل الطور يف �صين��اء، وانتهاء احلدث بالعب��ور جمددًا باجتاه 
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�صين��اء. وهنا نكتفي يف هذا املو�صوع بقدر ي�صري م��ن الق�صة الأنه �صيمر احلديث عنه 
كثريًا من خالل ق�صة �صليمان -عليه ال�صالم- وباقي الق�ص�س.

ب- ق�سة �سليمان -عليه ال�سالم-:

تعّق��ب ال�صورة بالثن��اء على داود -علي��ه ال�صالم- و�صليم��ان -عليه ال�صالم- 
وتتجاوز �صرية داود -عليه ال�صالم- وت�رصع يف احلديث عن م�صاهد )مثرية للعجب( 
م��ن ق�ص��ة �صليمان -علي��ه ال�صالم- تبداأه��ا مبقدمة متّه��د لذلك على ل�ص��ان �صليمان 
 ِ

ّ وتِيَنا ِمْن كلُ
لُ
ْيْيْ�ِ َوأ ّلِْمَنا َمنِْطَق الطَّ َها انلَّاسلُ علُ يُّ

َ
-علي��ه ال�صالم- بقوله تعالى: ]يَْيْيا أ

ٍء[ )النم��ل:6)(. ثم تبداأ ال�ص��ورة باأول م�صهد غرائبي وه��و ح�رص اجلنود من  َشْ
اجلن والطري، ث��م وادي النمل، واإذا جتاوزنا القدرة عل��ى معرفة )منطق الطري( 
-وهو م�صموع عمومًا- كيف ذلك مع النمل وهي لي�صت طريًا، كما اأن �صوتها لي�س 
تها قد و�صلت. وميكن اأن يكون الطري هو من  م�صموعًا؟ غري اأن ر�صالة النملة التي بثَّ
نقله��ا ل�صليمان -عليه ال�صالم-. اأما جوان��ب التقاء هذا امل�صهد مع ق�صة مو�صى -عليه 
ال�ص��الم- فيمكن اأن تك��ون يف: متاهي الغرائبيات كتحول الع�ص��ا الأفعى، ور�صالة 
النمل��ة العلنية التي ت�صبه ر�صالة �صليمان -علي��ه ال�صالم-، كما ميكن اأن يكون بروز 
�صخ�صي��ة احلي��وان يف الق�صتني كاأحد اأه��م الروابط. كذلك بيئ��ة امل�صهدين: الوادي 
املقد���س، وادي النمل. ُي�صاف اإلى ه��ذا كله وجود مملكة بكامل تفا�صيلها من حاكم 

ومعاونني وجنود يف ق�صة �صليمان -عليه ال�صالم- وق�صة النملة وق�صة فرعون. 

ثم تتابع امل�صاهد الغرائبية فياأتي م�صهد تفّقد الطري ورحلة الهدهد، وهذه الرحلة 
مل تق��ف بنا عل��ى اأ�صبابها، فما ال��ذي َحَمَله على الذه��اب بعيدًا؟ وكي��ف َعِلم بحالة 
تل��ك اململك��ة؟ وكيف َعلَم اأنه �صينجو م��ن حما�صبة �صليمان -علي��ه ال�صالم- له؟ وكم 
ا�صتغرق��ت املهلة الزمنية؟ وعلى عادة القراآن ال يع��ري التفا�صيل الزمانية اأو املكانية 



19

د. فايز الذنيباتاأ�ضرار الرتابط وبالغة الرتتيب يف �ضورة الّنمل -  مقاربة حتليلية

اأو اأ�صم��اء االأعالم اأهميًة اإذا خلت من الع��ربة، وهذا ما جنده يف رحلة الهدهد. جاء 
لْقِْيْيْه إَِلِْهْم[: 

َ
يف كت��ب التف�ص��ري يف بيان معنى االآيات الت��ي تخرب عن الهدهد: " ]أ

ادفع��ه اإليه��م واأو�صله له��م. ]تََولَّ َعنْهلُم[: ت��َواَر وَتَنحَّ اإلى م��كان تغيب فيه عن 
وَن[: اأي: مباذا يجيبون،  ف. ]َماَذا يَرِْجعلُ ْر[: فانتظر اأو تعرَّ اأب�صاره��م. ]فَانْظلُ
وي��رد بع�صهم على بع�س يف �ص��اأْن الكتاب))(.")2(. وال�ص��وؤال املهم هو: هل الهدهد 
يعلم منطق الب�رص؟ اأم اأن �صليمان -عليه ال�صالم- وحده من يعلم منطق الطري؟ كيف 
�صيعلم الهدهد مراجعة اأهل مملكة �صباأ وهل يفهم لغتهم؟ وهذا مما ي�صعب اجلزم به. 
هكذا جند اأن امل�صاه��د الغرائبية املختارة من ق�ص�س �صليمان -عليه ال�صالم- جمهولة 
ال�صب��ب والهدف؛ فرحلته عرب وادي النمل مل ُتع��رف دوافعها وال نهايتها، وكذلك 
رحلة الهدهد يكتنفها الغمو�س. اأما مفاجاآت �صليمان -عليه ال�صالم- التي اأعّدها مللكة 
�صباأ ومنها: بناء ال�رصح، وتنكري عر�صها، فهي ر�صائل مبطنة تبلغ امللكة داللة القوة 

والعظمة والقدرة اخلارقة التي بلغتها مملكته.

ويف الن���س تالٍق بني ���رصح �صليمان -عليه ال�صالم- -ال��ذي اأعده مللكة �صباأ- 
و�رصح اآخر غري م�رّصح به يف الن�س كان فرعون قد اأمر ببنائه؛ ليدح�س به فكرة 
األوهية الله –حا�صا لله- اأما �رصح �صليمان -عليه ال�صالم- فقد اأن�صاأه ليدح�س به فكرة 
األوهي��ة ال�صم���س. وال نت�صور اأن ال�رصح جم��رد بناء عاٍل اأو ف��اره؛ بل لعله �صيء 
يخ�س االأفالك، وهو ما ُيع��رف يف زمننا باملر�صد الفلكي؛ بدليل اأن �رصح �صليمان 
-علي��ه ال�صالم- من زجاج، فه��و رمبا تنعك�س عليه �ص��ورة ال�صماء. كذلك �رصح 

العامة  الهيئة  الو�سيط،  التف�سري  باالأزهر،  االإ�صالمية  البحوث  باإ�رصاف جممع  العلماء  ))( جمموعة من 
ل�صئون املطابع االأمريية، ط)، 393)ه�-973)م - )4)4)ه� - 993)م(، ج7، �س:675).

اإليهم فانظر ماذا يرجعون ثم  )2( ذهب بع�س املف�رصين اإلى اأن الن�س: "فيه تقدمي وتاأخري؛ تقديره فاألقه 
تول عنهم." املاوردي، اأبو احل�صن الب�رصي )ت450ه�-058)م(، النكت والعيون، حتقيق: ال�صيد 

عبداملق�صود، دار الكتب العلمية، )د.ط( بريوت، )دت(. ج4، �س:206.
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فرع��ون ال ُيت�صور اأن الغباء بلغ به حدًا ليبني بناًء ي�صل اإلى ال�صماء فينظر منه، فكم 
من الوقت واجلهد �صي�صتغرق بن��اء مثل هذا؟ ولو كان �صعد جباًل الأراَح وا�صرتاح، 
واإمن��ا ديانته��م قائمة على مزاعم فلكي��ة متعلقة بالنجوم وال�صم�س، وق��د اأن�صاأوا لهذه 
معاب��د ورمب��ا )مرا�صد( ال�صتجالء �صفح��ة ال�صماء. وقد يدلل على ه��ذا اأن ملكة �صباأ 
فور دخولها ال�رصح اعرتفت بظلمها لنف�صها، وهذا الظلم –فيما يبدو- ظلم اعتقاد))(؛ 
فكيف تاأّكد لها اأنها ظلمت نف�صها؟ هل كان ذلك مبجرد االنبهار بفخامة ال�رصح -وقد 
كان لها هي االأخرى عر�س عظيم- اأم اأنها اطلعت على حقيقة ما تعبده؟ فهذا ال�رصح 

–فيما يظهر- اأُن�صئ لغايات اإثبات حقيقة اأجرام ال�صماء واأنها خملوقات ال اآلهة. 

وم��ن هنا تلتقي ق�صة الرحلة اإلى �صباأ مع ما تقدمها يف مواءمتها لبع�س عنا�رص 
احل��دث القائمة على املفارقة احلادة؛ فالنبي )�صليم��ان -عليه ال�صالم-( بنى ال�رصح 
الإبط��ال األوهية ال�صم�س، فا�صتجابت امللكة. ويف املقابل امللك )فرعون( يريد اأن يبني 
ال���رصح الإبطال فكرة االإله الذي يدعو اإليه النب��ي )مو�صى -عليه ال�صالم-( وثبيت 
األوهيت��ه هو واألوهية ال�صم�س. مع وجود مفارقة بني فعل فرعون امل�صمر يف الن�س 
وفع��ل ملكة �صب��اأ؛ وقد هلك فرعون جراء تل��ك املعاندة، وجنت ملك��ة �صباأ ودولتها 
باال�صتجاب��ة. ومن ذلك اأي�صًا اأن ع�رص مو�ص��ى -عليه ال�صالم- كان ع�رص الوجود 
االأول لق��وم بني اإ�رصائيل كاأم��ة لها وجود يف املا�صي، يف ح��ني اأن ع�رص �صليمان 
-عليه ال�صالم- كان اآخر ع�رص لذلك الوجود احلقيقي يف املا�صي. وقد ابتداأ ع�رصهم 
م��ع مو�صى -عليه ال�صالم- بع�صا كانت �صببًا يف جناتهم، فتوّقَف ب�صببها عذاب الظلم 
ال��ذي وقع على بني اإ�رصائيل. يف حني انتهى ع���رص �صليمان -عليه ال�صالم- بع�صا 
كان��ت هي امل�صهد االأخري يف ق�صته، بعد اأن جعل��ت اجلن يلبثون يف العذاب املهني، 
))(  يقول ابن عا�صور: »وعلمت اأن دينها ودين قومها باطل فاعرتفت باأنها ظلمت نف�صها يف اتباع ال�صالل 
بعبادة ال�صم�س« ابن عا�صور، حممد بن الطاهر )ت973)م- 296)ه�(، التحرير والتنوير، موؤ�ص�صة 

التاريخ العربي، ط)، بريوت، 420)ه�-2000م، ج9)، �س:269.
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[ )�صباأ:4)( وكلتا  تَهلُ
َ
للُ ِمنَْسْيْيأ كلُ

ْ
رِْض تَأ

َ
ٰ َمْوتِهِ إِلَّ َدابَّةلُ اْل ْم َعَ َّهلُ قال تعالى: ]َما َدل

الع�صوين لهما عالقة باحليوان، فع�صا مو�صى -عليه ال�صالم- تتحول حليوان فتاأكل 
��يَّ ال�َصحرة، اأما ع�صا �صليمان -عليه ال�صالم- فق��د اأكلها احليوان. ُي�صاف اإلى  ِع�صِ
ه��ذا اأن الع�صا هي عالمة ن�ب���وة م�و�صى –ع�ليه ال�صالم-، والع�صا هي عالمة وفاة 
�صليمان -عليه ال�صالم-، وما اأعجب هذه املفارقة يف االأحداث. ومن جهة اأخرى جند 
اأن��ه قد مات احلاكمان امل�صيطران: فرع��ون )رمز الف�صاد( و�صليمان -عليه ال�صالم- 
)رمز االإ�صالح(، وجنت مملكتا �صباأ والنمل، ومات جنود فرعون وا�صرتاح جنود 
�صليم��ان -عليه ال�صالم-. وبقي ج�صد فرع��ون حمفوظًا كاآية للنا�س، ومل يلبث ج�صد 
�صليمان -عليه ال�صالم- اأن ظل متكئًا على ع�صاه وهو ميت حتى اأكلت الدابة الع�صا. 
اإن املفارقة بني احلالتني هنا عجيبة؛ ففي ق�صة مو�صى -عليه ال�صالم- كان هناك ملك 
ظامل يّدعي اأنه اإله وكان هناك نبي مر�صل. اأما يف ق�صة �صليمان -عليه ال�صالم- فقد 
التاأم �صمل امللك والنبوة يف �صخ�س واحد، فكانت العدالة والقوة والتمكني. وقد كان 
�رصاع فرعون �صد املوؤمنني ال�صعفاء، يف حني كان �رصاع �صليمان -عليه ال�صالم- 
�ص��د الكفرة االأقوياء. ف��اأي عالقة من عالقات الرتابط ب��ني الق�صتني مل تقع؟ واأي 
مفارق��ات بني املكونات الرئي�صة للق�صتني اأعجب من هذه املفارقات؟ ومما يجمع بني 
الق�صتني: اأن ملكة �صباأ كانت ت�صجد لل�صم�س، يف حني جند اأن قوم فرعون عبدوا اآلهة 
�صت��ى من امللوك والكواكب واأكرب اآلهتهم ال�صم���س اأو )رع( اأو )حور�س())(. فلي�ص 

من امل�صادفة اأن تتابع الق�صتان يف �صياق واحد. اإنهما تتقاطعان بطريقة املفارقة.

))( يرمز االإله رع لعبادة ال�صم�س، وغالبًا ما كان يرمز له ب�صخ�س مرتدي الزي الفرعوين وعلى راأ�صه 
اأغلب فرتات  امل�رصية يف  الديانة  اأهم عنا�رص  ال�صم�س  ال�صم�س، وقد كانت  يتو�صطه قر�س  تاج ملكي 
الديانة  اآلهة �صم�صية. يارو�صالف ت�رصين،  العديد من االآلهة امل�رصية  القدمي وكانت  التاريخ امل�رصي 
امل�رشية القدمية، ترجمة: اأحمد قدري، دار ال�رصوق، ط)، القاهرة، 996)، �س:)))-2)) 

بت�رسف.
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ج- ق�سة �سالح -عليه ال�سالم- مع ثمود:

ب��داأت ق�صة �صالح -علي��ه ال�صالم- مع ثمود باإطالق ن�صب��ة االأخوة اإلى قومه 
ْم صاحلاً[ )النمل:45(، وقد تكررت مثل هذه الن�صبة  َخاهلُ

َ
وَد أ رَْسلَْنا إَِل َثملُ

َ
]َولََقْد أ

غ��ري مرة يف الق��راآن وخ�صو�صًا مع اأنبي��اء العرب؛ هود و�صال��ح -عليه ال�صالم- 
و�صعي��ب، وفيها جماراة لتقاليد العرب يف الن�صب للقبيل��ة باالأخوة؛ وهي من زاوية 
اأخ��رى تعبري اجتماعي يدل على اأنها مل تكن ممالك لها اأنظمة حكم؛ بل كانت اأنظمًة 
َقَبِلي��ًة فيها ت�صاٍو يف املكان��ة االجتماعية، فاالأفراد كلهم يب��دون كاإخوة، ويرجعون 
اإل��ى اأب اأو اأم ه��ي القبيلة، وكل ف��رد يعتز برهطه الذي ينحدر م��ن القبيلة عينها. 
وكان يف ثم��ود ت�صعة رهط مف�صدون يف االأر�س وفيها ّقلة من املوؤمنني. اأما الرهط 
الت�صع��ة فيمثل��ون الفريق املف�صد ال��ذي يخت�صم مع فريق اآخر كما تدلن��ا اآيات �صورة 
وَن[ )النمل:45( ويتجلى �رصاع اخلري وال�رص يف  ْم فَرِيَقاِن َيَْتِصملُ النمل: ]فَإَِذا هلُ
هذه الق�صة يف اأمري��ن: االأول حماولة قتل النبي �صالح -عليه ال�صالم-؛ عرب التاآمر 
ال���رصي خ�صي��ة ويل دمه )رهطه(، اأما االأم��ر الثاين فهو: عقره��م للناقة؛ ففي هذه 
الق�صة ُي�صلط ال�صوء على النظام الذي يحكم النا�ص داخل القبيلة ويحفظ دماءهم. قال 
ْهلِهِ 

َ
ولَنَّ لَِوِلِّهِ َما َشْيْيِهْدنَا َمْهلَِك أ ْهلَهلُ ثلُمَّ نَلَقلُ

َ
ِ نَللُبَّيِتَنَّهلُ َوأ وا بِاللَّ لُوا َتَقاَسْيْيملُ تعالى: ]قَال

ِإَونَّا لََصادِقلُوَن[ )النمل:49(. جاء يف كتب التف�صري: »َقاُلوْا َتَقا�َصُموا ِباللَِّه: اأي حتالفوْا 
ُه َواأَْهَلُه: اأي لنقتلن��ه واأهله لياًل، والبيات قتل الليل"))(. وهذا اجلزء من  َتنَّ بالل��ه، َلُنَبيِّ
الق�ص��ة وهو حماولة قتل النبي من قبل املف�صدين يرتبط بق�صة مو�صى -عليه ال�صالم- 
مع فرعون؛ ففيها اأن فرعون اأراد قتل مو�صى -عليه ال�صالم-، قال تعالى: ]َوقَاَل 

[ )غافر:26(. ْقتلُْل موىٰس َوْلَْدعلُ َربَّهلُ
َ
وِن أ فِرَْعْونلُ َذرلُ

يف  الوجيز  املحرر  )ت542ه�-47))م(،  غالب  بن  عبداحلق  حممد  اأبو  االأندل�صي،  عطية  ابن    )((
تف�سري الكتاب العزيز، حتقيق: عبدال�صالم عبدال�صايف، دار الكتب العلمية، ط)، لبنان، 3)4)ه�- 

993)م، ج4، �س:220.
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اأما �صب��ب ا�صتدعاء هذه الق�صة وعالقتها مبا تقدم فيمكن القول: اإن ق�صة �صالح 
-عليه ال�صالم- تلتقي مع �صابقاتها مبا يلي: اأواًل: احليوان اخلارق املتحول )الناقة(. 
وه��ذا يلتقي بدوره مع الق�ص�س الثالثة املتقدمة. فلدينا االأفعى وهي من الزواحف، 
والهدهد وهو من الطي��ور، والنملة وهي من احل�رصات، وهنا لدينا الناقة وهي من 
الثدّي��ات. ولدينا يف ق�صة �صالح -عليه ال�صالم- الزمرة املوؤمنة التي يتهّددها الكفرة 
املف�ص��دون، وهذا يلتقي بدوره م��ع ق�صة مو�صى -عليه ال�ص��الم- واأتباعه. كما اأن 
لدين��ا �صكاًل جديدًا من الف�صاد؛ ففي الق�ص�س املتقدمة م��رَّ بنا ف�صاد فرعون وهو ف�صاد 
القائ��د وحا�صيته، وميكن اأن ن�صميه )الف�صاد ال�صيا�صي الداخلي( القائم على ظلم النا�س 
وقهرهم وقتلهم. ثم لدينا �ص��كل اآخر من الف�صاد وهو: )الف�صاد اخلارجي( القائم على 
لت احلكمة وال�صالم  اإف�ص��اد القرى واإذالل النا�س. وهذا ما ا�صت�صعرته ملكة �صباأ وف�صّ
لتجنب��ه. اأم��ا ال�ص��كل الثالث من الف�ص��اد فهو: الف�ص��اد االجتماعي القائ��م على الظلم 
والتحقري؛ وهو ما ميار�صه االأ�صقياء يف ال�صخرية من امل�صلحني، وتكذيبهم، وحماولة 
اغتيالهم، وهو م��ا قامت به ثمود حتى انتهى بهم املطاف اإلى عقر الناقة. وقد جمع 
لنا القراآن يف غري ما مو�صع بني ف�صاد ثمود )كقبيلة( وفرعون )ك�صخ�س(. كما جاء 
وَد[ )الربوج:7)-8)(.  تَاَك َحِديثلُ اْللُنلُودِ 17 فِرَْعْوَن َوَثملُ

َ
يف قوله تعالى: ]َهْل أ

                                  ] ْوتَادِ
َ
ْخْيْيَر بِالْْيْيَوادِ 9 َوفِرَْعْيْيْوَن ذِي اْل ِيْيْيَن َجابلُوا الصَّ ْيْيوَد الَّ وق��ال تعالى: ]َوَثملُ

)���س:9-0)( وهو ف�صاد معاندة الر�ص��ل وحماولة قتلهم. ففرعون حاول قتل مو�صى 
-علي��ه ال�صالم- كما تقدم، وثمود حاولت قتل �صالح -عليه ال�صالم-. ف�صاحب نية 
القت��ل يف ق�ص��ة مو�صى -عليه ال�صالم- هو: فرعون وح��ده، و�صاحب نية القتل يف 

ثمود ت�صعة جماعات منهم، واإن كان النبيان قد جنيا من القتل. 

لع��ل مما ا�صتدعى ق�صة �صال��ح -عليه ال�صالم- يف هذا ال�صي��اق هو كون االآية 
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املر�صل��ة معه كان��ت )الناقة())( وهذا بدوره يوائم االآي��ات واملعجزات التي تقدمت، 
فه��ي تق��وم على غرائبية احلي��وان، ونحن نذه��ب اأن ناقة �صال��ح -عليه ال�صالم- 
ُخلق��ت بطريقة غرائبية -واإن مل ين�س الق��راآن اأو ماأثور احلديث على ذلك- فكيف 
تك��ون معج��زًة لو كانت جمرد ناقة عادي��ة؟ ال بد اأن لها حالًة خا�ص��ًة جعلت القوم 
يبل�ص��ون اأمامه��ا، وال يجدون منا�صًا م��ن ذلك اإال بعقرها. وثم��ة �صبب اآخر يدعو 
اإلى ه��ذا االعتقاد وهو: ان�صجام وح��دات ال�صياق ومو�صوعات��ه بع�صها مع بع�س؛ 
ف��كل احليوانات املتقدم��ة مثرية للعجب؛ فهي بني متحدث��ة اأو متحولة. وهذا بدوره 
يق��ّوي الزعم اأن ناقة �صالح -عليه ال�صالم- كانت كذلك. وهنا يغدو ان�صجام الن�س 

وترابطه من اأدوات ترجيح املعنى.

ومم��ا ا�صتدعى ق�صة قوم �صال��ح -عليه ال�صالم-: متاث��ل هالكهم مع فرعون 
وجن��وده؛ يف حلظة واحدة، هالك مباغت ع��رب مظاهر الطبيعة من ماء و�صاعقة. 
ومما جمع بني الق�ص�س املتقدمة: تباينهم يف اأنظمة احلكم والدولة؛ وقد بداأت ال�صورة 
باالأنظمة امللكية ذات الرجاالت واجلنود والت�صل�صل االإداري، ويقع فرعون يف هذا 
اجلانب يف ال�ص��دارة؛ ب�صبب العمق التاريخي للدولة امل�رصي��ة. يليه �صليمان -عليه 
ال�ص��الم- الأن جنوده لي�ص��وا مما ُيوؤلف، بل هم من اجلن والط��ري. اأما ثمود فرغم 
)متّدنه��م( ]َكَن ِف الَْمِديَنْيْيةِ[ )النمل: 48( اإال اإنهم كان��وا بدائيني يف هذا اجلانب؛ 
اإذ بقي��ت �صلطة القبيلة هي احلاكمة. وثمة رواب��ط اأخرى �صتاأتي تباعًا يف ال�صفحات 

الالحقة.

))( مل يثبت يف القراآن اأو كتب احلديث اأن الناقة قد خلقت من �صخر، وثمة روايات مر�صلة غري من�صوبة 
للر�صول تناقلتها كتب التف�صري ت�صري اإلى هذا اخلرب. انظر: ابن كثري القر�صي )ت703ه� -304)م(، 
تف�سري القراآن العظيم، حتقيق: حممود ح�صن، دار الفكر، الطبعة اجلديدة 4)4)ه�-994)م، ج3، 

�س:8)4.
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د- ق�سة لوط -عليه ال�سالم-:

تبداأ ق�صة لوط -عليه ال�صالم- مب�صهد حواري جاء يف قوله تعالى: ]َولوطاً إِذْ 
ونَ[ )االأعراف:80( وهنا ياأتي خمت�رص  نْتلُْم تلُبِْصلُ

َ
تلُوَن الَْفاِحَشْيْيَة َوأ

ْ
تَأ

َ
قَاَل لَِقوِْمهِ أ

ا�صتدع��اء الق�صة، ف�صبب ا�صتدعائها هو غراب��ة ذنبهم الذي يقارفونه. اإن ق�صة لوط 
-علي��ه ال�صالم- مع قومه تاأتي لتكم��ل حلقة يف تداعي الق�ص�س. فق��د ي�صاأل �صائل: 
م��ا عالقتها مبا تقدم من ق�ص�س و�صخ�صي��ات؟ اإن اخليط االأهم فيها هو تكملة اأنواع 
الف�ص��اد املتقدمة من ف�صاد �صيا�صي وع�صك��ري واجتماعي وهنا ف�صاد اأخالقي، ُي�صاف 
اإلي��ه ت�صابه حال الفئة املوؤمن��ة امل�صت�صعفة التي جنت �رصًا يف ح��ني وقع العذاب على 
الع�صاة. وقد كان العذاب يف قوم لوط -عليه ال�صالم- �صاماًل لالإن�صان واملكان. اأما 
جناة الفئة املوؤمنة فقد بداأ تنازليًا يف الق�ص�س من حيث العدد؛ فعدد بني اإ�رصائيل كان 
كبريًا عند اخلروج، تبعه جن��اة �صالح -عليه ال�صالم- ومن معه، وكان العدد غري 
وا  ِيَن اْسْيْيَتْكَبلُ  الَّ

لُ
حم��دد غري اأنه يوحي بالقلة؛ الأنهم ُو�صفوا بال�صعف: ]قَاَل الَْمَل

وا[ )االأعراف:75(. وانتهى االأم��ر بنجاة لوط -عليه  ِيَن اْسْيْيتلُْضعِفلُ ِمْيْيْن قَوِْمهِ لِلَّ
ال�ص��الم- وبناته وهم اأقل عددًا بال �صك، فلم يوؤمن م��ع لوط -عليه ال�صالم- �صوى 
بناته. والغريب اأن دعوى قوم ل��وط -عليه ال�صالم- يف اإخراجه من القرى: اأنهم 
اأنا���س يتطهرون؛ ليكون لنا عالمة على مبلغ الف�صاد االأخالقي الذي بلغوه، فلم يكن 
وق��ت الدعوة �صانحًا للتوحيد اأو اإ�صالح اعتقاد النا���س، فقد بداأت املحاولة باإ�صالح 
اأخالقه��م لكنهم عجلوا اإلى العقاب. ومن جهة اأخ��رى كان القوم يقطعون الطريق 
عل��ى العابري��ن والقادمني اإليهم من مناط��ق اأخرى ويوقعون فيه��م الفاح�صة، قال 
نَكَر[  ملُ الْملُ تلُوَن ِف نَادِيكلُ

ْ
ْيْيبِيَل َوتَأ وَن السَّ تلُوَن الرَِّجاَل َوَتْقَطعلُ

ْ
ْم َلَأ ئِنَّكلُ

َ
تعال��ى: ]أ

)العنكبوت:29(. وكان ل��وط -عليه ال�صالم- قد ُنِهَي من قبل قومه عن اإيواء اأبناء 
َولَْم َننَْهَك َعِن الَْعالَِمنَي[ )احلجر:70(. جاء يف كتب 

َ
لُوا أ ال�صبيل، قال تعالى: ]قَال



26

العدد  104 / كانون الثاين - حزيران 2021مجملة  جممع اللغة العربية االأردين 

التف�صري: »وكانوا يتعر�صون لكل اأَحد من الغرباء بال�صوِء«))(.

وق�ص��ة لوط -عليه ال�صالم- هي الوحي��دة من بني الق�ص�س املتقدمة التي خلت 
م��ن �صخ�صية احليوان، والتحّول اخل��ارج عن النامو�س، ما عدا حتّول املالئكة من 
ر�ص��ل لها اأجنحة اإلى ب�رص حني نزلوا بدار لوط -عليه ال�صالم-، ومل يكن يعلم اأنهم 
ر�صل. كما خلت من معج��زات النبوة، وخلت -مثل ق�صة �صالح- -عليه ال�صالم- 

من االأعراف امللكية كامللك واحلا�صية واجلي�س، فقد كانت قرى همجية. 

اإن النم��وذج الب�رصي ملجتمع قرى املوؤتفكات يدلنا عل��ى اأن املجتمع هنا حتّول 
كليًا اإلى حيوانات؛ فال يوجد �صوابط اجتماعية اأو اأخالقية اأو دينية. فهم يف ِحلٍّ من 
كل ال�صواب��ط؛ اإذ يجمعون عل��ى اختطاف اأبناء ال�صبيل، وميار�ص��ون الفح�صاء علنًا 
يف ناديه��م. ومن جهة اأخرى مل َيبُد لنا يف هذا املجتم��ع اأعراف َقَبِلية تن�رص املظلوم 
وتعت��د باملروءة، حتى اإنهم مل ُيذكر لهم اآلهة اأو ديانة كباقي االأمم الهالكة. ومن هنا 
كان خليق��ًا بق�صة ل��وط -عليه ال�صالم- اأن تكون االأخ��رية يف ت�صل�صل الق�ص�س. اإذ 
اإن الرتتي��ب التاريخي للق�ص�س هو على النحو التايل: �صالح -عليه ال�صالم- ولوط 
-عليه ال�صالم- ومو�صى -عليه ال�صالم- و�صليمان -عليه ال�صالم-. وقد جاء الرتتيب 
يف ه��ذه ال�ص��ورة مو�صوعيًا ولي�س تاريخي��ًا. فمو�صوع ال�صورة ي��دور حول امُلْلك 
وعالقت��ه بالرعية من حيث الف�صاد وال�صالح، وحت��ّول احليوان عن نامو�صه الذي 
ُفِط��َر عليه. وقد ب��داأت الق�ص�س ب�رصاع النبي )مو�صى -علي��ه ال�صالم-( مع امللك 
الكافر )فرعون(. ثم قدمت منوذجًا يف �رصاع النبي املَِلك )�صليمان -عليه ال�صالم-( 
مع امللكة الكافرة. ثم توالى منوذج احلكم الَقَبِلي فقدمت ق�صة �صالح -عليه ال�صالم- 
من��وذج النب��ي الذي له رهط يحمونه م��ع املف�صدين، ثم كان النم��وذج االأخري وهو 

))(  جمموعة من العلماء، التف�سري الو�سيط: ج5، �س:564.



27

د. فايز الذنيباتاأ�ضرار الرتابط وبالغة الرتتيب يف �ضورة الّنمل -  مقاربة حتليلية

���رصاع النبي الذي لي�س له من الب�رص من يقف معه. وكانت املفارقة يف نبوتي لوط 
-عليه ال�صالم- و�صليمان -علي��ه ال�صالم-؛ فلوط -عليه ال�صالم- لي�س له من الب�رص 
من يعينه اأو يحميه ويعجز عن حماية �صيفه. اأما �صليمان -عليه ال�صالم- فالكل حتت 
اإمرت��ه. ويف القراآن تنتهي ق�صة لوط -عليه ال�ص��الم- مب�صهد جناته، وتنتهي ق�صة 
�صليمان -عليه ال�صالم- مب�صهد وفاته. وق�ص�س االأنبياء الثالثة -عدا �صليمان -عليه 
ال�ص��الم- كان فيها خروج اأو اإخ��راج اأو منع من اخلروج. كم��ا اأن ق�صة �صليمان 
-عليه ال�صالم- هي الوحي��دة بني مثيالتها التي مل يتم فيها الف�صاد وال العقاب؛ ب�صبب 
وجود الق��ادة الثالثة احلري�صني على م�صالح ممالكه��م؛ واإمنا جند على العك�س من 

ذلك يف ق�ص�س االأنبياء االأخرى.
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املطلب الثاين: اأ�رشار ترتيب الق�س�ص وعنا�رشها:

اأ- الرتتيب:

بديه��ي اأن ا�صم ال�صورة )النمل( يعطينا داللت��ني: االأولى: احليوان ذو الطبيعة 
اجلماعية املن�صبطة. والثانية: نظام احلك��م احلري�س على م�صلحة اململكة. فبمجرد 
اأن يك��ون النمل عنوانًا لن���س تتبادر اإلى ذهن القارئ �ص��ورة جمموعة تعمل بجد 
وتقوده��ا اأنثى، كما يوجد فيها جن��ود وعمال واإخال�س. وه��ذا اخليط �رصوري 
ج��دًا يف ترتي��ب الق�ص�س يف ال�صورة؛ وه��و يقودنا اإلى املحور ال��ذي ترّتبت حوله 
مو�صوعات ال�صورة؛ اإنه نظام احلكم والطاعة م�صافًا اإليها وجود عن�رص احليوان. 
فكانت ق�صة �رصاع مو�صى -عليه ال�صالم- مع فرعون حافلًة بهذه املظاهر؛ فهناك: 
احلية، وهناك حيوانات اأُر�صلت كاآيات منها اجلراد والقمل وال�صفادع))(. اأما ق�صة 
�صليمان -عليه ال�صالم- فال�رصاع فيها انتهى بتحّول ال�رص اإلى خري، ومل يقع فيها جناة 
للم�صت�صعف��ني؛ الأن ميزان القوة فيها مع املوؤمنني. والنقطة االأهم اأن ثمة ت�صاويًا بني 
ق�صت��ي مو�صى -عليه ال�صالم- و�صليمان -عليه ال�صالم- من حيث املحاور املتقدمة، 
لك��ن ق�صة مو�صى -عليه ال�صالم- اأقدم زمنًا م��ن ق�صة �صليمان -عليه ال�صالم-. اأما 
ل��وط -عليه ال�ص��الم- و�صالح -عليه ال�صالم-، فقد مت مراع��اة املحاور ال�صابقة يف 
ترتيبه��ا؛ اإذ تقدمت ق�صة �صالح -عليه ال�صالم- على لوط -عليه ال�صالم- ب�صبب اأن 

فيها حيوانًا متحواًل )الناقة(، كما اأن فيها نظام ُحْكم َقَبِليًا. 

روؤو�صهم،  على  كتاج  ويتخذونها  االأفعى  يعّظمون  كانوا  امل�رصيني  قدماء  اأن  اإلى  االإ�صارة  جتدر    )((
لنا  ُيف�رص  وهذا  بالطاقة،  االإن�صان  متد  اأنها  ويعتقدون  احلاكم  ع�صا  اأو  ال�صوجلان  �صاأن  من  ويعلون 
البي�صاء: رمز الطاقة.  اليد  اأفعى. وملاذا  اإلى  ال�صالم- ع�صا تتحول  ملاذا كانت معجزة مو�صى -عليه 
وي�صنعون  احليوان  من  عديدًة  اأ�صنافًا  يقد�صون  كانوا  فقد  والقمل.  ال�صفادع  اآياتهم  من  كانت  وملاذا 
لها جم�صمات وي�صعونها يف قبور املوتى ومن هذه املخلوقات، اخلناف�س والتما�صيح والثعالب وبع�س 
الطيور واحل�رصات. ينظر يف هذا املجال، يارو�صالف ت�رصين، الديانة امل�رشية القدمية �س:80. 
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ب- الزمان واملكان يف الق�س�ص:

كان��ت اأماكن ق�ص�س االأنبياء يف ال�صورة على النحو التايل: اأماكن ق�صة مو�صى 
-عليه ال�صالم- يف �صورة النمل: م�رص و�صيناء )مبا فيها اأجزاء من فل�صطني االأر�س 
املبارك��ة(. واأماكن ق�صة �صليمان -عليه ال�صالم-: االأر�س املباركة واليمن. اأماكن 
ق�صة ل��وط -عليه ال�صالم-: قرى املوؤتفكات. اأماكن ق�ص��ة �صالح -عليه ال�صالم-: 
�صم��ال اجلزيرة )احلجر(. اأم��ا الرتتيب التاريخي لق�ص���س االأنبياء فهو على النحو 
الت��ايل: )- �صالح -علي��ه ال�صالم-. 2- لوط -عليه ال�ص��الم-. 3- مو�صى -عليه 
ال�ص��الم- 4- �صليمان -عليه ال�ص��الم-))(. اأما ترتيبها يف ال�ص��ورة فجاء على النحو 
االآت��ي: 3-4-)-2. فقد ابتداأ وانتهى بالرقمني االأو�صطني )مو�صى -عليه ال�صالم- 
ول��وط -عليه ال�صالم-( ح�صب الت�صل�صل. وجع��ل الطرفني: االأول واالآخر ))و4( 
يف الو�ص��ط. وهذه من املفارق��ات. والق�ص�س ميكن لها اأن تر�ص��م لنا خط التطور 

احل�صاري لالأمم عرب التاريخ.

اأم��ا خ��ط االأمكنة يف الق�ص�س فيع��ود اإلى االأر�س املبارك��ة يف كل الرحالت 
املتقدمة؛ فمو�صى -عليه ال�ص��الم- وبنو اإ�رصائيل َعرَبوا من م�رص قا�صدين االأر�س 
 ٰ وا َعَ ْيْيْم َوَل تَْرتَدُّ لُ لَكلُ َسْيْيَة الَِّت َكَتَب اللَّ َقدَّ رَْض الْملُ

َ
للُوا اْل املبارك��ة ]يَا قَْيْيوِْم اْدخلُ

ْم َفَتنَقلِبلُوا َخاِسِيَن[ )املائدة:)2(. ولوط -عليه ال�صالم- جنا اإلى االأر�س  ْدبَارِكلُ
َ
أ

رِْض ٱلَِّت َبَٰرْكَنا فِيَهْيْيا لِلَْعٰلَِمنَي[ )االأنبياء:)7(. 
َ
لُوًطا إَِل ٱْل املباركة ]َوَنَّيَْنْٰيْيهلُ َول

و�صليمان -عليه ال�صالم- ل��ه الريح عا�صفة جتري به اإلى االأر�س املباركة. وملكة 
�صب��اأ جاءت من اليمن قا�ص��دًة اإياها. وبقي من املجموع فقط نب��ي الله �صالح -عليه 

))(  قد يبدو خالف حول اأقدمية لوط -عليه ال�صالم- على �صالح -عليه ال�صالم- يف الزمن؛ لكن ال�صور 
التي تناولت االأنبياء تناواًل تاريخيًا اأفادت اأن �صالح -عليه ال�صالم- اأقدم. انظر مثاًل �صورة هود: )6، 

واالأعراف: 79، 80.
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ال�ص��الم- والذي��ن اآمنوا مع��ه. اإذا تطالعنا بع�س الروايات اأنه جن��ا باجتاه االأر�س 
املبارك��ة، ونحن نرّجح ذل��ك؛ الأن حركات العودة يف ال�ص��ورة كلها جاءت باجتاه 
االأر���س املباركة. يقول الطربي: "خرج �صال��ح -عليه ال�صالم- من بني اأظهرهم 
ومن اأ�صلم معه اإلى ال�صام، فنزل رملة فل�صطني"))(. وهنا قد يكون الرتابط وان�صجام 

الن�س اأحد اأدوت الرتجيح.

وم��ن جهة اأخ��رى تطالُب �ص��ورة النمل بالنظ��ر يف اآثار الق��وم الهالكني قال 
ْجرِِمنَي[ )النمل:69(،  وا َكيَْف َكَن َعقَِبةلُ الْملُ رلُ رِْض فَانْظلُ

َ
وا ِف اْل تعالى: ]قلُْل ِسْيْي�لُ

واملثري للعجب اأن اآثار االأقوام الهالكني ما تزال اإلى اليوم، كما هو احلال يف مدائن 
�صالح -عليه ال�صالم-، واآثار الفراعنة، ومكان خ�صف قرى املوؤتفكة. غري اأن اآثار 
�صليمان -عليه ال�صالم- –التي ورد لها و�صف كثري يف القراآن- قد ُطم�صْت ومل يبَق 
منه��ا �صيء؛ ذل��ك اأنه مل يكن جمرمًا. فقد اأبقى الله اآث��ار املجرمني لتكون عظًة واآيًة 
ْجرِِمنَي[، فهذه املطالبة بالنظر  وا َكيَْف َكَن َعقَِبةلُ الْملُ رلُ للنا���س، قال تعالى: ]فَانْظلُ
احل�صي ملا حل باالأقوام دليل على بقاء اآثارهم. اأما احلالة ال�صاذة -فيما يخ�س امل�صاكن 
الفاره��ة وترف البناء- فكان��ت لقوم لوط -عليه ال�ص��الم-؛ اإذ مل ُيذكر عنهم �صيء 
�ص��وى و�صف القوم ب�صكن القرية، وه��ي االأمكنة الوحيدة يف الق�ص�س التي ُدمرت 
عن بكرة اأبيها. وهذا –اأي�صًا- من اأ�صباب تاأخري ق�صة لوط -عليه ال�صالم- عن باقي 

الق�ص�س؛ ب�صبب تاأخرهم احل�صاري ح�صب ترتيب املحور العام لل�صورة.

اأحمد  القراآن، حتقيق:  تاأويل  البيان يف  جامع  922م(،  ))(  الطربي، حممد بن جرير )ت0)3 ه�- 
2000م، ج2)، �س:536. وانظر:  420)ه� -  الر�صالة، ط)، بريوت،  �صاكر، موؤ�ص�صة  حممد 
البي�صاوي، نا�رص الدين ال�صريازي، اأنوار التنزيل واأ�رصار التاأويل، حتقيق: عبدالقادر الع�صا، دار 
الفكر، ط)، بريوت، 6)4)ه�، ج3، �س:37. وقد تداولت كثري من كتب التف�صري هذا اخلرب انظر 
اإلى مزايا  ال�سليم  العقل  اإر�ساد  574)م(،  اأبا ال�صعود، حممد بن حممد العمادي )ت982ه�-  مثاًل: 
القراآن الكرمي، دار اإحياء الرتاث العربي، )د.ط(، بريوت، )د.ت(، ج3، �س:243. وانظر: 

ابن عطية، املحرر الوجيز: ج2، �ص489.
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ومن خالل َتَتبُّع جغرافية الق�ص�س الواردة يف ال�صورة تتبدى لنا مالحظة مهمة 
هي: اأن الق�ص�س يف ال�صورة ترتبت ترتيبًا مكانيًا -اأي�صًا- بدءًا من االأر�س املباركة 
تَاَها نلُودَِي ِمن 

َ
ْيْيا أ مب��ا فيها �صين��اء، فهي امتداد للقرى املبارك��ة؛ قال تعالى:  ]فَلَمَّ

َباَرَكةِ[ )الق�ص�س:30(، قال تعالى: ]َولِسليمان  ْيَمِن ِف اْللُْقَعةِ الْملُ
َ
َشْيْياِطئِ الَْوادِ اْل

رِْض الَِّت بَاَرْكَنا فِيَها[ )االأنبياء:)8(. وقال تعالى: 
َ
ْمرِهِ إَِل اْل

َ
الّرِيَح َعِصَفًة َتْرِي بِأ

وا  ۖ  ِس�لُ َ�ْ ْرنَا فِيَها السَّ َرى الَِّت بَاَرْكَنا فِيَها قلًُرى َظاهَِرةً َوقَدَّ ْم َوَبنْيَ الْقلُ ]وََجَعلَْنا بَيَْنهلُ
يَّاًما آِمننَِي[ )�صباأ:8)(. فقد ابتداأ خط الق�ص�س من البقعة املباركة وهي 

َ
فِيَها َلَاِلَ َوأ

جبل الطور، حيث ُذكر م�صهد مناداة مو�صى -عليه ال�صالم-، ثم امتد خط الق�ص�س 
اإلى االأر���س املباركة وذلك عرب ق�صة �صليمان -عليه ال�ص��الم-، ثم امتد اإلى قرى 
قوم لوط -علي��ه ال�صالم- املوؤتفكة وهي على اأطراف االأر�س املباركة -على وجه 
التقريب ال اجلزم- انتقااًل اإلى اجلنوب حيث القرى الظاهرة التي ُاهلَك اأهلها، وهي 

قرى ثمود، و�صواًل اإلى �صباأ. 
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املطلب الثالث: املو�سوعات الأخرى يف ال�سورة وعالقاتها بالق�س�ص:

علمن��ا اأن �ص��ورة النمل تنق�ص��م اإلى مطلع وجزاأي��ن؛ واأما جزوؤه��ا االأول فقد 
بل��غ حت��ى االآية 58 وهو اجل��زء الق�ص�صي، ثم تاله اجلزء الث��اين االآيات 93-59 
وق��د تنّوع يف مو�صوعات��ه، وميكن اإجمالها على النحو الت��ايل: اإثبات ق�صية البعث 
واليوم االآخر، واالإميان بالغيب، وذكر جوانب من االمتنان الرباين على عباده، 
ومنها: خلق ال�صماوات واالأر�س، اإنزال املطر، اإنبات احلدائق ذات البهجة، جعل 
االأر���س قرارًا، جع��ل االأنهار يف االأر�س، خلق الروا�ص��ي، وجعل احلاجز بني 
البحري��ن، اإجابة امل�صطر وك�صف ال�ص��وء، الهداية يف ظلمات الرب والبحر، اإر�صال 
الري��اح، ب��دء اخللق ث��م اإعادته. اإنزال ال��رزق من ال�صماء. وهن��ا ال بد من وقفة 
�رصيع��ة، اإذ اإن االمتنان��ات املذك��ورة يف ال�صورة لي�صت ع�صوائي��ًة؛ فهي ترتبط مع 
نَْهاًرا 

َ
رَْض قََراًرا وََجَعَل ِخَللََها أ

َ
ْن َجَعْيْيَل اْل الق�ص���س املتقدمة؛ ففي قوله تعالى:]أمَّ

وََجَعْيْيَل لََها َرَواىِسَ وََجَعَل َبْيْينْيَ اْلَْحَريِْن َحاِجًزا[ )النم��ل:)6( امتنان عظيم ُيذكر 
باأحداث الق�ص�س املتقدمة، فالله جعل االأر�س قرارًا لنا ولكنه مل يجعلها كذلك لقوم 
ل��وط -عليه ال�صالم-. والله وهب فرعون وقومه اأنهارًا وحدائق لكنهم عجلوا اإلى 
وٍع َوَمَقاٍم َكرِيٍم[ رلُ يلُوٍن 25 َوزلُ وا ِمن َجنَّاٍت وَعلُ عقاب ربهم، قال تعالى:]َكْم تََركلُ
)الدخان:25-26( فكان عقابهم اأن ان�صق البحر و�صار بحرين بينهما �صق ]وََجَعَل 
َبنْيَ اْلَْحَريِْن َحاِجًزا[ والله جعل يف االأر�س روا�صي، وقد اتخذت منها ثمود بيوتًا 
َباِل بلُيلُوتًا فَارِهنَِي[)ال�صعراء:49)(، لكنهم  فاره��ًة. قال تعال: ]َوَتنِْحتلُوَن ِمَن اْلِ
عجل��وا اإلى عقاب ربهم. اإن االمتنانات املتقدمة ُتذّكُر ببع�س اآيات الله التي تتنا�صب 

مع �صياق الق�ص�س. 

وم��ن املو�صوعات الت��ي ذكرها ال�صياق: اإثبات البع��ث على عادة اخلطاب يف 
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وَن  رلُ لُ َوَما يَْشْيْيعلُ رِْض الَْغيَْب إِلَّ اللَّ
َ
ْيْيَمَواِت َواْل القراآن املكي: ]قلُْل َل َيْعلَملُ َمْن ِف السَّ

بَْعثلُوَن[ )النم��ل:65( ثم احلديث عن اإنكار امل�رصك��ني حقيقة البعث. ثم نحا  يَّْيْياَن يلُ
َ
أ

ائِيَل  صُّ َعَ بَْيْيِي إِْسَ ْيْيْرآَن َيقلُ ال�صي��اق منحى اآخ��ر مغايرًا ملا تقدم��ه: ]إِنَّ َهَذا الْقلُ
ْيْيوَن[ )النمل:76(. وهنا ال يوج��د يف ال�صياق اأي ذكر  ْم فِيهِ َيَْتلِفلُ ِي هلُ ْكْيْيَ�َ الَّ

َ
أ

لبن��ي اإ�رصائيل ومرحلة ما بعد اأنبيائهم، -ويف ظني- اأن �صبب ذكر بني اإ�رصائيل يف 
ه��ذا ال�صي��اق -واختالفهم يف الكثري من االأمور– يعود اإل��ى جمموعة من احلقائق، 
اأوله��ا: اأن بني اإ�رصائي��ل ال يوؤمنون باليوم االآخر وقد ُح��ذف كل حديث عن اليوم 
االآخ��ر من التوراة. يقول ابن حزم: "التوراة الت��ي باأيدي اليهود لي�س فيها ذكر ما 
لنعيم االآخرة اأ�صاًل، وال جلزاء بعد املوت البتة"))(. اأما ال�صبب الآخر الذي ا�صتدعى 
ذك��ر اختالف بني اإ�رصائيل فهو اأن ق�ص�س االأنبياء �صابقة الذكرة قد ا�صتملت التوراة 
)املحرف��ة( على معظمه��ا لكنها اأ�صاءت اإلى اأنبياء الل��ه امل�صطفني؛ فق�صة لوط -عليه 
ال�ص��الم- ُحرفت)2(. اأم��ا ق�صة �صليمان -عليه ال�صالم- يف الت��وراة فال تقل ب�صاعًة. 
وق�صة ملكة �صباأ يف الت��وراة مفرغة من م�صمونها وهو الدعوة والتوحيد، وال ذكر 
للهده��د اأو اجلان فيها)3(. وق�صة �صالح -عليه ال�ص��الم- ال وجود لها يف كتبهم. اأما 

والأهواء  امللل  يف  الف�سل  )ت384ه�-994م(،  الظاهري  �صعيد  بن  اأحمد  بن  علي  حزم،  ابن    )((
والنحل، مكتبة اخلاجني، )د.ط(، القاهرة، 0)20م، ج2، �س:86. وانظر: حممد ر�صيد بن علي 
القاهرة،  )د.ط(،  للكتاب،  العامة  امل�رصية  الهيئة  املنار(،  )تف�سري  احلكيم  القراآن  تف�سري  ر�صا، 

990)م، ج0)، �ص252. 
َبِل، َواْبَنَتاُه َمَعُه... وَغَر َو�َصَكَن يِف اجْلَ ِعَد لوط -عليه ال�صالم- ِمْن �صُ )2(  جاء يف �صفر التكوين: »َو�صَ

ِغرَيِة: اأَُبوَنا َقْد �َصاَخ، َوَلْي�َس يِف االأَْر�ِس َرُجٌل ِلَيْدُخَل َعَلْيَنا َكَعاَدِة ُكلِّ االأَْر�ِس. َهُلمَّ  وَقاَلِت اْلِبْكُر ِلل�صَّ
َباُهَما َخْمًرا يِف ِتْلَك اللَّْيَلِة، َوَدَخَلِت اْلِبْكُر  َطجُع َمَعُه، َفُنْحِيي ِمْن اأَِبيَنا َن�ْصاًل. َف�َصَقَتا اأَ َن�ْصِقي اأََباَنا َخْمًرا َوَن�صْ
َطَجَعْت ... َفَحِبَلِت اْبَنَتا لوط -عليه ال�صالم- ِمْن اأَِبيِهَما. َوَلَدِت اْلِبْكُر اْبًنا َوَدَعِت ا�ْصَمُه »ُمواآَب«،  َوا�صْ
وَن  ي«، َوُهَو اأَُبو َبِني َعمُّ ا َوَلَدِت اْبًنا َوَدَعِت ا�ْصَمُه »ِبْن َعمِّ ِغرَيُة اأَْي�صً َوُهَو اأَُبو امْلُواآِبيِّنَي اإَِلى اْلَيْوِم َوال�صَّ

اإَِلى اْلَيْوِم". انظر التوراة – �صفر التكوين: 38-30.
)3(  العهد القدمي، �صفر امللوك الأول )).
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ق�صة مو�صى -عليه ال�صالم- ففيها احلق وفيها الباطل. ولهذا ال�صبب مت ا�صتدعاء ذكر 
بني اإ�رصائيل يف ال�صورة مع اأن �صياق التنزيل كان مكّيًا. 

      ث��م ينحو ال�صي��اق منحى جديدًا يف ذكر ُنُذر ال�صاعة؛ وق��د �صاء الله اأن ياأتي 
ْم[ هلُ رِْض تلَُكّلِملُ

َ
ْم َدابًَّة ِمَن اْل ْخرَْجَنا لَهلُ

َ
منه��ا ذكر الدابة: ]ِإَوَذا َوَقَع الَْقْوللُ َعلَيِْهْم أ

)النم��ل:82(. وهنا ال بد من وقفة فيها جالء الن�صج��ام الن�س احلكيم؛ فهذه العالمة 
م��ن عالمات ال�صاعة مل ُتذكر اإال يف �صورة النم��ل؛ ذلك الأنها تنا�صب جو احليوانات 
املتحّولة اأو املتحدثة �صابقة الذكر. ودابة االأر�س –يف اعتقادنا- مرتبطة بالدابة التي 
اأكل��ت من�صاأة �صليمان -عليه ال�صالم-؛ فكالهما انح�رص فيه التعبري القراآين بلفظ )دابة 
رِْض[ )�صباأ:4)(. على اأن 

َ
ٰ َمْوتِهِ إِلَّ َدابَّْيْيةلُ اْل ْم َعَ َّهلُ االأر���س( قال تعال��ى: ]َما َدل

ثمًة راأيًا ورد يف كتب التف�صري يربط بني دابة االأر�س وناقة �صالح -عليه ال�صالم-. 
يُل  ُه َف�صِ ُل ااْلأَْقَواِل اأَنَّ َفِتَها...َفاأَوَّ ِة َو�صِ ابَّ يق��ول القرطبي: "َواْخُتِلَف يِف َتْعِينِي َهِذِه الدَّ
َها"))(. ويقول االألو�صي: "ويف تقييد اإخراجها  حُّ َناَق��ِة �صالح -عليه ال�صالم- َوُهَو اأَ�صَ
بقول��ه �صبحان��ه: من االأر�س نوع اإ�ص��ارة على ما قيل: اإل��ى اأن خلقها لي�س بطريق 
د")2(. وق��د ُروي يف كتب احلديث اأث��ٌر يقول: "َتخرُج  َولُّ التوال��د بل ه��و بطريق التَّ
ا مو�صى -عليه ال�صالم-، َوخامَتُ �صليمان -عليه ال�صالم-، َفَتْخِطُم  ُة ومعها َع�صَ ابَّ الدَّ
ُلو وجَه املوؤْمِن ِبالَع�صا...")3(. كما  ، َوجَتْ اُن: اأَْنَف الكاِفِر - باخل��امَتِ الكاِف��َر قال عفَّ
اأحمد  القراآن، حتقيق:  اجلامع لأحكام  اأحمد االأن�صاري )ت)67ه�-272)(،  ))( القرطبي، حممد بن 
الِقنَّوجي،  وانظر:  القاهرة، 964)م، ج3)، �س:235،  امل�رصية، ط2،  الكتب  دار  الربدوين، 
ة،  الع�رصيَّ املَكتبة  اري،  االأن�صَ َعبدالله  مراجعة:  البيان،  فتُح  )ت248)ه�-832)م(  خان  �صديق 

َبريوت، 992). ج0)، �س:30.
العربي. ط2،  اإحياء الرتاث  روح املعاين، دار  الدين )ت7)2)-270)ه�(،  االآلو�صي، �صهاب   )2(

بريوت، )د.ت(، ج20، �س:24.
ِمذي. جتلو: تنور، تخطم: ت�صم. وانظر  )3( اأخرجه اأحمد )295/2( )7924( وابن ماجة )4066( والرتِّ
يف هذا املو�صوع: ال�صوكاين، حممد بن علي، فتح القدير، دار ابن كثري، ودار الكلم الطيب، ط)، 

دم�صق، بريوت، 4)4)ه�، ج4، �س:74).
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جاء يف االأثر اأي�صًا اأن لها ثالث خرجات: اإحداها من )�صدوم( وهي قرى قوم لوط 
-عليه ال�ص��الم- واالأخرى من اأق�ص��ى اليمن))(. فما الذي جمع ب��ني الدابة وخامت 
�صليم��ان -عليه ال�ص��الم-؟ وبينها وبني ع�ص��ا مو�صى -عليه ال�ص��الم-؟ اإذن للدابة 
ارتب��اط معهما، وقد يكون هذا االرتباط ه��و الع�صا، ع�صا �صليمان -عليه ال�صالم- 
الت��ي اأكلتها الدابة، وقد تكون ع�ص��ا �صليمان -عليه ال�صالم- هي نف�صها ع�صا مو�صى 
-عليه ال�ص��الم-. اإن الناقة املعجزة هي حيوان خارج عن النوامي�س، وناقة �صالح 
-عليه ال�صالم- –فيما يبدو- هي دابة االأر�س، كما اأن دابة االأر�س هي التي اأكلت 
ع�ص��ا �صليم��ان -عليه ال�صالم- )فه��ي عالمة نهاية حياة نبي(. وه��ي التي �صتخرج 
وتكل��م النا�س بني يدي ال�صاعة )فهي عالمة نهاية احلياة كلها(. ولو �صح هذا التاأويل 
حلرك��ة الداب��ة فاإن ت�صاب��ك الق�ص���س االأربع داخل ال�ص��ورة بالغ حدًا بعي��دًا؛ فعند 
الداب��ة التقت ق�صة �صليمان -عليه ال�صالم- ومو�ص��ى -عليه ال�صالم- و�صالح -عليه 
ال�ص��الم- ولوط -عليه ال�صالم-. عالوة على ما فيه��ا من مواطاأة وتوائم �صديد مع 

جو احليوانات الغرائبية. 

ومن املو�صوعات الواردة يف ال�صياق: اأهوال ما قبل احل�رص قال تعالى: ]َوَيوَْم 
رِْض[ )النمل:87( وقد اختري 

َ
ْيْيَمَواِت َوَمْيْيْن ِف اْل ورِ َفَفزَِع َمْن ِف السَّ نَْفْيْيخلُ ِف الصُّ يلُ

النفخ يف ال�ص��ور كاإعالن نفري للبعث، والنفخ )ال�صيح��ة املهلكة( له يف �صياق النمل 
مثي��ل ي�صبهه وهو هالك قوم �صالح -عليه ال�صالم- بال�صيحة. كما اختري ذكر ت�صيري 
اجلبال، وه��ذا احلدث -املتعلق باجلبال- يتالءم مع الق�ص�س ال�صابقة؛ فق�صة �صالح 

حتقيق  التف�سري،  علم  يف  امل�سري  زاد  القر�صي،  الفرج  اأبو  اجلوزي،  ابن  ال�صدد:  هذا  يف  انظر    )((
ج6،  -987)م،  407)ه�  لبنان،  بريوت-  ط)،  الفكر،  دار  عبدالله.  عبدالرحمن  بن  د.حممد 
�س:)9). ابن كثري، تف�سري القراآن: ج6- �س:93). ابن اأبي حامت، عبدالرحمن بن املنذر التميمي 
اأ�صعد حممد الطيب، مكتبة نزار الباز، ط3،  العظيم، حتقيق:  القراآن  تف�سري  )ت327ه�-938م(، 

اململكة العربية ال�صعودية، 9)4)ه�، ج9، �س:2925.
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-علي��ه ال�ص��الم- تتالقى مع اجلبال يف اأن قومه اتخذوا منه��ا بيوتًا فارهني. وق�صة 
مو�صى -علي��ه ال�صالم- تتعلق باجلبل كثريًا. اإن عقاب االأم��م التي اأهلكها الله ت�صبه 
-اإلى ح��د ما- بع�س عالمات القيامة. ولعل يف ثناي��ا الق�ص�س حركة متثيل مل�صاهد 

القيامة قادمة من وقائع قريبة يف هيئتها منها.

املطلب الرابع: ظواهر اأ�سلوبية يف لغة الن�ص:

يبحث هذا اجلزء من الدرا�صة يف عدد ي�صري من الظواهر االأ�صلوبية الفارقة التي 
برزت يف �ص��ورة النمل، وهي: التماهي اللفظي، واالإحال��ة الن�صية، واال�صتيفاء. 
وذل��ك ب�صبب عالقة هذه الظواهر فيم��ا نحن ب�صدده من اإظه��ار الرتابط والت�صابك 
والعالق��ات الظاه��رة واخلافية للمع��اين يف �صورة النم��ل، وب�صبب �صي��ق م�صاحة 
الدرا�ص��ة �صيكون الوقوف عندها �رصيعًا. على اأن ثم��ة ظواهَر اأ�صلوبيًة تبدت لنا يف 

ال�صورة منها املفارقة، وقد وقفنا عند كثري من حاالتها يف مظان الدرا�صة.

اأوًل: تداعي املفردات مع عنا�رش الق�س�ص:

ي�ص��ري هذا املبحث اإلى فك��رة اأ�صلوبية تقوم على مبداأ )االختي��ار( فاالأ�صلوبيون 
يحاول��ون تف�صري �صبب اختي��ار املفردة من بني بدائلها املعجمي��ة يف �صياقها))(. ولأن 
القراآن يزخر ب�صتى اأنواع االن�صجام اخلفي والظاهر، فقد ال يتنّبه القارئ اإلى حقيقة 
اأن ال�صورة لها اأي�صًا �صبكة اأخرى يف اختيار املفردات؛ كي تن�صجم مع املو�صوعات. 
ومن هنا �صنالحظ اأن العديد من االألفاظ وال�صيغ مت اختيارها لتوؤدي طاقتها الداللية 
الدقيق��ة اإل��ى جانب متاهيها م��ع اأحداث الق�ص���س. ليكتمل م�صهد الت��الوؤم اجلزئي 

والكلي يف ال�صورة. 
ليبيا، 982)،  للكتاب، ط2،  العربية  الدار  والأ�سلوب،  الأ�سلوبية  امل�صدي، عبدال�صالم،  انظر:    )((

�س:)6.
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فم��ن ذلك: اأن ع��دد اآيات مو�صى -عليه ال�صالم- املر�صل��ة اإلى فرعون جاءت 
ْر َكيَْف  بالرقم )ت�صعة( دون تف�صيل قال تعالى:]ف تِْسْيْيِع آيَْيْياٍت إَِل فِرَْعْوَن... فانْظلُ
ْفِسْيْيِديَن[ )النمل:2)-4)( ث��م ُيعاد الرقم نف�صه يف احلديث عن ق�صة  َكَن َعقَِبةلُ الْملُ
وَن[ ْفِسدلُ قوم �صالح -عليه ال�صالم-، قال تعالى: ]َوَكَن ِف الَْمِديَنةِ تِْسْيْيَعةلُ رَْهٍط يلُ
)النم��ل:48(. فالله يريد اأن يلفت انتباهن��ا اإلى حقيقة الربط بني املوقفني وهو الف�صاد 
اأو التاآم��ر بغية القتل. كم��ا اأن الله قد و�صف االآيات الت��ي اأُر�صلت لفرعون وقومه 
باأنه��ا )مب�رصة(. وال�صف��ة نف�صها اأُطلقت عل��ى الناقة املر�صلة لثم��ود –واإن كان يف 
ةً[ )االإ�رصاء:59( كما جاء  بِْصَ ْيْيوَد انلَّاقََة ملُ �ص��ورة اأخرى- قال تعالى: ]َوآتَيَْنا َثملُ
نْتلُْم 

َ
تلُوَن الَْفاِحَشَة َوأ

ْ
تَأ

َ
لُوًطا إِذْ قَاَل لَِقوِْمهِ أ يف خطاب لوط -عليه ال�صالم- لقومه: ]َول

وَن[)النمل:54(.  تلُبِْصلُ

ومن جوانب التماهي اللغوي ب��ني ق�صة �صالح -عليه ال�صالم- وق�صة �صليمان 
ْم  نَا بَِك َوبَِمْن َمَعَك قَاَل َطائِرلُكلُ ْ َّ� لُوا اطَّ -عليه ال�صالم- ما جاء يف قوله تعالى: ]قَال
ِ[ )النمل:47( ويف ق�صة �صليمان  تردد احلديث عن الطري؛ قال تعالى:  ِعنَْد اللَّ
وَن[ )النمل:7)(.  ْم يلُوزَعلُ ْيْيْ� َفهلُ نِْس َوالطَّ ّنِ َواْلِ هلُ ِمَن اْلِ نلُودلُ ِشَ لِسْيْيليمان جلُ ]وَحلُ
وهذه االآية تتنا�صب بدورها مع اآيات يوم احل�رص الواردة يف �صورة النمل؛ قال تعالى: 
وَن[ )النمل:83(.  ْم يلُوزَعلُ ْيْيْن يلَُكّذِبلُ بِآَيَاتَِنا َفهلُ ٍة فَوًْجا ِممَّ مَّ

لُ
ِ أ

ّ لُ ِمْن كلُ ]َوَيْيْيوَْم َنْشلُ
ومن التنا�صب بني ق�صة مو�صى -عليه ال�صالم- وق�صة �صليمان -عليه ال�صالم- ما جاء 
[ )النمل:0)( وما جاء يف  َها َجانٌّ نَّ

َ
ا َرآََها َتْهَتُّ َكأ لِْق َعَصاَك فَلَمَّ

َ
يف قوله تعالى: ]َوأ

[ )النمل:7)(. ومن تنا�صب ق�صة  ّنِ هلُ ِمَن اْلِ نلُودلُ ِشَ لِسْيْيليمان جلُ قوله تعالى: ]وَحلُ
ةً 

َ
�صليم��ان -عليه ال�صالم- مع بع�س اآي��ات ال�صورة قوله تعال��ى: ]إّنِ وََجْدتلُ اْمَرأ

ٍء َولََها َعرٌْش َعِظيٌم[ وهذا يلُذكر حبديث سْيْيليمان  ِ َشْ
ّ وتَِيْيْيْت ِمْيْيْن كلُ

لُ
ْيْيْم َوأ هلُ َتْملِكلُ
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ٍء[ )النمل:6)(، فكاأن مقالة الهدهد  ِ َشْ
ّ وتِيَنا ِمْن كلُ

لُ
-عليه السلم- عن نفسه: ]أ

ل�صليمان -علي��ه ال�صالم-: اأنت قلت: )َواأُوِتيَنا ِمن ُكلِّ �َص��ْيٍء( وهذه املراأة قد اأوتيت 
م��ن كل �ص��يء اأي�صًا، وتزي��د عليك باأن لها عر�ص��ًا عظيمًا. لذل��ك ا�صتدرك الهدهد 
 ِ وا لِلَّ دلُ لَّ يَْسْيْيجلُ

َ
على نف�صه اأن �صفة �صاحب العر�س العظيم ال تنبغي اإال لله فقال: ]أ

َو َربُّ الَْعرِْش الَْعِظيِم[  لُ َل إَِلَ إِلَّ هلُ رِْض... اللَّ
َ
ْيْيَمَواِت َواْل ْرِجلُ اْلَْبَء ِف السَّ ِي يلُ الَّ

)النم��ل:25-26( وقد اختار �صفة اإخراج اخلبء؛ الأنه��ا تنا�صبه فهي غذاوؤه. ومن 
التنا�صب يف ق�صة �صليمان -علي��ه ال�صالم- وملكة �صباأ: حوار امللكة مع املالأ: ]قالَْت 
ذِلًَّة[ )النمل:34(. وكاأن 

َ
ْهلَِها أ

َ
ةَ أ ِعزَّ

َ
وَها وََجَعللُوا أ فَْسْيْيدلُ

َ
للُوَك إَِذا َدَخللُوا قَْرَيًة أ إِنَّ الْملُ

ْم  ذِلًَّة َوهلُ
َ
ْم ِمنَْها أ �صليم��ان -عليه ال�صالم- قد بلغته هذه املقالة فجاء رده: ]َونَللُْخرَِجنَّهلُ

وَن[ )النمل:37(.  َصاِغرلُ

ثانيًا: الإحالة الن�سية يف ال�سورة:

"ثمة مفهوم ن�صي ظهر يف القراآن بجالء وهو )االإحالة( الن�صية وال يتعلق باإحالة 
ال�صمري، بل معناه اأن ثمة اآيات يف القراآن حتيل اإلى اآيات اأخرى بقرينة لفظية. كما 
ْن إَِذا َسْيْيِمْعتلُْم آيَاِت اللِ يلُْكَفرلُ 

َ
ْم ِف الِْكَتاِب أ َل َعلَيْكلُ يف قول��ه تعالى: ]َوقَْد نَْيْيزَّ

وا ِف َحِديٍث َغْ�ِهِ[ )الن�صاء:40)(.  ْم َحتَّ َيلُوضلُ وا َمَعهلُ دلُ  بَِها فََل َتْقعلُ
لُ
لُْسْيْيَتْهَزأ بَِها َوي

وَن  ِيَن َيلُوضلُ يَْت الَّ
َ
وه��ذه االآية حتيل اإل��ى قوله تعالى من �صورة االأنع��ام: ]ِإَوَذا َرأ

ْيْيوا ِف َحِديٍث َغْ�ِهِ[ )االأَنعام:68(. وهذه من  ْم َحتَّ َيلُوضلُ ْعرِْض َعنْهلُ
َ
ِف آيَاتَِنْيْيا فَأ

عالمات االن�صجام الكلي للن�س القراآين...وهذا بدوره يخدم منهج الن�صية ويقوي 
دعائم��ه.))(" وُيراد من االإحالة الن�صية جتنب التكرار الذي ال يخدم حمور ال�صورة 
الُقْراآِن"، بحث من�صور  ( يف  الَوْهِميِّ �ْسِبْيِه  الن�سية )للتَّ "الروؤية  ))( انظر بحثنا: فايز مد الله الذنيبات. 
يف اأعمال املوؤمتر الدويل االأول لق�صم اللغة العربية – جامعة الطفيلة التقنية - االأردن، )2 حزيران 

6)20، املجلد )، �س: 43.
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ومو�صوعاته. ويف �صورة النمل تبدو االإحالة وا�صحة للعيان؛ فهي تعطينا حقيقة اأن 
هذه الق�صة قد تكررت فيما �صبقها يف النزول من القراآن وال حاجة هنا يف هذا ال�صياق 
الإعادة احلدث؛ الأنه ال يخدم تواوؤم ال�صياق، ومن جهة اأخرى تريد اأن تلفت انتباهنا 

اإلى عالقة بع�ص ال�صور ببع�صها الآخر.

ويف الق�ص���س االأرب��ع الت��ي وردت يف �ص��ورة النمل مالحظ��ة مهمة وهي: 
اإن ثالث��ًة منه��ا قد تكررت يف غري م��ا مو�صع من القراآن؛ لذل��ك جاءت خمت�رصًة 
و�رصيعًة ومتت فيها االإحالة اإلى �صور اأخرى؛ ف�في ق��صة م�و�صى -عليه ال�صالم- مت 
االكتفاء مب�صهد املناداة عند الطور وقد تكرر هذا امل�صهد زهاء )6( مرات يف القراآن. 
ومت��ت االإحال��ة يف قوله تعالى يف ت�ص��ع اآيات، ومل يذكر يف ال�صي��اق �صوى اثنتني. 
وكان��ت ال�صورة حتيل اإل��ى �صورة االأعراف))(. اأما االإحال��ة الثانية يف ق�صة مو�صى 
ا  للُوًّ لًْما وَعلُ ْم ظلُ ْيْيهلُ سلُ نْفلُ

َ
وا بَِها َواْسْيْيتَيَْقَنتَْها أ -علي��ه ال�صالم- ففي قوله تعالى: ]وََجَحدلُ

ْفِسْيْيِديَن[ )النمل:4)(. واالإحالة على م�صهد مكرر كما  ْر َكيَْف َكَن َعقَِبةلُ الْملُ فَانْظلُ
جاء يف �ص��ور االأعراف، وطه، وال�صعراء، وم��رمي، والنازعات، والذاريات، 
والزخ��رف، وغاف��ر، والفرق��ان، واملوؤمنون، واحل��ج، واالإ���رصاء، وهود، 
ويون���س. اأم��ا يف ق�صة �صالح -عليه ال�ص��الم- فهناك اإحالة اأي�ص��ًا جاءت عند قوله 
ْجَعِنَي 51 فَتِلَْك 

َ
ْم أ ْيْيْم َوقَْوَمهلُ ْرنَاهلُ نَّا َدمَّ

َ
ْر َكيْْيْيَف َكَن َعقَِبةلُ َمْكرِهِْم أ تعال��ى: ]فَانْظلُ

ْيْيون[ )النمل:)5-52( وقد  ْيْيوا إِنَّ ِف َذلَِك َليًَة لَِقْوٍم َيْعلَملُ ْيْيْم َخاوَِيًة بَِما َظلَملُ بلُيلُوتلُهلُ
ج��اءت االإحالة باخلط��اب نف�صه )فانظ��ر( ومل ُتذكر ال�صيحة، كذل��ك االإحالة على 

الواقع االأثري با�صتعمال ا�صم االإ�صارة )تلك بيوتهم(. 

))(  اأما مو�صوع اآيات مو�صى -عليه ال�صالم- فمختلف فيه؛ ومل يجمع اثنان على تف�صيلها. انظر: الباتلي، 
))20م،   - 432)ه�  الريا�ص،  ط)،  اإ�صبيليا،  كنوز  دار  النبوي،  التف�سري  عبدالعزيز،  بن  خالد 

ج)، �س:505. وانظر ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم: ج3، �س: 84.
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ثالثًا: ال�ستيفاء يف ال�سورة:

يفي��د م�صطلح اال�صتيف��اء –وق��د ا�صتعمله الباح��ث يف درا�صات �صابق��ة))(- اأن 
بع���س ال�صورة القراآنية اإذا تطرقت ل�ص��يء ا�صتوفت لك جميع اأق�صامه على نحو غري 
مت�صل�ص��ل. فعلى �صبيل املثال: جند اأن �ص��ورة النمل -وهي حتمل ا�صم حيوان بري- 
ق��د ا�صتوفت لنا اأنواع احليوانات الربية ح�ص��ب ف�صليتها بطريقة ال ت�صعرنا بالرتاتبية 
العلمية؛ فا�صتيفاء اأنواع احليوان جاء على النحو التايل: طيور )الهدهد(، وح�رصات 
)النم��ل(، وثدي��ات )الناق��ة(، وزواحف )االأفع��ى(. وم�صطلح )الداب��ة( يت�صمنها 
جميعها. وال اأح�صب اأن ثمة نوعًا لف�صائل احليوان الربي املرئي غري هذه الف�صائل، 
بل وا�صتوفت جن�س املخلوقات العاقلة من ب�رص ومالئكة وجان. و�صنحاول يف عجالة 
الوقوف على بع�س اال�صتيفاء يف ال�صورة، علمًا باأن بع�صه قد تكرر يف ثنايا الدرا�صة 

ب�صكل متقطع، وهنا نعيد اإجماله على النحو االآتي:

اأ- ا�ستيفاء اأنواع اأنظمة احلكم:

ل��و تاأملنا يف الواقع احلياتي للنظ��ام اجلماعي للمجتمعات من جهة نظام حكمها 
وحركة ت�صيري جنودها لوقفنا عند هذه النماذج التي ر�صدتها �صورة النمل:

)- جمتمع مي�صي بنظام من غري ع�صيان: )النمل( وجنوده من احليوان.
2- جمتم��ع قوي )�صب��اأ( مي�صي بالع��دل، ولكنه كافر، وجن��وده من االإن�س، 

تقوده امراأة.
3- جمتمع قوي، مي�صي باالإ�صالل )دولة فرعون(، وهو كافر، وجنوده من 

االإن�س، ويقوده رجل.
))(  انظر بحثنا: فايز مد الله الذنيبات، "جوانب من الت�سكيل الق�س�سي والأ�سلوبي يف �سورة الكهف"، 
2)20، العدد الثاين، املجلد التا�صع، �س:287  جملة جامعة ال�سارقة، رجب - 433)ه� - يونيو 

وما بعدها.
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4- جمتم��ع قوي عادل وه��و موؤمن )مملكة �صليمان -علي��ه ال�صالم-(، ومن 
جنوده االإن�س واجلن واحليوان.

5- جمتم��ع يحكم��ه النظ��ام الَقَبِلي، واأهله ب��ني كافر وموؤم��ن، وجنوده من 
االإن�س.

6- جمتم��ع همجي كاف��ر، لي�س له حاكم، ال حتكمه اأخ��الق ولي�س له جنود. 
)قرى املوؤتفكات(.

ب- ا�ستيفاء النجاة والهالك:

وهن��ا ال منل��ك اإلى اإال اأن نعيد القول يف �صاأن االأف��راد واملجتمعات املتقدمة من 
حيث النجاة: 

)- فف��ي ق�ص��ة مو�صى -علي��ه ال�ص��الم- جن��اة للم�صت�صعفني وجن��اة للمجتمع 
واملكان، يف حني هلك القائد واجلي�س. 

2- ولدين��ا يف ق�ص��ة �صليمان -عليه ال�ص��الم- جناة للمجتم��ع والدولة واملكان 
واجلي�س ووفاة للقائد. 

3- ولدينا يف مملكة �صب�اأ والنمل جناة للمجتمع وللقائدتني وللمكان. 
4- ولدين��ا يف ق�ص��ة �صالح -علي��ه ال�صالم- جناة للم�صت�صعف��ني وجناة للمكان 

وهالك للمجتمع وحكمه القبلي. 
5- ولدين��ا يف ق�صة لوط -علي��ه ال�صالم- جناة للنبي وبنات��ه وهالك للمجتمع 

واملكان برمته.

ت- ا�ستيفاء حركة ت�سيري اجلنود:

ال ب��د لكل جتمع من وج��ود جنود يوّفرون احلماية عن��د ال�رصورة، وحركة 
ت�صيريهم متغايرة، وقد ر�صدت �صورة النمل هذه النماذج: 
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ون بالفطرة وهم النمل. )- جنود ُم�صريَّ
ون بالت�صليل والعقيدة الفا�ص��دة وهم جند فرعون. )فا�صتخف  2- جن��ود ُم�صريَّ

قومه فاأطاعوه(.
ون بالقوة والت�صخري، وهم جند �صليمان -عليه ال�صالم-.  3- وجنود ُم�صريَّ

 
لُ
َها الَْمَل يُّ

َ
ون بال�ص��ورى والتوافق وهم جند بلقي�س. ]يَْيْيا أ 4- وجن��ود ُم�صريَّ

وِن[ )النمل: 32( ْمًرا َحتَّ تَْشَهدلُ
َ
نْتلُ قَاِطَعًة أ ْمرِي َما كلُ

َ
ْفتلُوِن ِف أ

َ
أ

ون بالع�صبية واحلمية القبلية وهم قوم �صالح -عليه ال�صالم-. 5- وجنود ُم�صريَّ
ون بالغرائز الفا�صدة وهم قوم لوط -عليه ال�صالم-.  6- اأفراد ُم�صريَّ

ث- ا�ستيفاء التحّول وتبادل الأدوار يف ال�سورة:

تعددت يف �صورة النم��ل ال�صخ�صيات الغرائبية كما تغايرت حاالتها عن اأ�صلها 
ي جند اأن ال�صورة قد ا�صتوفت لنا حتّوالت هذه املخلوقات،  الذي هي منه، وبعد التق�صّ

وهي على النحو التايل: 

)- ال�صخر يلعب دور احليوان )فتكون ناقة �صالح -عليه ال�صالم-(.
2- النبات يلعب دور احليوان )فتكون ع�صا مو�صى -عليه ال�صالم-(.

3- االإن�صان يلعب دور احليوان )فيكون قوم لوط -عليه ال�صالم-(.
4- احليوان يلعب دور اإن�صان متحدث مع النا�س )دابة االأر�س(.

5- اإن�صان يلعب دور متلقي حديث احليوان )�صليمان -عليه ال�صالم-(.
6- املالئكة تلعب دور االإن�صان )فيكون �صيف لوط -عليه ال�صالم-(.

7- اجلن يلعب دور االإن�صان )فيكون مالأ �صليمان -عليه ال�صالم-(.
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خامتة:

احلمد لله حتى يبلغ احلمد منتهاه. لقد وقفنا يف هذه الدرا�صة �صيقة امل�صاحة على 
اأ���رصار جمة للرتابط ب��ني مو�صوعات �صورة النمل مل تبُد للق��ارئ اأول وهلة، وقد 
ل�صمن��ا اأن خطوط التقاطع بني وحدات املعنى يف ال�صورة قد �صنعت لنا �صبكًة حمكمة 
البناء كاملة ال�صورة. وقد �صاعدنا املنهج الكلي -القائم على فرز اجلزئيات لتو�صيح 
ال�ص��ورة الكلي��ة- يف جتلية الروابط ب��ني ق�ص�س ال�صورة، فكان��ت النتائج الكثرية 

مبثوثًة يف مظان الدرا�صة لكننا ن�صتطيع اإجمال بع�س منها يف النقاط االآتية:

)- اأظهرت الدرا�صة اأن �صورة النمل بنية متما�صكة يحكمها نظام دقيق ترتبت حوله 
املو�صوعات ترتيبًا راقيًا.

2- ب��رزت اأهمية )املح��ور العام( لل�صورة عن��د حماولة الو�صول اإل��ى نقاط التقاء 
املو�صوعات.

3- ترتب��ت الق�ص���س يف �صورة النمل ترتيب��ًا مو�صوعيًا تبعًا لنظ��ام احلكم وبروز 
�صخ�صية احليوان اخلارق.

4- ف���رصت الدرا�صة حكم��ة اكتفاء ال�ص��ورة بالق�ص�س االأربعة فق��ط، ومنها التقاء 
خيوط املكان وال�صخ�صيات وطبيعة احلدث.

5- اأظهرت الدرا�صة اأن ما جاء يف �صورة النمل من م�صاهد يوم القيامة ومن امتنان 
على الب�رص كان متعلقًا من حيث هيئته بالق�ص�س املتقدمة.

6- بع���س اجلزئي��ات الدقيقة يف ال�صورة لها خيوط ارتب��اط خفية كما هو احلال يف 
مو�صوع الع�صا ودابة الأر�ص.

7- كانت املفارقة –وهي �صمة اأ�صلوبية- اإحدى عنا�رص التئام بنية الن�س.
8- اأث��رت الدرا�صة جانبًا اأ�صلوبيًا لل�صورة وهو االإحال��ة الن�صية التي تقود اإلى حلمة 
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ال�صياق القراآين ككل.
9- اأظه��رت الدرا�ص��ة مالحظ��ات اأ�صلوبي��ة منها تداع��ي املف��ردات ومتاهيها مع 

مو�صوعات ال�صورة، ومنها ال�صتيفاء.
0)- الق��راآن يحتاج با�صتمرار اإل��ى اإعادة النظر فيه من زواي��ا نظر خمتلفة، واأاّل 

تكون طبيعة الدرا�صات قائمًة على تكرار ما قيل.

ِ َرّبِ الَْعالَِمنَي [ ِن احْلَْمدلُ لِلَّ
َ
ْم أ ]َوآِخرلُ َدْعَواهلُ
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امل�ضادر واملراجع

 القراآن الكرمي.. )

 التوراة )العهد القدمي(. . 2

اإحياء . 3 دار  املعاين،  روح  )7)2)-270)ه����(،  الدين  �صهاب  االآلو�صي، 
الرتاث العربي، ط2، بريوت، )د.ت(.

ابن اأبي حامت، عبدالرحمن بن املنذر التميمي )327ه�-938م(: تف�سري القراآن . 4
العظيم، حتقيق: اأ�صعد حممد الطيب، مكتبة نزار الباز، ط3، اململكة العربية 

ال�صعودية، 9)4)ه�.

ابن اجلوزي، اأبو الفرج القر�صي )0)5ه�-6)))م(، زاد امل�سري يف علم . 5
التف�سري، حتقيق: حممد بن عبدالرحمن عبدالله، دار الفكر، بريوت، ط)، 

407)ه�-987)م.

والأه��واء . 6 امللل  يف  الف�سل  )384ه���-994م(،  اأحمد  بن  علي  حزم،  ابن 
والنحل، مكتبة اخلاجني، )د.ط(، القاهرة، 0)20م.

ابن حنبل اأبو عبدالله اأحمد ال�صيباين ))24ه�-855م(، م�سند اأحمد، املحقق: . 7
اأحمد �صاكر، دار احلديث، ط)، القاهرة، 995).

والتنوير، . 8 التحرير  )973)م-296)ه���(،  الطاهر  بن  عا�صور، حممد  ابن 
موؤ�ص�صة التاريخ العربي، ط)، بريوت، 420)ه�-2000م 

47))م( . 9 )542ه���-  غالب  بن  عبداحلق  حممد  اأبو  االأندل�صي،  عطية  ابن 
العزيز، حتقيق: عبدال�صالم عبدال�صايف،  الكتاب  تف�سري  الوجيز يف  املحرر 

دار الكتب العلمية، ط)، لبنان، 3)4)ه�- 993)م.
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ابن كثري القر�صي )703ه� -304)م(، تف�سري القراآن العظيم، حتقيق: حممود . 0)
ح�صن، دار الفكر، الطبعة اجلديدة، 4)4)ه�-994)م. 

�سنن . )) )273ه���-886م(،  القزويني  يزيد  بن  حممد  عبدالله  اأبو  ماجه،  ابن 
ابن ماجه، حتقيق: �صعيب االأرنوؤوط واآخرين، دار الر�صالة العاملية، ط)، 

430)ه�-2009م.

البحر . 2) تف�سري  يو�صف،  بن  اأحمد  )745ه��� -344)م(،  االأندل�صي  حيان  اأبو 
املحيط، حتقيق: �صدقي حممد جميل، دار الفكر، )د.ط(، 420)ه�.

العقل . 3) اإر�ساد  )982ه���-574)م(،  العمادي  حممد  بن  حممد  ال�صعود،  اأبو 
الرتاث  اإحياء  دار  ال�صعود(  اأبي  )تف�صري  الكرمي،  القراآن  مزايا  اإلى  ال�سليم 

العربي، ط)، بريوت، )د.ت(.  

ٍة . 4) ِدَرا�سَ َمَع  ٌة  ْيِليَّ َتاأْ�سِ َمٌة  ُمَقدِّ النبوي  التف�سري  بن عبدالعزيز،  الباتلي، خالد 
ط)،  اإ�صبيليا،  كنوز  دار  يح،  ال�رشَّ َبِويِّ  النَّ ْف�ِسرْيِ  التَّ ِلأََح��اِدْي��ِث  ٍة  َحِديِثيَّ

الريا�ص، 432)ه�-))20م.

الآيات . 5) تنا�سب  الدرر يف  نظم  الدين )885ه�-480)م(،  برهان  البقاعي، 
ط2،  العلمية،  الكتب  دار  املهدي،  غالب  عبدالرزاق  حتقيق:  وال�سور، 

بريوت، 5)4)ه�-995)م. 

حتقيق: . 6) التاأويل،  واأ�رشار  التنزيل  اأنوار  )685ه���-286)م(،  البي�صاوي 
عبدالقادر الع�صا، دار الفكر، بريوت، 6)4)ه�.

اجلامع . 7) )279ه���-892م(،  ال�صلمي  عي�صى  اأبو  عي�صى  بن  حممد  الرتمذي، 
اإحياء  دار  واآخرين،  �صاكر  اأحمد حممد  الرتمذي(، حتقيق:  )�سنن  ال�سحيح 

الرتاث العربي، )د.ط(، بريوت، )د.ت(.
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ال�ص��وكاين، حممد بن عل��ي )835)م-250)ه�(، فت���ح القدير اجلامع بني . 8)
فني الرواية والدراية من علم التف�سري، دار ابن كثري، ودار الكلم الطيب، 

دم�صق، بريوت، ط)، 4)4)ه�.
الطربي، حممد بن جرير،) 0)3ه�- 922م( جامع البيان يف تاأويل القراآن، . 9)

حتقيق: اأحمد �صاكر، موؤ�ص�صة الر�صالة، ط)، بريوت، 420)ه�-2000م.
َبُه ال�ست�رشاقية يف كتاب مدخل اإلى . 20 عبدال�صالم البكار وال�صديق بوعالم، ال�سُّ

القراآن الكرمي ملحمد عابد اجلابري، دار االأمان، ط)، الرباط، 2009. 
عم��ر اإبراهي��م ر�ص��وان، اآراء امل�ست�رشقني حول الق���راآن وتف�سريه، دار . )2

طيبة، ط)، الريا�ص، 992).
فاي��ز مد الله الذنيبات، جوانب من الت�سكيل الق�س�سي والأ�سلوبي يف �سورة . 22

الكهف، جملة جامعة ال�صارق��ة، رجب 433)- يونيو 2)20. العدد الثاين، 
املجلد التا�صع. �س: 287 وما بعدها.

( يف الُقْراآِن -مقاربة . 23 �ْسِبْيِه الَوْهِميِّ فايز مد الله الذنيبات. الروؤية الن�سية )للتَّ
يف ان�سجام املعاين – بحث من�صور يف اأعمال املوؤمتر الدويل االأول لق�صم اللغة 
العربي��ة – جامعة الطفيلة التقنية - االأردن: البالغة بني الّنقد واالأدب والّلغة- 

ا- )2 حزيران 6)20. املجلد الأول.
الفراهيدي، اخلليل بن اأحمد )70)ه�-786م(، كتاب العني، حتقيق: مهدي . 24

املخزومي واإبراهيم ال�صامرائي، دار الهالل، )د.ط(، )د.ت(.
الفريوزاآبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب )7)8ه�-5)4)م(، ب�سائر ذوي . 25

التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، حتقيق: حممد علي النجار، املجل�س االأعلى 
لل�صئ��ون االإ�صالمي��ة - جلن��ة اإحياء ال��رتاث، )د.ط(، القاه��رة، 6)4)ه�-

996)م.
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القرطبي، حممد ب��ن اأحمد االأن�صاري ))67ه���-272)م(، اجلامع لأحكام . 26
القراآن )تف�س���ري القرطبي(، حتقيق: اأحمد ال��ربدوين واإبراهيم اأطفي�س، دار 

الكتب امل�رصية، ط2، القاهرة، 384)ه�-964)م.

الِقنَّوجي، �صديق خان، )248)ه�-832)م(، فتُح البيان يف مقا�سد القراآن، . 27
ة، ط)، َبريوت، 992). اري، املَكتبة الع�رصيَّ مراجعة: َعبدالله االأن�صَ

املاوردي، اأبو احل�صن الب�رصي )450ه�-058)م(: النكت والعيون، حتقيق . 28
ال�صيد عبداملق�صود، دار الكتب العلمية، بريوت، )د.ط(، )د.ت(.

جمموع��ة من العلماء باإ���رصاف جممع البحوث االإ�صالمي��ة باالأزهر، التف�سري . 29
الو�سيط، الهيئة العامة ل�صئون املطابع االأمريية، ط)، 393)ه�-973)م.

حممد ر�صي��د ر�صا، )354)ه���-935)م(. تف�سري الق���راآن احلكيم )تف�سري . 30
املنار(، الهيئة امل�رصية العامة للكتاب، )د.ط(، 990)م.

امل�ص��دي، عبدال�صالم، الأ�سلوبية والأ�سلوب، ال��دار العربية للكتاب، ط2، . )3
ليبيا، 982).

يارو�صالف ت���رصين، الديانة امل�رشية القدمية، ترجمة: اأحمد قدري، دار . 32
ال�رصوق، ط)، 996).
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29. majmueat min aleulama' bi'iidarat majmae albuhwith 

al'iislamiat bial'azhir, altafsir alwasit, alhayyat aleamat 

lishuyuwn almatabie al'amiriat, t 1, 1393 ha-1973m.

30. muhamad rashid rida, (1354 h - 1935 m). tafsir alquran alhakim 

(tfsyr almnar), alhayyat almisriat aleamat lilkitab, (dt), 1990.

31. almasadiyu, eabdalsalam, taqumiat wal'uslub, aldaar alearabiat 

lilkitab, t 2, libia, 1982.

32. yaruslaf tshurni, aldiyanat almisriat alqadimat, tarjmt: 'ahmad 

qadri, dar alshrwq, t 1, 1996.
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23. fayiz mad allah aldhanaybat. alruwyat alnasia (lltashbih 

alwahmii) fi alquran -mqaribat fi ainsijam almaeani - bahath 

'uwliin fi 'aemal almutamar alduwalii al'awal laqasam allughat 

alearabiat -jamaeat altafilat altaqniati- al'arduna: albalaghat 

bayn alnnqd wal'adab walllght- a- 21 haziran 2016.

24. alfarahidiu, alkhalil bin 'ahmad (170 f), kitab aleayn, thqyq: 

mahdi almakhzumi wa'iibrahim alsamrayy, dar alhilal, (dt), (dt).

25. alfiruzuabadi, majd aldiyn muhamad bin yaequb, (817 h - 1415 

m), basayir dhwyu altamyiz fi latayif alkitab aleaziz, tahqiq: 

muhamad eali alnajjar, almajlis al'aelaa lilshuyuwn al'iislamiat 

- lajnat 'iihya' alturath, (dt), alqahrt, 1416 h -1996 m.

26. alqartabi, muhamad bin 'ahmad al'ansari (671 h-1272), aljamie 

li'ahkam alquran (tfsyr alqrtabi), tahqiq: 'ahmad albrdwni 

wa'iibrahim 'atfish, dar alkutub almisriat, t 2, alqahrt, 1384 

ha-1964 m.

27. alqinawjy, sidiyq khan (1248 h - 1832 m) fth albayan fi maqasid 

alquran, murajet: eabdallh alansary, almaktbt alesryat, t 1, 

bayrwt, 1992.

28. almawrdiu, 'abu alhasan albasri (450 h -1058 m): alnakt 

waleuyun, thqyq: alsyd eabd almaqsud, dar alkutub aleilmiat, 

bayrut, (dt), (dt).
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16. albaydawiu (685 h -1286 m), 'anwar altanzilat wa'asrar altaawil, 

thqyq: eabd alqadir aleasha, dar alfikr, bayrut, 1416 h.

17. altarmudhiu, muhamad bin eisaa alsilmii, (279 h - 892 m) 

aljamie alsahih (snn altrmdhy), tahqiq: 'ahmad muhamad 

shakir wakharun, dar 'iihya' alturath alearabii, (dt), bayrut, 

(dt).

18. alshuwkaniu, muhamad bin eali (1835 m -1250 h), fath alqadir 

aljamie bayn alriwwayat waldirayat min eilm altafsir, dar abn 

kthyr, wadar alkalim altayib, dimashq, bayrut, t 1, 1414 h.

19. altabri, muhamad bin jarir (310 h - 922 m), kitab: 'ahmad 

shakir, muasasat alrisalat, t 1, bayrut, 1420 h -2000 m.

20. eabd alsalam albukar walsadiq bwelam: alshubah alaistishariu 

fi kitab madkhal alquran alkarim limuhamad eabid aljabiri, 

dar al'aman, t 1, alribat, 2009.

21. eumar 'iibrahim ridwan, ara' almustashriqin hawl alquran 

watafsirih. dar tayibat, t 1, alriyad, 1992.

22. fayiz mad allah aldhunibat  , jawanib min alqisas alkhayaliat 

wal'uslubii fi surat alkahf, majalat jamieatan alshshariqat, 

rajab, 1433- yuniu 2012. aleadad alththani, almujalid altaasie. 

s: 287 wama baedaha.
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9. abn eatiat al'andilsi, 'abu muhamad eabd alhaq bin ghalib                 

(542 h, 1147 m) almuharir alwajiz fi tafsir alkitab aleaziz, 

thqyq: eabd alsalam eabd alshshafi, dar alkutub aleilmiat, t 1, 

lubnan, 1413 h- 1993 m.

10. abn kthyr alqurshii (703 h -1304 m), tafsir alquran aleazim, 

thqyq: mahmud hasan, dar alfikr, altibeat aljadidat 1414 ha - 

1994m.

11. abn majat, 'abu eabd allah muhamad bin yazid alqizwiniu 

(273 h - 886 m), sunan abn majih, thqyq: shueayb al'arniwuwt 

wakharin, dar alrisalat alealamiat, t 1, 1430 h - 2009 m.

12. 'abu hian al'undilsi (745 h -1344 m), 'ahmad bin yusif, tafsir albahr 

almuhit, thqyq: sadqi muhamad jamil, dar alfikr, (dt), 1420 h.

13. 'abu alsueud, muhamad bin muhamad aleammadi (982 h - 1574 m), 

'iirshad aleaql alsalim 'iilaa mazaya alquran alkarim, (tfsir 

'abi alsewd) dar 'iihya' alturath alearabii, t 1, bayrut, (dt).

14. albatili, khalid bin eabd aleaziz, altafsir alnubuiu muqadimat 

tasiliat mae dirasat hadithiat li'ahadith altafsir alnabawii 

alsaryh, dar knuz 'iishbilia, t 1, alriyad.

15. albqaeyu, burhan aldiyn (885 h- 1480), nazamu aldarar fi 

tanasab alayat walsuwr, thqyq: eabd alrazzaq ghalib almahdi, 

dar alkutub aleilmiat, t 2, bayrut, 1415 h-1995m.
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Sources and references:

1. alquran alkarim.

2. altawra (aleahd alqadim).

3. alalusi, shihab aldiyn (1217-1270 h), ruh almaeani, dar 'iihya' 

alturath alearabii, t 2, bayrut, (dt).

4. abn 'abi hatim, eabd alruhmin bin almandhar altamimii (327 

h -938 m): tafsir alquran aleazim, thqyq: 'asead muhamad 

altayib, maktabat nizar albaz, t 3, almamlakat alearabiat 

alsaeudiat, 1419 h.

5. abn aljawziu, 'abu alfaraj alqarshayu (510 h-1116 m), zad 

almasir fi eilm altafsir, tahqiq:an muhamad bin eabd alrahmin 

eabd allah, dar alfikr, bayrut, t 1, 1407 h 1987 m.

6. abn hizm, eali bin 'ahmad (384 h - 994 m), alfasl fi almulul 

wal'ahwa' walnahl, maktabat alkhaniji, (dt), alqahrt, 2010 m.

7. abn hanbl 'abu eabdallah 'ahmad alshiybani (241 h -855 m), 

musanad 'ahmad, almhqq: 'ahmad shakir, dar alhadith, t 1, 

alqahrt, 1995.

8. abn eashur, muhamad bin alttahir (1973 m- 1296 h), altahrir 

waltanwir, muasasat alttarikh alearabii, t 1, bayrut, 1420 h - 

2000m.
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الدالالت ال�سيا�سية

يف المية الكميت بن زيد االأ�سدي 

د. اآمال نور)*(

امللخ�ص

الدولة االأموية؛  املهمة يف ع�رص  البحث على موجز لبع�س االأحداث  احتوى 
التي جاءت بعد خما�س ع�صري عانته االأمة االإ�صالمية، وانتهت بتويل  الدولة  هذه 
الله  )ر�صي  بن علي  احل�صن  اأن �صاحله  بعد  اخلالفة  مقاليد  �صفيان  اأبي  بن  معاوية 

عنهما(، �صنة اإحدى واأربعني، وحتى زوالها �صنة اثنتني وثالثني ومائة. 

حياة  وهي  االأ�صدي،  زيد  بن  الكميت  ال�صاعر  حلياة  موجز  على  احتوى  ثم 
اأن تعود اخلالفة  اأم�صاها بني ياأ�س ورجاء، مت�صيعًا الآل البيت مادحًا لهم، راجيًا 
التقية  من  يتخذ  ال�صا�صة  من  العنت  ويجد  االأمور،  به  تدلهم  وعندما  ها�صم،  لبني 
ال�صاعر مطاردًا حينًا، و�صجينًا  اأم�صاها  التي  اأمية. هذه احلياة  بني  و�صيلة، فيمدح 

حينًا اآخر انتهت به اإلى القتل ب�صبب الع�صبية التي اأ�صعلها بني اليمانية والنزارية. 

ثم تناول البحث الدالالت ال�صيا�صية الواردة يف ق�صيدة الكميت الالمية، وعدتها 
البيت  �صيا�صة  تنتقد  ختامها  وحتى  مطلعها  من  والق�صيدة  بيت،  ومائة  ع�رص  اأحد 
الق�صيدة  فتحت  كما  عي�صها ودينها.  االأمة يف  وتتهمه برتدي حال  احلاكم  االأموي 

باب احلجاج على م�رصاعيه فيمن اأحق باخلالفة. 

)*( اأ�صتاذ م�صارك - كلية اللغات والرتجمة - جامعة الرباط الوطني.
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وخل�صت الدرا�صة اإلى اأهمية درا�صة هذا الرتاث االأدبي، فما زال يحتاج اإلى 
من ينقب فيه، كما اأن مثل هذا ال�صعر ي�صلح ليدر�س من احلاكم واملحكوم ملا فيه من 

عرب ودرو�س فيها عالج لكثري من االأدواء فهي خال�صة جتارب ثرة.    
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calamity that caused the nation to suffer from where as to add insult 
to injury of bad governors whose period of reign, unfortunately, 
was lasted for long years. The study also has indicated that citizens 
had suffered a lot from the behavior of those rulers who unlikely 
had legalized the blood of Prophet Mohamed’s (PBUH) offspring 
and descendants and where the poem shows clearly arguments of 
whom will be worthier and more entitled to succession.

The study sums up the importance of this literary heritage 
and still there is an opportunity for more prospective study as it 
considered as an experiment that could take a great deal of such 
literary aspects.   
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The political significations in Al-Komayit’s letter "L"

Abstract

The Research contained a summary of some important events 
in Al- Omayah Era, The Era which was exerting efforts that 
affected the Islamic Nation in Al- Gamel and Saffin battles. This 
Era terminated by Caliphate of Muawya Ibn Abi Sofyan to take 
over the succession after the conciliation wih Al- Hassan Ibn Ali 
{May God Be pleased with them} from (41) to (132 H).

The research has taken up the life of poet Al- Komayit Ibn 
Zaid Al- Assadi, a life that he had spent between despair and hope 
supporting praising Al-Al- Bait looking on the fervent hope that 
Caliphate will come back to Bani Hashim. But when matters 
become worse and he suffers from the behavior of politicians, 
he takes shelter as a precautionary tool and extols Bani Omayah. 
This life the poet spent, being either chased or a prisoner, had 
resulted into homicide that attributed to his fanaticism which he 
inflamed between Al-Yamania and Al- Nazaria. 

The research also shows up the political significations 
implied in Al-Komayit’s letter "L" rhyme poem which comprises 
(111) verses. The poem recite and narrates the policy of the ruling 
Omayahs’ household which was abundant with donations and 
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املقدمة: 

نعر���س يف هذا البح��ث لدرا�صة ال��دالالت ال�صيا�صي��ة التي حفلت به��ا ق�صيدة 
الكمي��ت الالمية، وه��ي دالالت يف غاية االأهمية؛ اإذ اإنه��ا ت�صلط ال�صوء على جانب 
م��ن جوان��ب ال�صيا�صة يف حقب��ة مهمة من تاري��خ االأمة االإ�صالمية ه��ي فرتة الدولة 
االأموي��ة، وقبل اأن نتحدث عن الق�صيدة اأو �صاعرها ال بد اأن نقف قلياًل عند املق�صود 
بكلمة ال��دالالت، وملاذا ف�صلناها عنوانًا لهذا البحث؟ اأم��ا الداللة يف املعاجم فمعناها 
ماأخ��وذ من دله عليه داللة ودلولة فان��دل: �صدده اإليه، اأو ِعلم الدليل به ور�صوخه. 
فق��د جاء يف ل�صان الع��رب: "اأَدلَّ عليه وتدلل: انب�صط. وقال ابن دريد )ت)32ه�، 
، ومن معاين  933م(: اأدّل علي��ه َوِث��ق مبحبته فاأفرط عليه. ويف املث��ل: اأَدلَّ فاأملَّ
ّل: ح�صن احلديث وح�صن املَزح والهيئة، وامُلِدلُّ بال�صجاعة: اجلريء، وَدّله على  الدَّ
ده اإليه، وقد َدّله على الطريق َيُدُله َداللة وِداللة  : �صدَّ ه داًل وَداللًة فاْنَدلَّ ال�ص��يء َيُدلُّ
وُدلولة، والفتح اأعلى. والدليل: الذي يدلك، واجلمع اأِدلة واأدالء، واال�صم الّداللة 
)بالك�رص والفت��ح("))(، "وجمعها دالئل، ودالالت. والدلي��ل املر�صد، وجمعه اأدلة 
واأدلء")2(. فالدالل��ة اأعمق يف املعنى؛ الأنها تعن��ي االإر�صاد، وما يقت�صيه اللفظ عند 
اإطالقه، وهي دليل و�صاه��د وبرهان واإ�صارة وعالمة. وعلم الداللة -يف م�صطلح 
علم اللغة- هو العلم املخت���س بدرا�صة معاين االألفاظ والعبارات والرتاكيب اللغوية 
يف �صياقاته��ا املختلفة. فمثاًل اإذا �رصحنا قول �صاعرن��ا: )اأال هل عمٍّ يف راأيه متاأمل(، 
)ت))7ه�،  امل�رصي  االإفريقي  االأن�صاري  منظور  بن  مكرم  بن  حممد  الف�صل  اأبو  الدين  جمال    )((
دار  اإبراهيم،  خليل  عبداملنعم  راجعه  حيدر،  اأحمد  عامر  حتقيق  3)ج،  العرب،  ل�سان  ))3)م(، 

الكتب العلمية، ط)، بريوت - لبنان، 424)ه� - 2002م، ج))، مادة دلل، �ص296.
)2(  جمد الدين حممد بن يعقوب الَفريوزاآبادي )ت7)8ه�، 5)4)م( القامو�ص املحيط، )ج، حتقيق 
مكتب حتقيق الرتاث يف موؤ�ص�صة الّر�صالة باإ�رصاف حممد نعيم العرق�صو�صي، موؤ�ص�صة الر�صالة، ط6، 
واآخرون،املعجم  اأني�س  اإبراهيم  �ص000)،  دلل،  مادة  9)4)ه�/998)م،  لبنان،   - بريوت 

الو�سيط، القاهرة، ج )-2 مادة )دّل(، �س8)3.
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فاملعنى لهذا القول: هل من يجهل يف راأيه يتاأمل؟ اأما داللة هذا املعنى فهي اأكرث عمقًا 
م��ن جمرد املعنى؛ فهي اإ�ص��ارة عميقة اإلى يقظة اأمة، طال �صباته��ا وعليها اأن تزيل 
عن عينيه��ا هذه الغ�صاوة، وتتاأمل فيم��ا ُيفعل بها من ِقبل ه��وؤالء ال�صا�صة واحلكام، 
فه��ذه الداللة هي م��ا ُيعنى بها البحث ولي���س جمرد املعاين فح�ص��ب. واأما ال�صيا�صية 
فقد عرف االأدب العرب��ي ال�صعر ال�صيا�صي منذ اأقدم الع�صور، فال�صيا�صة واالجتماع 
وجهان لعملة واحدة، وقد كان ال�صعر العربي �صنوًا لل�صيا�صة منذ االأزل، وما زال، 
فلي�س غريب��ًا اأن جند يف ال�صعر العربي مثل هذه ال��درة النفي�صة اخلال�صة يف احلديث 
ع��ن ال�صيا�صة االأموية. واإن كان ال�صعراء قد قال��وا واأكرثوا يف ال�صعر ال�صيا�صي فاإن 
هذه الق�صي��دة وا�صطة العقد من هذه الق�صائد، و�صاعره��ا واحد ممن اأجنبهم الع�رص 
االأم��وي. ومن يقال ل��ه الكميت من ال�صعراء ثالثة من بني اأ�ص��د بن خزمية: اأولهم 
الكمي��ت االأكرب بن ثعلبة بن نوفل، والثاين الكميت بن معروف بن الكميت االأكرب، 
وهو خم�رصم عا�س اأك��رث حياته يف االإ�صالم. والثالث هو �صاحب الن�س مو�صوع 
الدرا�صة وهو الكميت بن زيد. والكميت م�صتق من الكمتة؛ يقال للذكر واالأنثى، وال 
ي�صتعمل اإال م�صغرًا، وهو ت�صغري اأكمت على غري قيا�س، واال�صم الكمتة، وهو من 

اخليل بني االأ�صود واالأحمر))(.  

و�صنف��رد الع�رص بنبذة ي�صرية عن تاريخ الدول��ة االأموية، واأهم االأحداث التي 
لها عالقة بالن�س. وهذه الق�صي��دة الكمتية تناولت بالنقد �صيا�صة بني اأمية، وعّر�س 
�صاعرها حياته خلطر داهم، وواجه بها ال�صلطان وهو يف اأوج قوته، وهو جمرد اإال 

من �صالح الكلمة.

العرب،  ل�سان  لباب  الأدب ولب  خزانة  682)م(،  البغدادي )ت093)ه� -  ))(  عبدالقادر بن عمر 
حتقيق و�رصح عبدال�صالم هارون، ج)، مكتبة اخلاجني، القاهرة، 8)4)ه�/997)م، �ص44).
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بني يدي الع�رش:

ع���رص الدولة االأموية هو الع�رص الذي بداأ مببايعة معاوية بن اأبي �صفيان- بعد 
تنازل احل�صن بن على بن اأبي طالب عن اخلالفة طواعية، وقد بويع معاوية باخلالفة 

يف �صوال �صنة اإحدى واأربعني، ببيت املقد�س، وتويف �صنة اإحدى و�صتني))(. 

وتول��ى اخلالفة بعد معاوية ابنه يزيد، وهلك يزيد بحوارين من اأر�س دم�صق 
ل�صب��ع ع�رصة ليلة خلت من �صفر �صنة اأربع و�صتني. وملك بعده ابنه معاوية بن يزيد 
ابن معاوية، وملا ح�رصته الوفاة اجتمعت اإليه بنو اأمية فقالوا له: اعهد اإلى من راأيت 
من اأهل بيتك، فقال: والله ما ُذقُت حالوة خالفتكم فكيف اأتقلد وزرها؟ وقب�س وهو 
اب��ن اثنتني وع�رصين �صنة ودفن بدم�صق، و�صلى عليه الوليد بن ُعتبة بن اأبي �صفيان 

ليكون له االأمر من بعده فلما كرب الثانية طعن ف�صقط ميتًا قبل متام ال�صالة)2(.  

 وزال االأمر عن اآل حرب فلم يكن منهم من يرومها، وانتقل يف بني اأمية اإلى 
الفرع املرواين؛ فبوي��ع مروان بن احلكم بن العا�س بن اأمية بن عبد �صم�س بن عبد 
من��اف، بايعوه لثالث خلون من ذي القع��دة �صنة اأربع و�صتني)3(. وكانت وفاته يف 
�صه��ر رم�صان �صنة خم�س و�صتني، واختلف يف �صبب وفاته، فقيل مات بالطاعون، 
ن قتله الن�ص��اء)4(. وبويع عبدامللك  وقي��ل مات خمنوقًا م��ن زوجته، وهو معدود ممَّ
اب��ن مروان ليلة االأحد غرة �صهر رم�ص��ان �صنة خم�س و�صتني، وتويف بدم�صق �صنة 
اجلوهر،  ومعادن  الذهب  مروج  957م(،  امل�صعودي، )ت346ه�،  احل�صني  بن  احل�صن علي  اأبو    )((
)42)ه�- ط)،  والتوزيع،  والن�رص  للطباعة  الفكر  دار  اللحام،  حممد  �صعيد  وتعليق  حتقيق  4ج، 

2000م، ج3، �ص2). 
)2(  نف�سه، ج3، �ص83.

)3(  �صهاب الدين اأحمد بن عبدالوهاب النويري، )ت733ه�، 333)م(، نهاية الأرب يف فنون الأدب، 
33ج، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية، ط3، القاهرة، 428)ه� - 2007م، ج )2، �ص88.

)4(  نف�سه، ج)2، �ص96.
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�ص��ت وثمانني، ومن بعد توالى عدد من اخللف��اء من الفرع املرواين على اخلالفة، 
من اأبرزهم ممن ورد يف الن�س مو�صوع الدرا�صة ه�صام بن عبدامللك بن مروان بن 
احلكم، الذي بويع له باخلالفة خلم�س بقني من �صعبان �صنة خم�س ومائة، وكان اأول 
ما بداأ به اأن عزل عمر بن ُهَبرْية عن العراق، وا�صتعمل خالد بن عبدالله الق�رصي، 
وذل��ك يف �ص��وال من ال�صنة، وُع��زل يف جمادى االآخرة �صنة ع�رصي��ن))(. وانتهى 
العهد مبقتل اآخر خليفة منهم وهو مروان بن حممد بن مروان، وكان مقتله يف اأول 

�صنة اثنتني وثالثني ومائة)2(. ومبقتله دالت دولة بني اأمية وملك بنو العبا�س.

اأهم الأحداث:

�ُصب��ق ع���رص الدولة االأموية باأح��داث وحروب كثرية، لعل م��ن اأهمها وقعة 
�صف��ني بني عل��ي ومعاوية )ر�صي الله عنهما( وكان��ت يف اأواخر �صنة �صت وثالثني 
واأوائ��ل �صنة �صب��ع وثالثني)3(، وكانت ه��ذه الوقعة نقطة فارقة ب��ني امل�صلمني، فقد 
اف��رتق امل�صلمون اإل��ى خوارج، وموالني لعلي بن اأبي طال��ب، واأمويني. ثم ظهر 
حزب الزبرييني ن�صبة اإلى عبدالله ابن الزبري بن العوام، فلما اأمت معاوية البيعة البنه 
يزيد، واأح��ال اخلالفة ملكًا وراثيًا، اعت�صم ابن الزب��ري مبكة ودعا لنف�صه باخلالفة 

�صنة ثالث و�صتني هجرية، وبخا�صة بعد موت احل�صن ومقتل احل�صني. 

ول�صن��ا ب�صدد تعداد حوادث هذا العهد، ولكنا ن��ود االإ�صارة اإلى بع�صها مما له 
عالقة مبو�صوع البحث، ولعل من اأهمها حادثة مقتل احل�صني بن علي بن اأبي طالب 

)ر�صي الله عنهما( لع�رص خلون من املحرم �صنة اإحدى و�صتني.

))(  نهاية الأرب، ج)2، �ص402.
)2(  مروج الذهب، ج3، �ص243.

)3(  نهاية الأرب يف فنون الأدب، النويري، ج)2، �ص0) )راجع فيه تفا�صيل هذه املوقعة(.
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وكذل��ك اجتياح املدين��ة املنورة وا�صتحالل حرمتها يف عه��د يزيد بن معاوية، 
ف�ص��ري اإليه��ا اجليو�س من اأهل ال�صام عليهم م�صلم بن عقب��ة املري، فكانت وقعة حرة 
واق��م التي قتل فيها خلق كثري من النا�س وذلك يف �صنة ثالث و�صتني))(. وتتالت بعد 

ذلك كثري من الوقائع واحلروب العظيمة بني بني اأمية واملناوئني لهم)2(.

يف �صن��ة اإح��دى و�صبع��ني كان مقتل م�صعب ب��ن الزبري بن الع��وام وا�صتيالء 
عبداملل��ك بن مروان على العراق)3(. ثم مقتل عبدالل��ه بن الزبري )ر�صي الله عنه( 
�صنة ث��الث و�صبعني.)4( ويف رواية عن اأبي م�صلم النخعي قال: راأيت راأ�س احل�صني 
ج��يء ب��ه فو�صع يف دار االإم��ارة بالكوفة بني ي��دى ُعبيد الله بن زي��اد، ثم راأيت 
راأ���س عبيد الله بن زياد ق��د جيء به فو�صع يف ذلك املو�صع ب��ني يدي املختار، ثم 
راأيت راأ�س املختار قد جيء به فو�صع بني يدي م�صعب بن الزبري، ثم راأيت راأ�س 

م�صعب بن الزبري قد جيء به فو�صع يف ذلك املو�صع بني يدي عبدامللك)5(. 

ويف �صن��ة اإحدى وع�رصين ومائة كان ظهور زيد بن علي بن احل�صني بن علي 
)ر�ص��ي الله عنهم( مطالبًا باخلالفة فقتل دونها �صنة اثنتني وع�رصين ومائة، يف عهد 
ه�ص��ام بن عبدامللك، حاربه يو�صف بن عمر الثقفي، وبعث براأ�صه اإلى ه�صام، فكتب 
اإليه ه�صام: اأن ا�صلبه عريانًا، ف�صلبه يو�صف كذلك، ثم كتب ه�صام اإلى يو�صف ياأمره 

))(  مروج الذهب، ج3، �ص79 وما بعدها.
)2(  راجع نف�سه، ج3، �ص)8 وما بعدها.

)3(  راجع نهاية الأرب، ج)2، �ص20). ويف مروج الذهب، ج3، �ص8)) كان قتل م�صعب لثالث 
ع�رصة خلت من جمادى االأولى �صنة اثنتني و�صبعني وقال عبدامللك: متى تلد قري�س مثل م�صعب؟ وفيه 

يقول ابن قي�س الرقيات:
                               اإمنا م�صعب �صهاب من الل�**�ه جتلَّت عن وجهه الظلماء

)4(  مروج الذهب، ج3، �ص24). وراجع نهاية الأرب، ج)2، �ص)4) فهناك اختالف يف التاريخ.
)5(  مروج الذهب، ج3، �ص9)).
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باإحراقه وَذْروه يف الرياح))(. ويف عهد الوليد بن يزيد –�صنة خم�س وع�رصين ومائة 
وحت��ى مقتله �صنة �صت وع�رصين مائة- ظهر يحيى ب��ن زيد بن علي بن احل�صني بن 
علي بن اأبي طالب )عليهم ال�صالم( باجلوزجان من بالد خرا�صان، منكرًا للظلم وما 
ع��مَّ النا�س من اجلور، ف�صري اإليه ن�رُص ب��ن �صيار �َصْلَم بن اأحوز املازين، فقتل يحيى 
يف املعركة بقرية يقال لها اأرعونة، ودفن هنالك، واحتز راأ�صه فحمل اإلى الوليد)2(. 
ويف �صن��ة �صبع وع�رصين ومائة اأقب��ل مروان بن حممد فدخل دم�صق، وقتل اإبراهيم 
اب��ن الوليد، وعبدالعزيز بن احلجاج، ويزيد بن خالد الق�رصي، وبداأ اأمر بني اأمية 
يوؤول اإلى �صعف، حتى مقتله �صنة اثنتني وثالثني ومائة، ببو�صري، قرية من قرى 

الفيوم ب�صعيد م�رس، وزوال الدولة الأموية. 

واإحقاق��ًا للح��ق مل يك��ن العهد االأموي يف جممل��ه بهذا ال�صواد، ف��اإن لكل عهد 
حمام��ده ومثالبه، وقد قال ال�صعراء واأكرثوا يف مدح خلفاء بني اأمية؛  فكان اجلانب 
االآخ��ر من حياة البيت االأموي له �صع��راوؤه اأي�صًا، ومن هوؤالء االأخطل، غياث بن 
غ��وث بن ال�صلت )ت90ه� -708م(، الذي وجد االأمويون فيه �صالتهم املن�صودة، 
فقرب��وه وجعلوه �صاعر البالط، حتى لقب ب�صاعر اأمري املوؤمنني يف عهد عبدامللك بن 
م��روان)3(. وقد م��دح عبدالله ويزيد ابني معاوية بن اأب��ي �صفيان متطرقًا اإلى مدح 

االأمويني عامة فقال:

ال ُي�صمَع اجلهُل يجري يف َندِيِه���ِم  **  وال اأُميُة يف اأخالقها الَفَن������������ُد)4(

))(  مروج الذهب، ج3، �ص5)2. 
)2(  نف�سه، ج3، �ص)22. 

)3(  ديوان الأخطل، �رصح راجي االأ�صمر، دار الكتاب العربي، بريوت، 427)ه� - 2006م، �ص6.

)4(  نف�سه، �ص50. الندي: املجل�س. الَفند: الكذب والف�صاد. ويف هذا البيت اإ�صارة اإلى اأحقيتهم يف اخلالفة.
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له������م  **  وَج��دُّ َق���وٍم �ِصواهم خامٌل َنِك���ُد))(  مت��ْت ُجدودهم، والله ف�صَّ

ويكفيهم فخرًا قوله فيهم:
�صم�ُس الع���داوة حتى ي�صتق���اَد لهم  **  واأعظُم النا�ِس اأحالمًا اإذا ق�دروا)2(

ومنه��م جرير بن عطية اخلطفي )ت )))ه� وقي��ل 4))ه� -732م(، فمدح 
عبداملل��ك بن مروان ثم م��ن جاء بعده م��ن اخللفاء الذين عا�رصه��م)3(. قال ميدح 
عبداملل��ك بن مروان، وهو اأمدح بيت قالته العرب، ومل��ا اأن�صده لعبدامللك قال: من 

اأراد اأن ميدح فليمدح مبثل هذا البيت اأو لي�صكت)4(. 

األ�صتم خرَي من ركَب املطاي����������ا   **  واأندى العاملني بط�����������وَن راح
اأبحت ِحمى تهامة بعد جن����������ٍد    **  وما �صيٌء حميَت مب�صتب������������اح)5(

وقال يف مدح ه�صام بن عبدامللك:

ر�صين���ا باخلليف���ة حني كن����������ا  **  له تبع�����ا وك����ان لنا اإمام���������ا
تبا�ص��رت الب��الد لك�م بحك���������م  **  اأق��ام لن�ا الفرائ����س وا�صتقام������ا

وري�ص�ي منك�م وه���واي فيك������م  **  واإن كان��ت زيارتك�����م ملام�������ا)6(

وغريهم كرث مدحوا ونظموا القول عقودًا زانت جيد العهد االأموي.

))(  اجلد: احلظ.  
)2(  الديوان، �ص85. �صم�س جمع �صمو�س، وهو ال�صعب والع�صري. وقيل هو اأمدح بيت واأفخره.

)3(  ديوان جرير، دار �صادر، بريوت، د.ت، �س6.
)4(   حممد اإ�صماعيل عبدالله ال�صاوي،�رشح ديوان جرير، دار االأندل�س، بريوت، )د.ت(، �س98.

)5(  نف�سه، �ص99-98.
)6(  نف�سه، �ص506. 
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حياة الكميت:  
اأب��و امل�صتهل الكميت ب��ن زيد االأ�ص��دي )60-26)ه��� = 680-744م( وهو 
الكمي��ت ب��ن زيد بن الورد بن ربيع��ة بن قي�س بن احلارث بن عام��ر بن ذوؤيبة بن 
ُخني���س بن جُمالد بن ُوَهْيب ب��ن عمرو بن مالك بن �صعد بن ثعلبة بن َدْوَدان بن اأ�صد 
اب��ن ُخزمية بن ُمدِركة بن اليا�س بن ُم�رص ب��ن ِنزار))(. �صاعر عربي من قبيلة بني 
اأ�ص��د من اأ�صهر �صعراء الع�رص االأموي، �صكن الكوفة وا�صتهر بالت�صيع، وق�صائده يف 
ذلك املو�صومة بالها�صميات. كان عاملًا بلغات العرب، خبريًا باأيامها وكان فيه ع�رص 
�صفات مل تكن يف �صاعر: كان خطيب بني اأ�صد، فقيهًا، حافظًا للقراآن، ثبت اجلنان، 
كاتب��ًا ح�صن اخلط، ن�صابة، جداًل، اأول من ناظ��ر يف الت�صيع، راميًا مل يكن يف بني 

اأ�صد اأرمى منه، فار�صًا �صجاعًا، �صخيًا دينًا.)2( 

والكمي��ت �صاعر ال�صيع��ة االأول اأيام االأمويني، م��دح الها�صميني واحتج لهم، 
وهجا اليمن يف �صبيلهم، ثم اأخذ بالتقية فمدح بني اأمية بعد هجائهم واأخذ جوائزهم)3(. 
وللكمي��ت مع ه�صام ب��ن عبدامللك، ق�ص�س يف ج��واره بعد اإهدار دم��ه، منها على 
�صبي��ل املثال ح��ني ورده �صعره يف هجاء بني اأمية، كتب اإل��ى خالد وهو عامله على 
العراق: ابعث اإيل براأ�س الكميت بن زيد، فبعث خالد اإلى الكميت يف الليل واأودعه 
ال�صج��ن، ولكن الكميت احتال يف هروبه وا�صتعان يف ذلك بزوجته ُحبى بنت ُنكيف 
اب��ن عبدالواحد، فتنق��ب نقابها ولب�س ثيابها، وخرج ومع��ه جارية لها فلم ينتبه لهم 

))( اأب��و رَيا���س اأحم��د ب��ن اإبراهيم القي�ص��ي )ت339ه�(، ����رشح ها�سميات الكميت ب���ن زيد الأ�سدي، 
حتقي��ق الدكت��ور َداود �صل��وم والدكت��ور ن��وري حم��ودي القي�صي، ع��امل الكت��ب، ط)، بريوت، 
404)ه�/984)م، �ص)). ويف االأغاين، ج6)، �ص382 )الكميت بن زيد بن ُخني�س بن جمالد بن 

وهيب بن عمرو بن �ُصبيع(.  
)2( البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب ل�سان العرب، �ص44) وما بعدها. 

)3( اأحم��د ال�صاي��ب، تاريخ ال�سعر ال�سيا�سي اإلى منت�سف الق���رن الثاين، دار القلم، بريوت، 976)، 
�ص240.
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احلر�س، ويف هروبه يقول:
غم من تلك النوابح وامُل�ْصلى))( خرجُت خروَج الِقدح قدح ابن مقبل  **  على الرَّ
علّي ثي�اُب الغانيات وحتته��������������ا  **  عزمي��ُة اأم���ٍر اأ�صبهت �ص���لََّة النَّ�ص��ل

 وملا بلغ دم�صق ا�صتعاذ بقرب معاوية بن ه�صام فاأجاره ه�صام بعد الأي)2(. 

مكانته:

اء: من اأ�صعر النا�س؟ ق��ال: اأمن اجلاهليني اأم من االإ�صالميني،  �صئ��ل معاذ الهرَّ
قال��وا بل من اجلاهليني، قال امروؤ القي�س وزه��ري وَعبِيد بن االأبر�س، قالوا: فمن 
االإ�صالميني؟ قال: الفرزدق وجرير واالأخطل والراعي، قال: فقيل له يا اأبا حممد، 

ما راأيناك ذكرت الكميت فيمن ذكرت، قال ذاك اأ�صعر االأولني واالآخرين)3(. 

وقال اأب��و عكرمة ال�صبي: لوال �صعر الكميت مل يكن للغة ُتْرُجمان، وال للبيان 

اأحد بني عجالن،  اأبي مقبل  ))( امل�صلى: املغرى. والعرب ت�رصب املثل بقدح ابن مقبل، وهو متيم بن 
وكان يكرث من الِقداح ف�رصب به املثل عبدامللك بن مروان حني قال: "احلجاج قدح من قداح ابن مقبل" 
فلم يعرفه، ف�صاأل احلجاج عنه قتيبة بن م�صلم الباهلي فاأخربه، فواله خرا�صان. )الأغاين ج6)، هام�ص 
�ص)34(. وق�صة احلجاج: اأنه عندما هزم احلجاُج االأ�صعَث كتب اإليه عبدامللك: اأما بعد فما لك عندي 
مثٌل اإال قِدح ابن مقبل، فكتب احلجاج اإلى قتيبة بن م�صلم الباهلي اأنَّ ابن مقبل من اأهلك، وقد كتب اإيل 
اأمرُي املوؤمنني بيتًا، فعرفني خرب قدحه، فكتب اإليه قتيبة اأّنه فاز ت�صعني مرة مل يخب فيها مرة واحدة، 

فقال فيه ابن مقبل:
كًة ** َبدا والعيوُن امل�صتكّفُة  تلَم��ُح كَّ �صَ ى اإذا �صُ َخروٌج من اُلُغمَّ
���ُح �����ٌم ** َخلي���ُع ِق��داٍح فائٌز ُمَتمنِّ ى بالي��دين ُمَنعَّ ى ُموؤَدًّ ُمف��َ�دًّ

ه قبل امُلفي�صني َيق�دُح  اإذا   امتحَنْتُه م��ن َمع�ٍد قبي��ل������ٌة ** غدا َربُّ
اأي قد وِثق بفوزه فهو َيقدح النَّار لعمل اللحم. )جمهرة الأمثال ج2، �ص20)(. 

)2(  اأبو الفرج االأ�صفهاين، )ت356ه�، 967م(، كتاب الأغاين، 25ج، دار الثقافة، )د.ت(، ج6)، 
�ص328 وما بعدها تف�صيل الق�صة.

)3(  نف�سه، ج6)، �ص354. وف�صائله ي�صيق املجال عن ذكرها.  
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ل�ص��ان. يق��ال اإن �صعره بلغ اأكرث من خم�صة اآالف بي��ت))(. ويقال: ما جمع اأحد من 
علم العرب ومناقبها ومعرفة اأن�صابها ما جمع الكميت، فمن �صحح الكميت ن�صبه �صحَّ 

ومن طعن فيه وهن.

ق��ال اأبو عبي��دة: لو مل يكن لبن��ي اأ�صد منقبة غ��ري الكميت لكفاه��م، حببهم اإلى 
النا���س واأبقى له��م ذكرًا)2(. وهو اأول م��ن ناظر يف الت�صيع جماه��رًا بذلك. ويبدو 
اأن��ه كان �صادق��ًا يف مذهبه، ويف مديح��ه للها�صميني، يدل على ذل��ك ما روي عنه 
اأن��ه كان يرف���س العطاء، فعندما اأعط��اه جعفر ال�صادق األف دين��ار وك�صوة، قال 
ل��ه الكميت: "والله م��ا اأحببتكم للدنيا، ولو اأردتها الأتيت م��ن هي يف يديه، ولكنني 
اأحببتكم لالآخرة. فاأما الثياب الت��ي اأ�صابت اأج�صادكم فاإين اأقبلها لربكتها، واأما املال 
فال اأقبله)3(". ويروى اأنه مدح عبدالله بن احل�صن بن علي فاأعطاه كتاب �صيعة ثمنها 
اأربع��ة اآالف دينار فرده اإلي��ه الكميت، وجمع له عبدالله ب��ن معاوية بن جعفر بن 
اأبي طالب من دور بني ها�صم املال مبا فيه حلي الن�صاء، فقال له الكميت: "باأبي اأنت 
واأمي، قد اأكرثمت واأطيبتم، وما اأردت مبدحي اإياكم اإال الله ور�صوله، ومل اأك الآخذ 
  . لذلك ثمنًا من الدنيا، فاردده اإلى اأهله". فجهد به عبدالله اأن يقبله بكل حيلة فاأبى)4(

نظم هذه الق�صيدة موؤيدًا ثورة زيد بن علي بن احل�صني )ر�صي الله عنه(، هاجيًا 
حكام ع�رصه منددًا مب�صاوئهم، كا�صفًا لعيوبهم وفق ما يرى. ويقال اإن هذه الق�صيدة 

عندما اأدرجت يف كتاب اإلى ه�صام بن عبدامللك وقرئت عليه اغتاظ، فلما قال:

فيا �صا�صتا هاتوا لنا من جوابك�������م  **  ففيكم لعمري ذو اأفانني ِمق������ول

))(  البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب ل�سان العرب،  ج)، �ص44).
)2(  نف�صه، �س46).
)3(  نف�صه، �س46).

)4(  راجع مروج الذهب، ج3، �ص239 وما بعدها.
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ا�صت��د غيظه فكتب اإلى خالد ياأمره اأن يقطع ي��دي الكميت ورجليه، وي�رصب 
عنقه، ويهدم داره وي�صلبه على ترابها))(. 

مقتله:

كانت وفاته �صنة �صت وع�رصين ومائة يف خالفة مروان بن حممد، وكان ال�صبب 
يف موته اأنه مدح يو�صف بن عمر الثقفي، بعد عزل خالد الق�رصي عن العراق، فلما 
دخ��ل علي��ه اأن�صده مديحه معر�ص��ًا بخالد، وكانت اجلعفرية خرج��ت على خالد بن 
عبدالله الق�رصي، وهو يخطب على املن��رب، ففزع فقال: اأطعموين ماًء، وملا �صيطر 

عليهم اأحرقهم جميعًا. فلما قدم يو�صف بن عمر واليًا، دخل عليه الكميت فاأن�صده:

بَُّب ت����������اُج امُل�صَ ُنه الرِّ خرجت لهم مت�صي الرباَح ومل تُكْن **  كمن ِح�صْ
وما خالٌد َي�صتطعم املاء فاغ��������را   **  ِبِع�ْدِلك والداعي اإلى املوت َينَعب)2(

وكان اجلن��د على راأ�س يو�ص��ف متع�صبني خلالد، فو�صع��وا �صيوفهم يف بطنه 
وقالوا: اأتن�صد االأم��ري ومل ت�صتاأمره)3(. فلم يزل ينزف الدم منه حتى مات)4(. فكان 

�صحية هذه الع�صبية التي اأثارها بني اليمانية والنزارية وهي ق�صيدته التى اأولها:
اأال حييت عنا يا مدين��������������������ا  **  وهل باأ�س بقول م�صلمين������������ا)5(

وللفائدة وحتى يلم القارئ بجوانب الدرا�صة وي�صتمتع بها، نورد الن�س كاماًل، 
ومن ثم نعر�س بع�س الدالالت ال�صيا�صية الواردة فيه والتي اأيدتها كثري من حوادث 

التاريخ.
))(  الأغاين، ج6)، �ص340.

)2(  الِعدل: النظري واملثل.
)3(  ا�صتاأمره: ا�صت�صاره. 

)4(  الأغاين، ج6)، �ص343، وخزانة الأدب، ج)، �ص47).
)5(  مروج الذهب، ج3، �ص240. 
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الن�ص
لمية الكميت

ِم��������ُل ُم�َت�اأَ َراأِْي���ه  يف  َع��مٍّ  َه���ْل  اأال 
لر�ْص���دِه���ِم ُم�ْصتيقظ���وَن  اأم���ٌة  َوه��ْل 
ْوُم وا�ْصَتْخ��َرَج الَكَرَى َفَقْد َطْاَل ه��ذا النَّ
ن�����ا َل���ِت االأَْح�ك�����اُم ح�ت��ى ك�اأَنَّ َوَعطَّ
ِب�ِي���نْيَ الُه�������َداِة َكاَلُم�ن������ا ك���الُم النَّ
ِفراَق�ه�������ا ُنِرْي���ُد  ال  بُدن�ي��ا  ْيَن���ا  َر�صِ
�ه��ا كاأنَّ امُل�ْصَتَم�ِصك�����وَن  ب�ه��ا  َوْنح���ُن 

اأََراَن��ا عل��ى ُح���بِّ احَل�ي��اِة وُطوِله�����ا 
ُنَعاِل���ُج ُمْرَمَق���ًا م��ن الَعْي����ِس َفاِني�������ًا
َكَحالِئ���ٍة ع��ن ُكوِعه���ا وه��ي َتْبَتِغ����ي
�������ه َب���َح باِق���ي َعْي�ِص�َن������ا وكاأَنَّ َف�اأَ�صْ
َجاِن��ٌب َجاِن���ٌب راَع  اإذا ِحْي���سَ من��ه 
ه�ا َح�����ْت كاأَنَّ ا���سِ اأ�صْ َفِتْل��َك اأم��وُر النَّ
املعي�ص�������ِة منه������م اأَْخ���الَف  ��َق  َت�َمقَّ
ّي��ٌب على االأَْعَواِد ي��وَم ُركوِب�����ها ُم�صِ
ْيُب�������ه ُي�َصِبُه�ه��ا االأ�ص����َب��اَه وه��ي َن�صِ

(
2
3
4
5
6
7
8
9

(0
((
(2
(3
(4
(5
(6

ُمْقِب��ُل االإ�َص�����اَءِة  َبْع��َد  ُمْدِب���ٌر  َوَه���ْل 
ْع�َص���������َة امُلتَزِم������ُل فيك�ِصُف عن���ه النَّ
َيْع���ِدُل))( امَلْي��ِل  ذا  اأَنَّ  ل��و  َم�َص�اوَيه��م 
��������ُل َنَتَنحَّ الت��ي  غ�ي���ِر  ِملَّ���ٍة  عل��ى 
��ِة َنْفَع��������ُل واأف�ع�����اَل اأه���ِل اجل�اهليَّ
وُنُقَت�������ُل ���ْوُت  مَنُ ف�يه��ا  ن��ا  اأنَّ عل��ى 
��ٌة مم��ا َنَخ�������اُف وَمْع�ِق�������ُل لن���ا ُجنَّ

َوْنه���������ِزُل  َي��ْوٍم  كلِّ  يف  ِبن���ا  ُيَج���دُّ 
ْج��َزُل)2( ل��ه َح��اِرٌك ال َيْحِم��ُل الِعبَء اأَ
وَتْغُم������ُل َعُت�������ُه  يَّ ْدِي���ٍم �صَ اأَ ��الَح  �صَ
امُلَرْعَب������ُل اخِلَب�������اِء  ِه��ْدُم  ِف��ه  لوا�صِ
امُلَتظّل���������ُل فِيه�م��ا  َح��ى  َي�صْ ِبَفْتَقْي���ِن 
�������ُل �������وَم ُبهَّ ْي�ٍع اآَث��َر النَّ اأُم��وُر ُم�صِ
)3( ���لُّ اع��ًا واأْخ��الُف املَِعْي�َص����ِة ُحفَّ ِر�صَ
ِط��ٌئ ح��نَي َيْن����ِزُل مِل��ا ق��اَل في�ه��ا خُمْ
ل��ه َم�ْص���َرٌب من�ه��ا َح�����راٌم وَم��اأَكُل

))( يروى: لو اأن ذا امليل، بالفتح مبعنى هذا امليل.
)2(  احلارك: َمْو�صل العنق يف ال�صلب. اأعلى الكاهل. االأجزل: املقطع.

)3( املتمقق: الذي ير�صع مرة بعد اأخرى وهو �صبعان فيمتلئ جوفه وال متتلئ عينه.
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في��ا �َصا�َصَت���ا هات��وا لن��ا م��ن جواِبك���م
واأن��ت�����ُم في�ه  ن��ح��ُن  ك��ت�����اٍب  اأاأْه�������ُل 
ِخْلَف���ٌة  نح���ُن  واإْذ  ��ى  اأنَّ وِم��ْن  فكي��َف 
َلَن��ا وِت��الُع االأر���سِ ُح���وُّ َمِرْيَع������ٌة
اأم الَوْح���ُي َمْنُب���وٌذ وراَء ُظُهوِرن������ا
ْيَع������اِن منهم���ا لن��ا َراِعَي��ا �َص��ْوٍء ُم�صِ
اَعْت وغ������اَب ُرَعاوؤُها اأَتْت َغَنَم��ًا �صَ
ُل��ُح ُدني�اَن��ا جميع��������ًا وِديُنن��������ا اأَت�صْ
ْواِئ��ُج بال��ذي ول���و ُويِلَ الُه������ْوُج الثَّ

ي  الِق��ْدِح  اأْوَه��َن  َمْتَن�����ُه  ُبِرْيَن��ا َك��رَبْ
����ه  والي���������َة  �ِصلَّْغ����������ٍد  األ��فٍّ  كاأنَّ
ا���سُ فين��ا �َصَجاع��ًة  َب��ُط الَهوَّ ه��و االأ�صْ
َكاأَنَّ  ِكَت��اَب  الل��ه  ُيْعَن��������ى باأْم������ِرِه
ب����������ر اآي�����������ًة فَتُدُل�����������ه اأمَلْ َيَتدَّ
َفتل��ك والُة ال�َص��وِء ق��د ط��اَل ملُكه����م

ِمْق���َوُل اأفاني���َن  ذو  لَعْم��ِري  ففيك���م 
��ي بالكت���اِب َوَنْعِدُل عل��ى احل��قِّ َنْق�صِ
وَنْه�����زُل َت�ْصَمُن���ْوَن  ���ى  �َصتَّ َفِريق���اِن 
�َصَن���اٌم اأم�الْت���ُه اخَل�َطاِئ��ُط اأْمَي�������ُل))(
�����ُل)2( َفَيْحُك�ُم فين������ا املَ�ْرُزب������اُن امُلَرفَّ
اأب��و َجْع��َدَة الَع���ادي وَعْرَف���اُء َجْي��اأَُل
ْي��ٌك وُفْرُع�ُل)3( له��ا ُفْرُع���ٌل في�ه��ا �رَصِ
�ُل)4( بَّ ���َواُم امُلوؤَ ��اَع ال�صَّ على م��ا ب��ه �صَ
������ُل)5( ُوِلْيَن��ا ب���ه م���ا َدْع���َدَع امُلرَتخِّ

من الَق���ْوِم  ال  �َص����������اٍر  وال  ُمَتّنِب����������ُل 
ْثَوُل)6( ��وِك  اأَ َهِق املخل��وِط بالنَّ م��ن الرَّ
�������ُل)7( وفْيَم��ْن  ُيعاِدي��ِه  الِهَج��فُّ  امُلَثقَّ
������ُل)8( ْه��ي  ِفْي��ِه  الَك��ْوَديِنُّ  امُلَركَّ وبالنَّ
على َت��ْرِك ما ياأت��ي اأو الَقْل��ُب ُمْقَف����ُل
ُل ����اَم الَعَن��������اُء امُلَط�������وَّ ��اَم َحتَّ فَحتَّ

(7
(8
(9
20
2(
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3(

))( اخلطائط: اأر�س مل متطر بني اأر�صني ممطورتني. واخلطيطة رملة الرمال. واالأر�س مطر بع�صها دون بع�س.
)2( املرزبان: امللك الفار�صي.

)3( الُفرُعل: ولد ال�صبع.
)4(  املوؤبل: الكثري.

اأرُخل  اجلمع  ال�صاأن.  اأوالد  من  االأنثى  الِرخل:  الّرخال،  �صاحب  املرتخل:  ال�صاأن.  الثوائج:    )5(
وُرخال، وِرخالن.

هق: اخلبث. االأثول: املجنون.  )6(  ال�ِصلَّغد: الذئب. ومن معانيه اللئيم واالأحمق. االألف: االأحمق. الرَّ
والنُّوك: احلمق.

)7( الِهجف: الظليم امل�صن.
)8( الكودين: البليد كاأنه ِبرذون.
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ديِنهم اأه��ِل  يف  ال�َصْوِء  ِبِفَعاِل  وا  َر�صُ
��ي�ْت  ُبْخ�����اًل و�ُص����ْوَء  والي�����ٍة َكما َر�صِ
ُدوَنه�����ا اأْظَل��َم  اللَّْي��ُل  م��ا  اإذا  ُنباح��ًا 
َب االأْمَثاَل يِف اجَل��ْوِر َقْبَلن���ا َ وما ���رصَ
َة ال�����َرَدى ُفْون��ا بالَعَمى ُه�����وَّ ُه��ُم َخوَّ
ُيْحِدُثوَنه�����ا ِبْدَع�������ٌة  َع��اٍم  ُكلَّ  َلُه��م 
ي��ِن َبْع��َد َثَباِت���������ه َوَعْي��ٌب الأه��ِل الدِّ
بِه َيِج���يْء  مَلْ  ما  ْهَباُن  الرُّ اْبَتَدَع  َكَما 
�����لُّ ِدم������اُء امل�����ص��ل��م��نَي َل���َدْي���ُه���م حَتِ
َل��ِدْي��ُه��م فيها  ��اُر  االأْع�����صَ واأَْظ��َم��اوؤن��ا 
َلَدْيِهُم َح��ظٌّ  ال��َف��يِء  يف  َلَن��ا  َوَل��ْي�����َس 
������ُر َنْبَتِغ����ي فيا َربِّ َه���ْل اإال ِب���َك النَّ�صْ
َخْيَلُهم اأنَّ  ��ِه  اأْق�����صِ مل  ِع��َج��ٍب  وِم���ْن 
َهَم�������ْاِهُم  بامُل�ْص�����َتْلِئِم���نْيَ  َعَواِب�������ٌس

َهْب��������َوًة  ا�ْص����َتَلَبْتُه��نَّ االأَماِع�����ُز  اإذا 
ُي��َح��ِلّ��ئ��َن ع��ن م���اِء  ال���ُف���راِت  وِظ��لِّ��ِه
��ٌر ُمَعفَّ َحِبْي��ٌب  فيه��م  َب��ٍة  ُع�صْ �ِص��َوى 
َداِمي��ًا اأ�ْصَع��َث  ْعَث��اِء  ال�صَّ ُب��و  اأَ وَم��ْاَل 

فقد اأْيَتُموا  َط��ْورًا  ِع����������َداًء  واأْثَكُلوا
ْه����ِر َحْوَم��ُل ِل الدَّ ِبَكْلَبِته�������ا ف�������ي اأوَّ
��ُل ��بَّ ��وَي��ع��ًا َخ��َب��اٌل خُمَ ب���ًا َوجَتْ ْ َو����رصَ
��ُل ��اِم��ن��ا امُل��َت��َم��ثِّ الأْج������َوَر م��ن ُح��كَّ
ُل ��بَّ  ن���اُر احَل��اِل��ِف��نْيَ امُل��َه��وِّ ك��م��ا  ���صَ
اأَْوَح���ُل���وا ث��م  اأْت��َب��اَع��ه��م  بها  �����وا  اأََزلَّ
������ُل َدَث���اٍت  لي�����س عنه����ا  الَتَنقُّ اإلى  حُمْ
ِكت��اٌب وال  َوْح��ٌي  م��ن  الل��ِه  ُمْن��َزُل
��ْخ��ل��ِة امُل��َت��َه��ِدُل وَي���ْح���ُرُم َط��ْل��ُع ال��نَّ
وَمْرَتُع�����نا  فيه���م اأالٌء  وَحْرَم�������ُل))(
ا���سِ اأْرُح�����ُل وَلْي���َس َلنا يف ِرْحَل��ِة  النَّ
ُل َعَلْيِه����م وَه���ْل اإال َعَلْي���َك امُلَع�����������وَّ
اأْزَم��ُل)2( الَعَجاَج��ِة   ��َت  حَتْ الأِْجَواِفه��ا 
َكِح��ْداآِن ي��وَم الَدْج��ِن َتْعُل��و َوَت�ْص����ُفُل
َق�ْص��َطُل)3( ال�َص��ْه��ِل  واأَْعَقَبه��ا باالأْمَع��ِز 
��ُل ُمْن�صُ َعَلْيه��نَّ  ُي�ْصَه��ْر  ومل  ُح�َص���ْين��ًا 
������ُل)4( ��ى َنْحَب��ُه والَكاِهل����يُّ امُلَزمَّ ق�صَ
���ُل)5( جَّ واإنَّ اأب��ا  َح�ْج�����ٍل  َقِتْي����ٌل  حُمَ

32
33
34
35
36
37
38
39
40
4(
42
43
44
45
46
47
48
49

))( اأالء وحرمل: �صجرتان تعافهما املا�صية، الواحدة اأالءة.
)2( اأزمل: اأ�صوات.

)3( االأماعز: املعزاء: اأر�س ذات ح�صباء �صغار. الق�صطل: الغبار.
)4( حبيب بن مظاهر الفقع�صي، والكاهلي: اأن�س بن احلارث وكالهما من بني اأ�صد.

)5(  اأبو ال�صعثاء: رجل من بني كندة. اأبو َحْجل: م�صلم بن َعْو�َصجة.
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ْيَداِء ق��د َفْا���سَ َقْبَلُهم و�َصْي��ُخ بن��ي ال�صَّ
َكاأنَّ ُح�َص����ْين��ًا  والَبَه��اِلْي��������َل  َحْوَل��ُه
��َن ِبِه��م م��ن اآِل اأْحَم��َد يف الَوَغى َيُخ�صْ
وَغ�����اَب َنِبُي الل��ِه  َعْنُه���م وَفْق�������ُدُه
����ْيَب��ًة ����ُذواًل  اأج�����لَّ ُم�صِ َفَل��ْم اأَر خَمْ
اُموَن ع��ن َقو�ِس َغرِيِهم ْي��ُب به الرَّ ُي�صِ
َتَهاَف��������َت ُذئب�����اُن  املََطاِم��ِع  َحْوَل��ُه
���َرْت َكبَّ ��ُة   االأ�ِص��نَّ في��ه  �َص�َرَع���ْت  اإذا 
فم��ا َظ�ِف��َر امُلْج���َرى اإليه��م ِبَراأ�ِص������ِه
ٍة ��رْيَ َفَل��ْم اأَر َم��ْوُت��وِرْي��َن اأه����َل  َب�صِ
ك�ِصْيَعِت��ِه  واحَل��ْرُب  َق���������ْد  ُثّف�����َيْت
َفِرْيَق����اِن ه�����ذا  َراِك���ٌب  يف َع���َداَوٍة
ه��م َنِكْي�صُ امُل�ْص��َتاأِْخِري��َن  َنَف����َع  َفَم����ا 
ف��اإْن َيْجَم��ِع الل��ُه الُقُل�����وَب َوَنْلَق���ُه��م
َل�َن����ا َع�اِر���سٌ ذو َواِب��ٍل اأْطَلَق��ْت َل�ُه
ه��ا َكاأنَّ ِبْي���سٌ  ْوِع  ال��رَّ �َص���َراِبْيُلن��ا يف  
عل��ى اجُل��رِد م��ن اآِل الَوِجْي��ِه والِحٍق
ُوعًا اع م��ن ذاك اأ�صْ َنِك������ْل َلُه��ْم بال�صَّ
اأال َيْف������َزُع  االأق�ْ���������َواُم  مما  اأَظلَُّهم

����ُل))( واإنَّ اأب����ا  ُمْو�َصى  اأ�ِص������رْيٌ  ُمَكبَّ
���ُل)2( الأَ�ْص����َياِفِه��م ما  َيْخ���َتِل��ي  امُلَتب���قِّ
ُل َدَم�����ًا َظ����لَّ ِمْنُه���م  كالَبِه���ْيِم  امُلَحجَّ
لَّ��ُل ��ا���سِ ُرْزٌء م��ا ُهَن��اَك جُمَ عل��ى النَّ
���َرًة  َح��نْيَ  ُيْخ�َذُل واأْوَج��َب  من��ه  ُن�صْ
ُل ى له الَغ��يَّ  اأَوَّ َفَي��ا اآِخ�������رًا  �َص�������دَّ
��ى ذو �ِص��اَلٍح  واأْع��َزُل َفِرْيَق����اِن  �َص��تَّ
ُغ������َواُته��م  يف كلِّ  اأوٍب  وه�������لَُّل��وا
وال َع����َذَل  الَب��اِك��ي  َعلي��ِه  امُلَوْل��ِوُل
َحاٌح  واأْرُج������ُل وحَ��قٍّ  َلُه�������ْم اأي���ٍد  �صِ
َلَها اأَم��اَم��هم  ِق���ْدٌر َيِجْي�����ُس وِمْرَج������ُل
َوَب�����اٍك على ِخ��ْذاَلِن��ه احَل�قَّ  ُمْع�����ِوُل
�ُل َع�جُّ ��اِبَق��اِت  التَّ ���رَّ اأه��َل  ال�صَّ وال �صَ
َل�َن�ا َع����اِر�ٌس م�ن َغ��رْيِ ُم��ْزٍن  ُمَكلَُّل
ِوك�اَء َرَدى االأْبَط��اِل َعْزالُء  َت�ْص�َجُل)3(
ُل)4( ْتها من الِرْيِح �َصْماأَ ���ا اللَّْوِب َه��زَّ اأَ�صَ
����َهُل ِك�����ُرن�ا  اأْوت�������اَرنا  ح����نَي  ت�صْ ُتذَّ
ْج��ِل م��ن  ذاَك  اأ�ْصَج��ُل وَياأِتْيُه��م  بال�صَّ
ْئِبُل)5( ���ْئُه��م ذاُت  َوْدَق��نْيِ  �صِ ومَلَّ���ا جَنِ
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ع بن ُثمامة االأ�صدي. ))(  �صيخ بني ال�صيداء: قي�س بن ُم�ْصِهر. اأبو مو�صى: هو املوقَّ

)2(  يختلي املتبقل: �صبههم باخَللى وهو الرطب يجزه املتبقل وهو الذي ياأخذ البقل.
)3(  الِوكاء: احلبل الذي ي�صدُّ به. العزالء: الِقربة والراوية.

)4( ال�رصابيل: الدروع. اأ�صا اللوب: الُغدران تكون يف اأر�س حرة فتكون �صوداء واملاء اأ�صد بيا�صًا فيها.
ئبل: داهية. )5(  ذات ودقني: م�صيلني. �صِ
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اآِلْي��ِل  ق���د َب������َدا  َمِئ��الِت الدَّ ِم���ن امُل�صْ
ا���َس من َعَمًى اإلى َمْف���َزٍع َلن ُيْنِجَي النَّ
ُه������م اإل��ى الَها�ِص��ميني الَبَه�اِلْي�������ِل اإنَّ
ٍة اإل��ى اأيِّ َع�����دٍل اأم  الأّي�����ِة �ِص�����رْيَ
ا���سِ وامُلْهَت��َدى ِبِهم ����وُم النَّ َوِفْيه��م جُنُ

وُمه��ا  جُنُ اأْم��ِر  َظْلَم��اُء  ا�صَتْحَنَك��ْت  اإذا 
َيُك��ْن مل  َعمَي��اُء  ا���سِ  بالنَّ َنَزَل��ْت  واإْن 
����ل ما ُنوؤَِم�������ُل فيُه��������م في���ا َربِّ َعجِّ
 َوَيْنَف����ُذ يف را���سٍ  ُمِق������رٍّ ِبُحْكِم�����ِه
ا���سِ فيم������ا َيُنْوُب������ه��م ُه��������م للنَّ فاإنَّ
��ا���ِس ف��ي��م��ا َي��ُن��ْوُب��ه��م ����ُه����م ل��ل��نَّ واإنَّ

��ا���ِس ف��ي��م��ا َي��ُن��ْوُب��ه��م  ����ُه����م ل��ل��نَّ واإنَّ
��ا���ِس ف��ي��م��ا َي��ُن��ْوُب��ه��م ����ُه����م ل��ل��نَّ واإنَّ
 الأه��ِل الَعَم��ى ِفْيِه��م �ِص��َفاٌء م��ن الَعَمى
ْفُو م��ا ِع�ْصُت َخاِل�صًا َلُهْم من َهَواي ال�صَّ
َف��ال َرْغَبت��ي فيه��م  َتِغْي���سُ َلرْه���ب��ٍة

��ًة  اأْج��َن��ِب��يَّ �����������ِدٌث  َع��ْن��ُه��م حُمْ اأن���ا  وال 
 واإينِّ عل��ى  ُحِبّي������ه��ُم  َوَتَط��لُّ�����ِع��ي
��ا َدْوَن َوْثَب����ٍة ���وُد َلُه��م َنْف�ِص��ي مِبَ  جَتُ
����اُه��ُم �ني م���ن ِع����ّل�������ٍة  ِبِر�صَ ولكنَّ
�َرُه��م َوَتَطلََّع��ْت  اإذا �ُص�ْم��ُت َنْف�ِص��ي َن�صْ

ِل����ِذي اللُّبِّ منها  َبْرُق����ه��ا امُلَتَخّي���ُل))(
ُل ال��َت��َح�����������وُّ اإل���ي���ِه  اإال  ِف��ْت��َن��ٍة  وال 
اجي  َم�������اَلٌذ  وُمْوِئ���ُل خَلاِئ�����ِفن��ا  الرَّ
��ُل حِّ ��اِع����ُن  امُلرَتَ �ِص�����َواهم  َي����وؤُمُّ  الظَّ
ا���سِ  اأْلَي��ُل اإذا اللَّي��ُل اأْم�َص��ى وه��و بالنَّ
����ُل ا���سُ اأُفَّ ي بها النَّ غوام���سُ ال َي���رْصِ
������ٌر اإال ِبِه�����م ِحْي���َن ُت�ْصِك�����ُل َلُهم َب�صَ
ِلَي��ْدف������اأ  َمْق����رْوٌر  وَي�ْص���َبَع  ُمْرِم��ُل
�����ل ويف �َص����اِخ��ٍط ِم���نا  الِكَتاُب امُلَعطَّ
ِحُل ُغي��وُث َحي����ًا َيْنِف���ي ب��ه املَْح��ُل مُمْ
ُل ِدي عليه��م  َوُتْف�صِ اأَُك��فُّ َن�������ْدى  جُتْ

ُع�����رى  ِثَق���ٍة  حيُث ا�ص����تَقّلوا  وُحّللوا 
��الٍل  َوَمْنِزُل اِبْي��ُح  َتْه��ِدي من �صَ َم�صَ
ْيَح��َة  ُتْقَب��ُل ��ِح ل��و اأنَّ  النَّ�صِ م��ع النُّ�صْ
ُل)2( ومن �ِص����ْعِرَي املَْخ���ُزْوُن  وامُلَتَنخَّ
ِه���م  تَتَح��������لَُّل وال ُع������ْق��َدتي  يف  ُحبِّ
ُل وال  اأَن������ا  ُمْعَت���ْا���سٌ  ِب����ه��م  ُمَتَب�دِّ
�ِره��م اأْم�ِصي ال�رَصاء واأْخُت�����ُل اإلى َن�صْ
�����ُج���ُل َتَظ�لُّ َلَه�ا الِغ�ْرَب��اُن َح���ْويَل حَتْ
ْف���ِس  اأْبَخ����ُل ُم�َق��اِم��َي  حت��ى االآَن بالنَّ
��ُل َع��اُف امُلَثمَّ اإل��ى َبْع���سِ م��ا في��ه الذُّ
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َمئالت: الدواهي. الداآليل: اأي�صًا الدواهي ال�صداد. ))(  امل�صْ
)2( املتنخل: املختار ال�صفو.
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َوُقْل��ُت َلَه��ا ِبْيِع��ي م��ن الَعْي���ِس َفاِني���ًا
���ِك َعْن��ِك ِبَتْوَب���ٍة ���اَل ال�صَّ َواأَْلِق���ي ِف�صَ
ْتِن���ي امُل�َن�ى  اأتَ�ْت�ِن���ي ِبَتْع����ِلْي�����ٍل  َوَمنَّ
اِب��َرًا َوَق��ْاَل��ْت ُمِع����دٌّ اأَْن��َت َنْف�َص����َك �صَ
 اأََم�ْوَت���ًا عل��ى ح��قٍّ َكَم��ا َم��ْاَت ِمْنُه��ُم
����وى التي اإْن َبَلْغَتها اأَْم الَغ���اَي��َة الُق��صْ
َكاَلَم��ُه َنَه��اُب  م��ن  ِمْنُه��م  َن��اَل  اإذا 
���ار اأَ�ص����واأ َق��ْوِل�����ه ���ُل اجَلبَّ َواَل  َي�صِ
ف��اإْن َي��ُك هَ��������َذا َكاِف���َي��ًا َفه��و ِعْنَدنا
اإ�ْص����َوًة اأْحَم����َد  اآِل  يف  يِل  ولِك����نَّ 
ُه��م َع��ُدوُّ ُيِرْي��ُب  فيم��ا  ِن��ي  اأنَّ عل��ى 
ُخ��ْس َغَمراِتها �����َوى اأَ واإْن اأَْب�ُلِغ الُق�صْ
�ْخ��ُت اأِدْي�����َم ال��ُودِّ َبْيِن��ي َوَبْيَنُه��م َن�صَ
فم���ا َزاَده����ا اإال ُيُبو�ص�����ًا وم����ا اأَرى
�����اُت ِمْنُه����م �������اُه الَتِقيَّ ِخ����ي اإيَّ َون�صْ
�������ٍة �������ي على اأينِّ اأَرى ف����ي َتِقيَّ واإِنّ
����اِء َعْيَن��يَّ ُمْطِرٌق ����ي عل��ى اإْغ�صَ واإنِّ

ْيه�ا  ِم���َرارًا  واأَْع������ِذُل ِبَب������اٍق  اأَُع�����زِّ
�ُل))( َف��صُّ ���ٍة َق��ْد  َط����ْاَل  َه��َذا التَّ َح��َواِريَّ
����َة  امُل�َت�َع������لِّ�ُل َوَق������ْد  َيْقَب����ُل  االأُْمِنيَّ
�اءْي��ِن  َيْعَج����ُل وا اأَيُّ  الَق�صَ رَبُ َكَم���ا �صَ
ُم��ُل)2( اأَُب���و َجْعَف�ٍر ُدوَن الذي  ُكْن��َت  َتاأْ

��رْبُ  اأْجَم����ُل  َفاأْن��َت اإَذًا م��ا اأَْن��َت  وال�صَّ
َوَرّدًا علي����ه َظ���لَّ��ِت  الَع�������نْيُ  َتْهم���ُل
ِبَع������ْيِب��ُهم اإال  ا�ْص������َتَقَلَك  اأْف���َك������ُل)3(
�ي  من َغ��رْيِ  اْكِتَف���اٍء  الأَْوَج�������������ُل َواإنَّ
ْهِر اأَْطَوُل ى يف �َص�اِلِف الدَّ َوَم��ا َق��ْد َم�صَ
من الَع�����َر�ِس االأَْدَنى اأَ�ُص��مُّ واأَ�ْص��ُم���ُل)4(
اإذا َك��ِرَه امل��وَت الَي��َراُع امُلَه������������لُِّل)5(
��ِرِة  االأْرَح������اِم  َل�����ْو  َيَت���َبلَّ���ُل ِباآ�صِ
���ُل َل��ُه����م  َرِح�َم���ًا  واحَلْم��ُد ِللِِّه  ُتْو�صَ
اِء امُل��ِرْي��ِب  واأَْدُم�����ُل اأَُداِج�ي َعَل�ى الدَّ
اأَُخ���اِل��ُط  اأْق��َوام�ًا ِلَق�����ْوٍم  مَلِْزَي�������ُل)6(
ْل���َجُل)7( ي على االأْقَذاِء وهي جَتَ رْبِ َو�صَ
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))(  احلوارية: اخلال�صة ال�صادقة. والف�صال: الثياب. واملعنى األقي عنك ثياب ال�صك والوهن والب�صي ثياب 
احلرب لن�رصتهم.

)2(  اأبو جعفر: حممد بن علي بن احل�صني بن علي بن اأبي طالب.
)3(  اأفكل: رعدة �صديدة.

: من ال�صمة. واأ�صمَّ واأ�صمل: مبعنى اأ�صلح. )4( اأ�ُصمُّ
)5(  الرياع: اجلبان. امُلهلل: الفار الذي اليثبت يف القتال.

)6(  ملزيل: اأراد خمالطتهم يف املجال�صة، ومزايلتهم يف الراأي.
)7(  جتلجل: حترك وتقلقل مثله.
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(07
(08
(09
((0
(((

ُمَبالَي���ًا َوَلْي���َس  اأْحِف��ْل  مل  ِقْي��َل  واإْن 
ه���ا َفُدَوَنُكُم����وه�����ا  َي�����اَل  اأْحَم���َد  اإنَّ
اُء يف ِغ����بِّ  َق��ْوِله���ا َب�����ٌة َغ���رَّ ُمَه���ذَّ
اأََت����ْتُك��ْم َعل��ى َه�ْوِل اجَلَن���اِن ومَل ُتِطْع
ِب َثْاِويًا ه��ا اأْن َكاَن يف ال��رُتْ وما �ص��رَّ

ا  اأَُب����اِل���ي  واأْحِف��������ُل))( ��بًّ مَلُْحَتِم��ٌل  �صَ
ُم��َق��لَّ�َل���ٌة  ل���م َي�����اأُْل فيه������ا امُلَق����ِلُل
َغ���داَة َغ���ٍد َتْف�ِص���رْيُ م����ا َقاَل جُمِم�����ُل)2(
َل��َها َناِه���يًا ِم�م�ن يَ����ِئ�ُن  َوَيْزَح����ُل)3(
ُزَه���رْيٌ َواأْوَدى ذو الُقُرْوِح  َوَج���ْرَوُل)4(

))(  ال�صب: احلقد.
)2(  مهذبة: نقية من اللحن والِزحاف.

)3(  يئن: من االأون الرفق والبطء. يزحل: ينتحي، زحل عن مكانه، زحاًل وزحواًل: زال تنحى ابتعد. 
)4(  ذو القروح: امروؤ القي�س. جرول: احلطيئة.  

الدللت ال�سيا�سية:

تناولت هذه الق�صيدة العديد من الدالالت التي ت�صري اإلى هذا الوجه من ال�صيا�صة 
االأموية، وهي جت�صيد لبع�س االأحداث والوقائع التي �صجلها لهم التاريخ، وهي كما 

قال �صاعرها عنها: 

اُء يف ِغ�������بِّ  َق�ْوِله�ا  ** َغ�داَة َغ�ٍد َتْف�ِص�رْيُ م�ا َقاَل جُمِم����ُل َبُة َغ�رَّ ُمَه��ذَّ

ونرجو اأن ن�صري اإلى الدالالت ال�صيا�صية التي حملتها الق�صيدة، ون�صرب غور ما 
قد جاء فيها جمماًل من دالالت لهذا ق�صمناها اإلى:

الدعوة اإلى اليقظة:

بداأ املطلع بدعوة مبا�رصة اإلى اليقظة، فال وقوف على االأطالل، وال غريه، بل 
تنبي��ه ودعوة اإلى التاأمل واالنتباه، والرجوع اإلى احلق، فقد طال هذا النوم وبداأت 
امل�صاوئ تطغى. وقد زين املعنى ب�صور من البديع فنجد الطباق بني )مقبل ومدبر(، 
والبي��ان )ع��ٍم يف راأيه متاأمل(. وج��اء البيت الثاين موؤكدًا ملعن��ى االأول، فكاأن هذه 



77

د. اآمال نورالدالالت ال�ضيا�ضية يف المية الكميت بن زيد االأ�ضدي

االأم��ة تغط يف ثبات عميق، اإنه نوم الغفلة، فمتى تفيق هذه االأمة من �صباتها. ويبدو 
من هذا اال�صتهالل الذي بداأ به ال�صاعر ق�صيدته، اأن االأمة كانت يف حالة يرثى لها من 
وَن  فََل َيَتَدبَّرلُ

َ
الذه��ول والغفلة، فلي�س هناك اأ�صواأ من عمى القلوب، ق��ال تعالى: ]أ

رِْض 
َ
وا ِف اْل فَلَْم يَِسْيْي�لُ

َ
لَُها[ )حممد :24(، وقال تعالى: ]أ ْقَفال

َ
ٰ قلُللُوٍب أ ْم َعَ

َ
ْرآَن أ الْقلُ

بَْصارلُ َوَلِٰكْن 
َ
َها َل َتْعَم اْل وَن بَِها فَإِنَّ ْو آَذاٌن يَْسْيْيَمعلُ

َ
ْم قلُللُوٌب َيْعقِللُوَن بَِها أ وَن لَهلُ َفَتكلُ

ْمِ  نَْت بَِهادِي الْعلُ
َ
ور[ ) احلج:46(، وقال تعالى: ]َوَما أ دلُ للُوبلُ الَِّت ِف الصُّ َتْعَم الْقلُ

َعْيْيْن َضَلَلِِهْم[)النمل:)8(. وعمى القلوب والفكر وال��راأي هو ما عناه ال�صاعر، 
وه��و غاي��ة العمى؛ فهو موت ج�ص��دي؛ ولهذا قرن��ه بالر�صد )وهل اأم��ة م�صتيقظون 
لر�صده��م(، فينتبهون ملا يحاك لهم، فقد طال بهم هذا ال�صبات وتلك الغفلة. فجار بهم 
احل��كام من بني اأمية، والأن االأمة يف غفلة ب��داأت تطفح عيوب احلكام على ال�صطح؛ 
وكان حاك��م بني اأمية اآنذاك ه�ص��ام بن عبدامللك، وهو ذو املي��ل))(. اأي لو اأنه عدل 
ع��ن اجَلْور. واالأمة يف غفلتها هذه عطلت االأحكام، وتبدلت ال�رصيعة حتى اأ�صبحت 
َو  ِ َوهلُ ْسلََم وَْجَههلُ لِلَّ

َ
ْن أ ْحَسْيْينلُ دِيًنا ِممَّ

َ
على ملة غري ملتها، ودين غري دينها، ]َوَمْن أ

لُ إِبَْراهِيَم َخلِيل[ )الن�صاء:25)(. فكاأنهم  ََذ اللَّ َبَع ِملََّة إِبَْراهِيَم َحنِيًفا َواتَّ ِْسْيْيٌن َواتَّ ملُ
مل��ا تبدلت االأحكام وال�صنن اأ�صبحوا على غري ملة االإ�صالم، وهذه اأي�صًا داللة خطرية 

لرتدي حال االأمة. 

وقد اأجاد �صاعرنا املطلع فا�صتهله مبا يوؤدى الغر�س ويدل على مراده يف براعة 
واإتق��ان �صنعة؛ فكما قالوا: "اأح�صنوا االبت��داءات فاإنهن دالئل البيان)2("، "والبتداء 
اأول ما يقع يف ال�صمع من كالمك، واملقطع اآخر ما يبقى يف النف�س من قولك، فينبغي 

))(  وهناك رواية بالفتح )لو اأّن ذا امليل( اأي هذا امليل.
)2(  اأبو هالل احل�صن بن عبدالله بن �صهل الع�صكري، )ت395ه�، 005)م(، كتاب ال�سناعتني الكتابة 
اإبراهيم، املكتبة الع�رصية، ط)، بريوت،  اأبو الف�صل  وال�سعر، حتقيق علي حممد البجاوي وحممد 

427)ه�/ 2006م، �ص399.



78

العدد  104 / كانون الثاين - حزيران 2021مجملة  جممع اللغة العربية االأردين 

اأن يكون��ا جميعًا مونق��ني))(". واإذا كان االبتداء ح�صنًا بديع��ًا، ومليحًا ر�صيقًا، كان 
داعي��ًة اإلى اال�صتماع ملا بعده، وقد ب��رع ال�صاعر فيه واأجاد؛ فقارئ هذه الق�صيدة ما 
اأن يبداأه��ا حتى يتمها ال يجد فيه��ا اإال �صال�صة واإ�صابة معنى، وح�صن داللة. االأبيات 

من ))-8(. 

بيان حال الأمة:

كان��ت تلك مقدم��ة عن حال االأم��ة وماآله��ا، وكاأين به يريد اأن يق��ول: كيفما 
تكونوا يولى عليكم، فقد ذكر اأن بني مروان كالمهم كالم االأنبياء –عليهم ال�صالم- 
واأفعالهم اأفعال اأهل اجلاهلية، فهم يقولون ما ال يفعلون. يتكلمون باحلق وياأمرون 
به، وفعله��م نقي�س قولهم. اأما الرعي��ة فقد ر�صيت بالدني��ا، وغرتهم زينتها، فما 
يري��دون فراقها؛ مع علمهم اأنهم فيه��ا بني موت اأو قتل، ولكنهم يتم�صكون بها كاأنها 
له��م حرز مما ي�صيبهم. وهم اله��ون منغم�صون يف هذا الله��و، غارقون يف حبه، 
فاإذا باحل��كام يتحكمون يف م�صريهم، فيجدون واالأم��ة غافلة يف لهوها، ويرجون 
اأن تطول اآجالهم، ولكنهم وهم يف غفلتهم يقرتبون من اآجالهم. حيث اإنهم يعي�صون 
عي�ص��ًا رقيقًا �صعيف��ًا. م�صبهًا له يف �صعفه بجلد قد دبغ فهو �رصي��ع الف�صاد، كذلك هذا 
العي�س يفنى عاجاًل. وداللة الت�صبيه باجللد داللة وا�صحة حيث ال جند فائدة يف اجللد 
الفا�ص��د. وحالهم يف معاجلة ه��ذا العي�س اأ�صبه بحال هذه احلالئ��ة، التى ت�صع االأدمي 
على يده��ا وتاأخذ ما عليه من الو�صخ، تريد اإ�صالحه بعدم��ا ف�صد، كذلك االأمة تريد 

�صالح اأمرها بعدما اأف�صدته بغفلتها، ولكن هيهات.

ف�صد ه��ذا العي�س فاأ�صبح –مل��ن ي�صفه- اأ�صبه بثوب طال ب��ه الزمان فاهرتى، 
اإذا ن�ص��ب على جان��ب خباء فاإنه ال يقي من حر وال برد، ف��اإذا �صرت جانب ال ي�صرت 

))(  ال�سناعتني، الع�صكري، �ص403.
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االآخ��ر؛ فتدخل منه ال�صم���س وال ي�صتظل به، وهكذا اأ�صبح العي�س ال نفع فيه، كما ال 
نف��ع يف هذا اخلباء اخللق. ف��اإذا حاولنا اإ�صالح جانب من دهرن��ا ف�صد لكرثة الف�صاد 
في��ه وتفاقمه، فهو اأ�صبه به��ذا الثوب الذي ال اأمل يف اإ�صالح��ه. وال �صك يف براعة 
ه��ذا الت�صبيه الذي مثل به حال االأمة، وحال عي�صها وهو ت�صبيه اأ�صفى على ال�صورة 
اإ�رصاق��ًا وبه��اء، فجعلها وا�صحة للعي��ان رغم ما بها من قتامة. فق��د اأ�صبحت اأمور 
النا���س مهملة فكاأن النا�س اإبل �صائب��ة ال راٍع يحفظها وي�صونها، خرياتها مباحة كما 
ه��ذه االإبل التى ال �رصار عليها فلبنها مباح. �صب��ه ه�صام بن عبدامللك بالراعي الذي 
اأهم��ل اإبل��ه وغنمه. وهذا الراعي –يعن��ي ه�صامًا- ال يحتلب خ��ريات االأمة فح�صب 
–ب��ل من �صدة لوؤمه- مي�صها م�ص��ًا! م�صتمتعًا بهذه اخلريات، وقد اآثر الدعة، على 
النظر يف اأمور الرعية، حتى ا�صرتخت اأخالف املعي�صة من طول ما ر�صعوها، بعد 
اأن كان��ت حفاًل ممتلئة باخل��ري، وهذا غاية يف �صوء ا�صتغالل م��وارد االأمة، وغني 
ع��ن القول اأن ح�صن الت�صبيه وجودة اال�صتع��ارة اأعانا يف تو�صيل املعنى الذي اأراده 
ال�صاع��ر من ج�صع احلكام، وظلم املحكومني وهي غاية يف الداللة على حال االأمة. 

راجع االأبيات من )4-9)(. 

الكذب ال�سيا�سي:

ات�ص��ف بع���س حكام بن��ي اأمي��ة يف هذا العه��د ب�صف��ات مل ير���س عنها من 
يعار�صونهم، منها على �صبيل املثال اأنهم يف خطبهم ينمقون القول ويزينون اخلطب 
باالأمثال وبالغ��ة الكالم، وحاملا ينزلون من املنرب يخالف فعلهم قولهم. فهذا ه�صام 
وه��و عل��ى املنرب م�صيب فيما يق��ول، ولكنه حامل��ا ينزل يخالف فعله م��ا قال، فهم 
ي�رصبون االأمثال يف خطبهم للدنيا يعظون النا�س، وهم اأحق بالوعظ؛ فلهم �رصوب 
وفنون يف القول وتزيينه، وجتميله ولكنه خواء ال فائدة فيه وال فعل يتبعه. االأبيات 

.)(7-(5(
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احلق يف اخلالفة:

واإذا كان هذا هو احلال فكيف �صاروا اإلى اخلالفة؟ اأو كيف �صارت اإليهم اخلالفة؟ 
وم��ن اأحق بها؟ ومَل �صاروا اأحق بها م��ن غريهم، والنا�س يف هذا احلق على ال�صواء؟ 
وكيف اأ�صبح النا�س فريقني خمتلفني؛ ال�صاللة احلاكمة يف رفاهية ودعة، وبقية الرعية 
يف �صق��اء وجوع؟ فبمَّ �ص��اروا اأحق بهذا الف�صل من غريه��م؟! والغريب اأن االأر�س 
بخ�صبها وخ�رصتها ونعيمها، �صارت لبني اأمية، واأ�صبح ن�صيب االأمة منها، االأر�س 
الب��ور التي ال خ�ص��ب فيها، وال ماء اأو مرع��ى، فقد اأخذوا منها م��ا خ�صب وتركوا 
للنا���س ما جفَّ ف��اأي عدل هذا؟ وهل نح��ن نحتكم اإلى كتاب الله اأم ق��د نبذناه، ف�صار 
حكامن��ا يرفلون يف ثيابهم مثل اأكا�رصة الفر�س، وه��ذا غاية ما يبغون. ويف هذا داللة 

عميقة على حوار مفتوح يجب اأن يتقارع فيه الفريقان احلجة. االأبيات )8)-)2(.

�سدة الف�ساد:

لقد جعل حكامنا غايتهم املظهر واالأبهة، وال �صاأن لهم باأمور الرعية، فاأ�صبحت 
رعايته��م لالأمة وقيادة اأمرها والعناية ب�صوؤونه��ا، اأ�صبه بذئاب و�صباع عاثت ف�صادًا 
يف غن��م غاب عنها الراعي؛ وداللة ت�صبيه ه�صام بالذئب هنا غاية يف اأداء املعنى وفق 
قناع��ات �صاحب الق�صيدة، فالذئب لي�س كاأي حيوان مفرت�س فح�صب؛ بل له �صفات 
اأخ��رى لها داللتها يف املعنى؛ هي خبثه وده��اوؤه ومكره، ومعروف عن الذئب اأنه 
اإذا وج��د دمًا على ذئب اآخر افرت�صه، وال ين��ام اإال واإحدى عينيه حتر�صه! وهو من 
احليوانات التي متت��از بالقدرة على التخطيط، ويتميز باحلنك��ة واليقظة وال�رصا�صة 
والغدر والتعط�س للدماء. والعرب تعرف عن الذئب كل هذه اخل�صال وقد �رصبوا 
ب��ه االأمثال فقال��وا: اأالأم من ذئب، واأوقح من ذئب، واأيق��ظ من ذئب))(، واأجوع 

))(  اأبو الف�صل اأحمد بن حممد بن اأحمد بن اإبراهيم امليداين، )ت8)5ه�(، جممع الأمثال، 4ج، حتقيق 
حممد اأبو الف�صل اإبراهيم، ط2، 406)ه� - 987)م، ج3، �ص230، 458، 544.
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م��ن ذئب، واأخبث م��ن الذئب، واأختل م��ن الذئب، واأخف راأ�صًا م��ن الذئب))(. 
ويقول��ون من ا�صرتعى الذئب فقد ظل��م، اأي فقد و�صع االأمانة يف غري مو�صعها)2(. 
ويقول��ون اأظلم من الذئب، واأ�صله اأن اأعرابيًا ربى ذئبًا فلما �صّب افرت�س �صخلة له، 

فقال االأعرابي:

َفَر�ص������َت �ُصَوْيهتي وَفَجعَت ِطفال  **  وِن�ْص�����وانًا واأنت له���������م رِبيُب
َخال واأنَت طفٌل **   فم�������ا اأدراَك اأنَّ اأب�����اَك ذِي��ُب ن�ص�������اأَت مع ال�صِّ

���لٍح َطْبع������ًا اأديُب)3( َب���������اُع ِطَباَع �َص�وٍء  **   فلْي����َس مُب�صْ اإذا كاَن الطِّ

 وهذا الذئب يعينه يف �صاأن الرعية واليه خالد بن عبدالله الق�رصي، وكان واليًا 
عل��ى العراق )�صنة 05)ه���، 723م( ثم عزل �صنة 20)ه�.)4( وه��و اأ�صبه بال�صبع 
العرف��اء، و�صميت ال�صبع عرفاء لنتنها، وهوؤالء م�صيعان للرعية والدين. وال �صك 
اأن جع��ل الوايل �صبعًا له مدلوله؛ فاملعروف ع��ن ال�صبع اأنه مفرت�س يخرج للبحث 
ع��ن طعامه لياًل، وه��و من احليوانات الت��ي تعي�س على اأكل اجلي��ف، وبقايا �صيد 
وفرائ���س احليوانات االأخرى، اإال اأنه ي�صيد مبهارة، وهو من احليوانات الليلية فال 
تخرج من جحوره��ا اإال بعد املغرب وحتت �صتار الظالم، ومن احليوانات االأكولة 
والنهمة. وال�صبع مولعة بنب�س القبور، وت�صتخرج ِجيف املوتى فتاأكلها، يقولون يف 
املث��ل: اأنب�س من جياأل )جياأل ا�صم لل�صبع()5(. والع��رب ت�رصب بها املثل يف الف�صاد 
واخل�صة وق�صة املثل )كمج��ري اأم عامر( تدل على هذه اخل�صة، واأم عامر من اأ�صماء 
اإبراهيم، وعبداملجيد  الف�صل  اأبو  الأمثال، 2ج، حتقيق حممد  جمهرة  كتاب  الع�صكري،  اأبو هالل    )((

قطام�س، دار اجليل، ط2، بريوت، د.ت، ج)، �ص332، 462، 439، 428. 
)2(  نف�صه، ج2، �ص265. وقالوا الذئب ا�صم رجل وله ق�صة راجعها يف ال�صفحة املذكورة.

)3(  ال�صابق، �ص30.
الق�رشي  )خالد  743م. وهو ابن 60 �صنة  686م، وقتل �صنة 26)ه�،  66ه�،  )4(  ولد خالد نحو �صنة 

.pdf ) حياته وتاريخه، د.بندر بن حممد بن ر�صيد الهمزاين
)5(  جممع الأمثال، ج3، �ص0)4.
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ال�صبع اأي�صًا، وق�صة املثل طويلة ذكرها امليداين، نكتفي منها بذكر االأبيات االآتية:

رُي اأمِّ عام����ِر وَمْن َي�صنِع املعروَف مع غرِي اأهله  ** ُيالِق الذي القى جُمِ
َرائ���������ِر �َس األباِن اللِّقاِح الدَّ اأداَم لها ِحنَي ا�ص����تجاَرْت ِبُق��ربه  **   حَمْ
واأ�ْص�������َمَنها حتى اإذا ما َت�كاَم��لْت  **  َف�َرْت��ه باأني�اب له��ا واأظاِف���������ِر

َفُقل لذوي املع�ُروف هذا َجزاُء َمن  **  َب��َدا َي�صنَع املَْع��ُروَف يف َغرِي �صاكِر))(.
ه��ذا احلاكم وواليه رعيا االأم��ة رعاية الذئب للغنم الت��ي �صاعت وغاب عنها 
الراع��ي، و�صاعده��م يف ذلك اأوالدهم م��ن ال�صباع. فهل ت�صلح الدني��ا والدين بعد 
ه��ذا الف�صاد؟ وبعدما اأ�صاع اجلور موارد االأم��ة الكثرية؟ ولو وليت الغنم مبثل هذه 

الوالية ل�صاعت كلها ومل يبق منها �صيء، فال يجد الراعي رعية يرعاها. 

وذه��ب اإلى منحى اآخر يف تاأكي��د فكرته حول جور احل��كام و�صوء اإدارتهم، 
ف�رصب مثاًل ل�صوء االإدارة و�صعيها يف هالك الرعية، م�صبهًا تقطيع اأو�صالها ب�صاحب 
الِق��دح )وهو ما مل يكن عليه ن�صل(، فاإذا ويل نح��ت الِقداح غري املاهر اأف�صدها، فال 
ت�صل��ح ل�صيء وال غر�س، وه��ذا ما اآل اإليه حال االأم��ة، ويل اأمرها من ال يح�صن 
اإدارة االأمور فاأف�صدها، ف�صارت كهذا الِقدح الذي ال فائدة منه. فهذا احلاكم وواليه 
جمعا بني احلمق واخلبث والف�صق والف�صاد. وهو اإلى جانب ذلك قا�س على الرعية، 

فيها اأ�صد جائر، وعلى اأعدائه نعامة من �صدة �صعفه وجبنه. االأبيات )22- 28(.

البعد عن كتاب الله:

ويهاج��م الكميت ه��وؤالء احلكام متهم��ًا اإياهم اأنه��م ال يتدبرون كت��اب الله وال 
ينظ��رون فيه، فهم لبطئهم يف النظر فيه اأ�صبه بال��ربذون الذي ي�رصبه راكبه ي�صتحثه 
من بطئه، اأمل يتدبروا اآية تدلهم على ترك ما يفعلون، اأم على قلوبهم اأقفال؟ وهم على 

))(  جممع الأمثال، ج3، �ص26.
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م��ا هم فيه قد طال ملكهم وطال معه العناء، فاإالم ه��ذا العناء الطويل؟ ر�صوا بالظلم 
يف رعيتهم، فرعيتهم بني يتم وثكل. فحالهم وحال رعيتهم مثل حال هذه املراأة التي 
تدعى )حومل( يف الظلم))(. فه��ذا حالهم مع رعيتهم �رصبًا وجتويعًا؛ كما كانت تفعل 
هذه املراأة مع كلبتها، فتقابل الوفاء باجلحود، فحكمهم ف�صاد مف�صٌد. وداللة هذا الت�صبيه 

اأنهم قد فاقوا يف جورهم كلَّ جور �رصب به املثل قبلهم. االأبيات )35-29(.

تخويف الرعية:

وق��د كان من �صيا�صتهم تخويف الرعي��ة باملواعظ تارة، وبالقتل تارة اأخرى، 
وقد هولوا باملواعظ الكاذبة، م�صبهًا لهم بتلك النار التي كانت توقد يف اجلاهلية ويلقى 
عليها امللح ويقولون اإن حلفت كاذبًا مل ياأت عليك احلول ولك ماٌل؛ يخوفون الرعية 
كمثل هوؤالء –جهاًل- وهم اجلاهلون. وقد �صا�س بنو اأمية االأمة باإحداث البدع، فلهم 
يف كل ع��ام بدعة حمدثة، ومن هذه البدع اأنه��م يعيبون اأهل الدين على ثباتهم على 
دينهم، ويبتدعون حمدثات لي�صت من الدين يف �صيء؛ الأنهم بدلوا ما اأمر الله به من 
مث��ل: ا�صتحالل الدم بالقتل وهو حرام قطعًا، وحترمي اأكل التمر املتديل من عنقوده 
وه��و حالل قطعًا. ويق��ال اإنهم ال يدعون اأحدًا مي�صي ب��ني نخله ومي�صه حتى يوؤدي 
خراج��ه، فاإن م�صه قبل ذلك قتل. واأنهم ي�رصبون حتى يرتوون، وت�رصب رعيتهم 
اأع�ص��ارًا، و�رصب االأع�صار �رصبه مثاًل لورودهم امل��اء بعد ع�رصة اأيام. وياأخذون 
الف��يء الأنف�صهم ويحرم��ون منه الرعية، فح��ظ الرعية عندهم ممن��وع حمبو�س. 

وداللة ذلك ب�صط ال�صيطرة ومنع النا�س من حقوقها. االأبيات )43-36(.

دللة الظلم:

والعجب العجاب اأنهم يوجهون هذا الظلم اإلى �صاللة النبي )عليه اأف�صل ال�صالة 

))(  حومل كانت امراأة لها كلبة حتر�صها، وكانت جتيعها ف�رصبتها العرب مثاًل.
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واأمت الت�صلي��م(. واأعجب العجب اأنهم يعدون خيولهم عليها الفر�صان يف كامل عدتهم 
وعتاده��م، ت�صبه خيله��م العقبان يف خفته��ا و�رصعتها، هذه اخلي��ل الكرارة جتوب 
ال�صه��ل املنب�صط من االأر���س فتثري الغبار، وتركب الوعر م��ن االأر�س فت�صري فيه 
ب�رصع��ة وقوة وال تثري غبارًا لوعورة االأر�س. وعجبًا ال ينق�صي توجه هذه اخليل 
اإل��ى احل�صني متنعه عن ماء الف��رات! والعجب اأنه مل يدافع عنه اأحٌد اإال ع�صبة قليلة. 
 ، ا�صتح��ل جي�س بني اأمية دماء احل�صني ومن مع��ه، كما ي�صتحل اآخذ الرطِب الرطبَّ
ا�صتاأ�صلوه��م كم��ا ي�صتاأ�صل املتبقل البق��ل. خا�صت هذه اخليل يف دم��اء اآل الر�صول 
)علي��ه اأف�صل ال�ص��الة واأمت الت�صليم( و�صارت الدماء الطاه��رة حجواًل يف اأقدامهم. 
ما اأبلغ الداللة هنا! فهي لي�صت �رصدًا حلادثة تاريخية وثقها التاريخ فح�صب؛ بل دليل 

دامغ على لوؤم ال ي�صاهيه لوؤم، من هوؤالء احلكام. االأبيات )54-44(.

الظلم يورث:

وقع��ت حادثة مقتل احل�صني �صنة ))6ه�( كم��ا ذكرنا يف عهد يزيد بن معاوية، 
وقيلت هذه الق�صيدة يف عهد ه�صام بن عبدامللك، وكان عهد ه�صام بني عامي )05)-
25)ه�(، وقد اأ�صار اإلى انتقال احلكم وراثة من معاوية بن اأبي �صفيان اإلى ه�صام بن 
عبدامللك بقوله )فيا اآخرًا �صدى له الغّي اأول(، ن�صب القتال بني هاتني الفئتني، جي�س 
الع��راق الذي مل يكن فيه اأحد من اأهل ال�ص��ام، وهذه الفئة القليلة مع احل�صني وهم ال 
يزي��دون على )80( رجاًل. وكان الوايل على الكوفة عبيد الله بن زياد، وعدد من 
قتل من جماعة احل�صني اثنان و�صبعون رجاًل، ثم اأخذوا راأ�س احل�صني وحملوها اإلى 
ابن زي��اد، ومعها بنات احل�صني واإخوته ومعهم عل��ي بن احل�صني �صغري مري�س، 

فاأمر ابن زياد بحمل الراأ�ص ومعها الن�صاء وال�صبيان اإلى يزيد يف دم�صق))(.

))(  راجع حادثة مقتل احل�صني )ر�صي الله عنه( يف نهاية الأرب، ج20، نقاًل عن ابن جرير الطربي يف 
تاريخه، ج4، �ص307و308.
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وق��د اأعاد التاريخ نف�صه فق�صى ه�صام بن عبدامللك على زيد بن علي بن احل�صني 
و�صلبه))(، ويبدو اأن هذه احلادث��ة اأعادت اإلى ال�صاعر حادثة مقتل احل�صني بن علي 
)ر�صي الله عنه(. اأو رمب��ا ي�صري اإليها نف�صها رابطًا بينها وبني مقتل احل�صني، ليدلل 
بذلك على ف�صاد ودموية البيت االأموي؛ الذي ورث احلكم والظلم. فمنذ بداية العهد 
االأموي جتمع حول يزيد وتهافت حوله )ذئبان املطامع( وهم اأ�صحاب يزيد، �صبههم 
بالذئب��ان يف خ�صتهم وطمعهم، وجعلهم فريقني: منه��م االأعزل و�صاحب ال�صالح، 
هوؤالء طمع��وا يف عر�س احلياة الدنيا وتكالبوا على احل�ص��ني، و�رصعوا فيه االأ�صنة 
وه��م يهللون ويكربون فرحني بقتله. فما نفع بني اأمية مقتله وحمل راأ�صه اإليهم، بل 
�رصهم ذلك واأ�صبح و�صمة يف عهدهم، وال يالم من بكى احل�صني من االأمة، حيث 
ال ينف��ع اللوم. وداللة ذكر هذا احلدث وم��ا مياثله داللة عميقة على ا�صت�رصاء الظلم 

املورث يف البيت االأموي. االأبيات )58-55(.

حال الأمة بعد مقتل احل�سني:
قتل احل�صني فاأ�صبح له �صيعة موتورون، والعجب اأنهم مل يدافعوا عنه ولهم اأيٍد 
ب، اأن يهبوا للدفاع عنه، ولكنهم  واأرجٌل �صحاح، وكان الواجب وقد اأوقدت احلرَّ
خذلوه و�صاروا فرقتني فرقة يف عداوة مع بني اأمية، واأخرى باكية على خذالنه. 
فم��ا نفع امل�صتاأخرين عن ن���رصة احل�صني اإدبارهم، وال ���رص الذين تقدموا لن�رصته 
التعج��ل. ويف هذا اإ�صارة اإلى ما اأ�صاب االأمة من انق�صام ت�صع�صعت له االأنف�س التي 

ترجو اأن تثاأر له، ولكن مينعها ال�صعف والتخاذل. الأبيات )62-58(.

متنى الثاأر:

ال تياأ���س النفو���س، فتتمن��ى اأن يجمع الله القل��وب يوم اللق��اء املاأمول، الأخذ 

))(  اأحمد ال�صايب، تاريخ ال�سعر ال�سيا�سي، �ص308.
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الث��اأر ورد االعتبار، بجي�س كثيف مكلل بالرجال وال�ص��الح، له وابل، هذا املطر 
�صه��ام تندفع نحو �صدور بني اأمية فت�ص��ب عليهم الهالك �صبًا، وهذا اجلي�س املدجج 
بال�صالح، تلم��ع دروعه يوم الروع كاأنها غدران حركته��ا ريح ال�صمال، وخ�س 
ريح ال�صمال بالذكر؛ الأنها ت�صفي املاء وحتدث عليه حبكًا، وهي طرائق املياه، التي 
ت�صب��ه ملعان الدروع. وجن��ود هذا اجلي�س يركبون خيواًل ج��ردًا من �صاللة الوجيه 
والح��ق )فر�صان فحالن جنيبان معروفان من خي��ول العرب(. وحني ت�صهل هذه 
اخلي��ول تذكر االأمة ثاأرها فتقاتل قتااًل �صديدًا. فتكيل لهم عند اللقاء ال�صاع اأ�صوعًا، 
فيف��زع االأقوام مما اأظلهم م��ن داهية ال يدفعها عنهم دافع. هذه الداهية من الدواهي 
ال�ص��داد وقد ملع برقها فاأ�صبحت ظاهرة للعيان، وال يخفى ما يف ذلك من داللة على 

الرغبة يف االنتقام. االأبيات )69-63(.

الها�سميون امللجاأ:

هذه الثورة العارمة عل��ى الظلم، حتتاج اإلى ماأمن ومالذ، ينجي النا�س من فتنة 
عمياء، هذا املالذ هم الها�صميون، فهم املوئل للخائف من جربوت البيت االأموي، فاإلى 
من امللجاأ دونهم؟ وهم ما هم عداًل و�صرية، حني ي�صتد الظلم وتدلهم لياليه، فهم الهدى 
اإذا �ص��ل النا�س وا�صتحنكت ظلماوؤهم، وبلغ��ت بهم احلرية غايتها، واأفل جنم الهداية، 
واأ�صكل��ت بهم االأم��ور، ونزلت بهم عمياء، فبن��و ها�صم هم الب���رص والب�صرية لالأمة 
والدالل��ة هنا؛ اأنهم اأحق النا�س بوالية االأمور. والدع��اء اأي�صًا مالذ يلوذ به امل�صطر، 
والأنهم يوؤملون يف اأن يكون اخلال�س على اأيدي الها�صميني، يدعون الله اأن يعجل لهم 
م��ا ياأملون، فاإذا �صارت اإليهم اخلالفة وجد املقرور ال��دفء، واجلائع ال�صبع، وتنفذ 
اأح��كام القراآن الكرمي التي طاملا عطلت. ولبن��ي ها�صم مكانة ال ت�صاهيها منزلة، فاإنهم 
غي��وث حيًا، واأكف ندى، وه��م للنا�س معتمد وم�صابيح تهدى م��ن ال�صالل، وفيهم 
�صف��اء الأهل العم��ى، وماأوى لل�صعاف. وله��م الهوى اخلال�س ال�صف��و الذي مل ي�صبه 
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نفاق، فال ينق�س حبهم خوف من بني اأمية، وال يعتا�س بهم اأو يبدلوا باأحد. 

وم��ع هذا امليل، وهذا احلب لبن��ي ها�صم، اإال اأن املجاهرة به ت�صكل خطرًا على 
الثورة وعلى احلياة، فاإن ن�رصتهم يجب اأن تكون يف اخلفاء، �صلمًا بالقول والل�صان 
دون ال�صن��ان، وم��ع ذلك تظل النفو�س يف حالة ���رصاع، و�صد وجذب، بني نف�س 
تل��وم على ت��رك الن�رصة بال�صالح، والرك��ون اإلى الل�صان، وتل��ك التي تدعو اإلى 
لبو���س احلرب، وكلما عزم��ت النف�س على املجاهرة بالع��دوان امل�صلح، اأتته بتعليل 
ومنت��ه االأماين، وعللته بال�صرب. وتظل النف�س يف حالة �رصاع بني املوت على حق 
كم��ا مات اأبو جعفر حمم��د بن علي بن احل�صني بن علي بن اأبي طالب، وبني ال�صرب 
اإل��ى اأن ياأتي الله باملاأمول. وهذا ال�رصاع له ما يوؤججه يف النفو�س، ويجعل اأواره 

م�صتعاًل، وال تخمد نريانه. االأبيات )95-70(.

نهج حكام بني اأمية جتاه اآل علي:

يوؤج��ج هذا ال�رصاع النف�صي القا�ص��ي ما اتِهم به حكام بني اأمية من �صتم اآل علي 
اب��ن اأبي طالب )كرم الله وجهه( يف خطبهم، وذكرهم ل��ه بال�صوء واملكروه، فبعد 
قت��ل علي وا�صتقرار �صيعته بالعراق، �صكتوا عل��ى م�ص�س، ثم اأثارهم ما داأب عليه 
والة الع��راق من �ص��ب علي واآله على املناب��ر، فثار لذلك ُحجر ب��ن عدّي بالكوفة 
فاأخ��ذه زياد بن اأبيه اإل��ى معاوية فقتله، وا�صتمر االأمر حت��ى اأوقفه اخلليفة عمر بن 
عبدالعزي��ز، "وق��د كان عمر نهاية يف الن�صك والتوا�ص��ع، ف�رصف عمال من كان 
قبل��ه من بني اأمية، لعدم ثقت��ه يف دينهم اأو تقاهم، وا�صتعم��ل اأ�صلَح من قدر عليه، 
ف�صل��ك عماله طريقته، وترك لع��ن علي )عليه ال�صالم( عل��ى املنابر، وجعل مكانه 
يَماِن  ونَا بِاْلِ ِيَن َسْيْيَبقلُ لُوَن َربََّنا اْغفِْر نَلَا َوِلِْخَوانَِنا الَّ ول ِيَن َجاءلُوا ِمن َبْعِدهِْم َيقلُ ]َوالَّ
ِيَن آَمنلُوا َربََّنا إِنََّك رَءلُوٌف رَِّحيٌم[ )احل�رص :0)(، وقيل:  َوَل َتَْعْل ِف قلُللُوبَِنا ِغلًّ ّلِلَّ
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ْرَبٰ َوَينَْهٰ َعِن  رلُ بِالَْعْدِل َواْلِْحَسْيْياِن ِإَويَتاءِ ذِي الْقلُ ملُ
ْ
َ يَأ بل جعل مكان ذلك ]إِنَّ اللَّ

وَن[ )النحل :90(، وقيل بل  ْيْيرلُ ْم تََذكَّ ْم لََعلَّكلُ كلُ نَْكرِ َواْلَْيْيْ�ِ يَعِظلُ الَْفْحَشْيْياءِ َوالْملُ
جعلهما معًا"))(، ثم عاود اخللفاء هذا النهج مرة اأخرى؛ فاإذا نال منهم ه�صام ب�صتمهم 
ولعنه��م على املن��رب، ظلت العيون تدمع، فال ي�صل اأ�ص��واأ قوله فيهم، حتى ترتع�س 
النفو���س وترع��د من �صدة الغي��ظ، وهي يف غاية اخل��وف واأ�صد الف��زع من ت�صلط 
احل��كام، والعجز عن الدفاع عنهم بال�ص��الح. والداللة ال�صيا�صية لهذا النهج يف �صب 
اآل ر�صول الله )�صلى الله علي��ه و�صلم(، وا�صحة للعيان، فاإن هوؤالء احلكام، وهم 
يف موق��ع ال�صلطة والقوة، وبه��ذا الفعل، يت�صفون باجله��ل واحلمق، و�صوء تقدير 

الأمور. الأبيات )98-96(.

الأ�سوة ببني ها�سم:      

اإن الدف��اع عنهم بالل�صان وهو االأمر الذي يف املق��دور يجعلنا ناأخذ االأ�صوة من 
اآل النبي )�صلى الله عليه و�صلم( فاإنهم �صربوا ومل يقاتلوا، ففيهم اأ�صوة ح�صنة، وبهم 
نرتفع ع��ن عر�س احلي��اة الدنيا، ولكن اإن طف��ح الكيل وا�صطررن��ا فاإن خو�س 
غم��رات احلرب اأمر ال مفر منه. وقد اأُخذ ما بني بني اأمية بالرفق واللني لو يجدي 
ذل��ك نفعًا، ولكن مل يزد االأمر معهم اإال يبو�ص��ًا. وال �صك يف اأن الداللة هنا وجوب 
التاأ�صي ببني ها�صم ودفع ال�صيئة باحل�صنة، مع اأخذ احليطة للدفاع بال�صالح اإن اقت�صى 

الأمر ذلك. الأبيات )99- 04)(.

نهج التقية:

وملا �صار اأمر بني اأمية اإلى عداء بنيِّ ال مفر من مواجهته، وملا كانت املواجهة 
تق��ود حتمًا اإلى املوت، فال مفر من اجلهد يف املداجاة واملداراة، مع اإ�صمار البغ�س 

))(  مروج الذهب، ج3، �ص90).
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والعداوة، واجلهد يف جع��ل اجلرح مندماًل، ولكن ما يف داخل اجلرح من ف�صاد ال 
يجعله مندماًل. ولهذا ال ب��د من التقية، واملداراة وخمالطتهم يف املجال�س وخمالفتهم 
الراأي، واإغ�صاء العني على القذى، وجرب النف�س على ال�صرب وهي ت�صطرب حقدًا 
وداًء، كلما حاول اأن يطفو على ال�صطح تدخل الل�صان وهو يلهج مودة، ولكن القلب 
يطف��ح حقدًا. والتقية كانت عن��د ال�صيعة من متام تعاليمه��م، اأو هي و�صيلة ي�صرتون 
به��ا اأ�صاليبهم يف الدعوة ال�صيا�صية خمافة التنكيل بهم، فاعتمدوا عليها انتهازًا للفر�س 
وف�رصوا بها كثريًا من �صلوك اأئمتهم، فال�صيعي يداري ويجاري ويت�صرت ويتكتم حتى 

يظن اأن الفر�صة اأمكنته فيظهر))(. الأبيات )05)- 07)(.

اإبالغ الر�سالة:

ه��ذه الق�صيدة ر�صالة الآل اأحمد )�صلى الله علي��ه و�صلم( مل ياأل �صاعرها جهدًا، 
ولكن��ه جهد يقل كث��ريًا عما اأراده منها، فهي ق�صيدة مهذب��ة نقية من اللحن وعيوب 
ال�صع��ر، غراء بي�ص��اء مل ت�صبها �صائبة، اأتت على الهول مل تط��ع ناهيًا وال نا�صحًا، 
مل تخ���س لومة الئم، ومل تب��ال مبا �صبقها من فحول ال�صعر وال�صعراء من مثل امرئ 
القي���س وزهري واحلطيئة. لتنقل للب�رصية جمعاء ما لقي��ه اآل اأحمد من ظلم وقتل من 
ح��كام بني اأمية، دالة بذل��ك على اأن االإن�صان ال ينجو من الظلم واإن كان من �صاللة 
االأنبي��اء، وكم يف االأر�س من ف�صاد ومف�صدين على تعاقب احلقب واالأزمان. وكما 
اأجاد ال�صاعر املطلع اأجاد املقطع، "والكالم يح�صن ب�صال�صته، و�صهولته، ون�صاعته، 
وتخري لفظ��ه، واإ�صابة معناه، وجودة مطالعه، ولني مقاطعه، وا�صتواء تقا�صيمه، 
وتع��ادل اأطراف��ه، وت�صابه اأعجازه بهوادي��ه)2(، وموافقة ماآخ��ريه ملباديه، مع قلة 
�رصورات��ه، بل عدمها اأ�صاًل، حت��ى ال يكون لها يف االألفاظ اأث��ر)3(". فكانت هذه 

))(  اأحمد ال�صايب، تاريخ ال�سعر ال�سيا�سي، �ص228.
)2(  الهادي: العنق، واملتقدم، وجمعه الهوادي. 

)3(  اأبو هالل الع�صكري، ال�سناعتني، �ص53.
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الق�صيدة درة يف بابها، فريدة يف مو�صوعها، جمعت العذوبة، واجلزالة، وال�صهولة 
والر�صانة، و�صلمت من عيوب التاأليف كما قال �صاحبها، وحملت دالالتها داخلها. 

الأبيات )08)- )))(. 
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اخلامتة:

انتظ��م عقد الدولة االأموية ما يقرب من القرن اأي ت�صعة عقود اأو تزيد، توالى 
على احلكم فيها عدد من اخللفاء وال��والة، بع�صهم ات�صف باحللم واالأناة كمعاوية، 
ومنه��م م��ن كان نهاي��ة يف الن�صك والتوا�صع مث��ل عمر بن عبدالعزي��ز، وبع�صهم 
باخلالعة واملج��ون مثل الوليد بن يزيد، الذي كان �صاحب �رصاب ولهو وطرب، 
ث��م تكالبت على الدولة اأ�صباب زوالها، من ان�صغالهم بامللذات بعد اأن و�صلت الدولة 
اإل��ى درجة من الرخ��اء؛ وكان اأن منت الع�صبية بني النزاري��ة واليمانية، وتغلغل 
االأمر اإلى زوالها. وقد اأرخت هذه الق�صيدة جلوانب مظلمة من هذا العهد، و�رصحت 
الكث��ري من االأدواء فيه، حتى اأ�صبح ما ميكن ترميمه واإ�صالحه اأمرًا م�صتحياًل. كما 
فتحت الباب وا�صعًا ل�صوؤال م�رصوع، فمن اأولى النا�س برعاية االأمة؟ وما موا�صفات 
احلاك��م؟ ومبَّ ي�صتح��ق اأن يكون واليًا على الرعية؟ وهذا ب��اب وا�صع للحجاج. وقد 

متثلت دالالتها يف بيان داء الغفلة، وتعطيل االأحكام:

����������ُل وعطلت االأحك�����ام حتى كاأنن�����ا  **  على ِمل�ٍة غ��ري الت�ي نتنحَّ

والف�صاد ال�صيا�صي الذي اأهدر موارد االأمة حتى اأ�صبح العي�س كما و�صفه:

�����ه  **  لوا�صفه ِهدُم اخلب����اء املرع�����بل فاأ�صب���ح باق��ي عي�����صنا وكاأنَّ
اإذا حي���س منه جانب راع جان�ب  **  بفتقني ي�ص�ح��ى فيهم��ا املتظل�����ل

اإلى جانب اجلور والظلم، واإحداث البدع، وا�صتحالل الدماء وحترمي ما اأحله 
الله، وتقتيل �صاللة النبي )�صلى الله عليه و�صلم(، وانفراط عقد االأمة اأحزابًا و�صيعًا. 

وه��ذه الق�صيدة –اإلى جانب دالالتها ال�صيا�صية- ت�صل��ح اأن ُتدر�س من الناحية 
اجلمالي��ة والبالغية اأي�صًا، فهي ت�صتحق اأن تدر�س درا�ص��ة فنية م�صتقلة، فهي حافلة 
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ب�صتى األوان البالغة، وهي قطعة نادرة من حيث املو�صوع، والتناول، ومن حيث 
الفن واجلمال، وقد �صهد لها �صاعرها باأنها مهذبة غراء واأنها تبني عن نف�صها، ويتبني 
النا���س معناها يف مقبل االأيام. واإن كان من تو�صية اأخ��رية فهي اإحياء هذا الرتاث 
العرب��ي، فما زالت الدرا�صات فيه حتتاج ملن ينقبون ويبحثون فيه عن الدر املكنون 
يف �صت��ى الفنون، فيجدون فيه العربة والفن الرفي��ع، فهو خال�صة جتارب ثرة قلَّ 
اأن يجود مبثلها زمان، كما يجدون فيه اللغة ال�صافية، يف زمان اختلط فيه الف�صيح 

بالعامي، فهذه الكنوز اأ�صبحت احلاجة ما�صة اإليها اليوم يف زمان التغريب هذا. 
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العبور من االنهدام الطللي اإلى البناء احل�ساري

 يف ال�سعر اجلاهلي 

اأ. د. خليل الرفوع)*(

امللخ�ص

على  وقفوا  اجلاهليني  ال�صعراء  اأن  وهي  حمددة  فكرة  على  البحث  هذا  يقوم 
الديار بعد رحيل اأهلها، وكان وقوفهم للتاأمل يف م�صري االإن�صان، ففي امل�صهد الطللي 
ي�صور ال�صعراء ما ح�صل من انهدام وخراب ب�صبب احلروب لينطلقوا عرب خيالهم 
اأماكن متح�رسة لي�ص فيها موت، بل فيها  اإلى  اإلى ترك تلك الأمكنة  الفني ليدعوا 
بعد  البحث  فجاء هذا  املختلفة،  الكتابة والو�صم وال�صناعات  مفاتيح احل�صارة مثل: 
كانوا  جميًعا  باأنهم  لل�صعراء  ثاقبة  روؤية  عن  ليك�صف  اجلاهلي؛  ال�صعر  ا�صتقراأُت  اأن 
يف  يح�صل  مما  للتخل�س  احل�صارة  اإلى  العبور  اإلى  ويدعون  احلرب،  يرف�صون 
الواقع امُلَعاين. وقد اعتمد البحث ال�صعَر فقط لتو�صيح الفكرة التي ظلت ترتدُد عندي 
زمًنا، ومن خاللها تبني اأن ال�رصاع بني املوت والبقاء قد دفع ال�صعراَء اإلى حماولة 

الت�صبث بعنا�رص احلياة التي تتمثل حينذاك باأدوات احل�صارة.

)*( اأ�صتاذ االأدب العربي بجامعة موؤتة.
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Passage from Ruins to Civilization in Pre-Islamic Poertry

Abstract

This research is based on the specific idea that poetry in 
the pre-Islamic erareflected on hometowns after their people 
had left them. This reflection was one on the fate of man that is 
represented in the so-called Al-Atlaal "the ruins". In this poetic 
scene, the poet depicts the destruction caused by the wars.Using 
his artistic imagination, the poet then calls for leaving these places 
to civilized places where there is no death, but rather the key to 
civilization such as writing and other civilization tools such as 
the various industries. This research came after reading all pre-
Islamic poetry to reveal thatall of the pre-Islamic poets rejected 
war and called for a transition to civilization to get rid of the 
killing between their tribes. The research uses poetry to illustrate 
the idea that the struggle between death and life had led the pre-
Islamic poets to try to cling to the elements of life which wasat 
that time civilization in opposition to the Bedouin life.The study 
also reveals that there was no relationship between Al-Atlaal "the 
ruins" and women as discussed in many recent studies.
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 مفتتٌح: امل�صهُد الطللي يف الق�صيدة اجلاهليِة منفتٌح على جملٍة من ال�صوِر التي تت�صافُر 
لت�ص��كَل روؤيًة متكامل��ًة عند ال�صاعر اجلاهل��ي، ولعلَّ تلك ال�صور الت��ي قاربْت بنَي 
الر�ص��م املت�ص��كل يف االأر�ِس بعد رحي��ل القبيلة عن املكاِن وب��ني مظاهر احل�صارية 
املتخيل��ة يف خميال ال�صعراء اأي بني �صورتني متنافرتنِي اأغرت الباحَث بالنظر بعني 
ْب عنه الدرا�صات قدمًيا  املتو�صم يف الظاهرة داللًة وت�صويًرا؛ الأن ال�صوؤال الذي مل جُتِ
وحديًث��ا، هو: مَل ذلَك الت�صوي��ُر؟ فالر�صُم مظهر بدوي يتوق��ُف عنده الزمن، بينما 
مظاه��ر احل�صارة مثل: الكتابة وال�صناعة حالة توؤ�ص�ُس لدميومة الفعل االإن�صاين فكًرا 

منَجًزا متجدًدا بتجدد االإن�صان.

فف��ي الطل��ل املُعاينِ ال يح�رصُ االإن�ص��انُ الذي -كان فاعاًل وحي��ًدا– بل يتحرك 
احليوان املتوح�س مطمئًنا اآمًنا ال ياأتيه خوف من عدوه االإن�صان ويف حلوله يف الطلل 
دالل��ة على حيات��ه وفناء قاتل��ه اأو مطارده فناًء تاًم��ا ال بعث بعده َجَذع��ًة، بينما يف 
ى  ال�صناعة احل�صارية كالكتابة ُيرى االإن�صاُن فناًنا ينق�ُس ويرق�ُس وينمنُم ويعيد ما احمَّ
ويتقن ما ي�صنع باأناة وتوؤدٍة، واأما ال�صاعر فيقف باكًيا متاأماًل لكنه بكاء وتاأمل من اأجل 
تغيري الواق��ع االنهدامي اإلى بناء ح�صاري، اأي العبور م��ن البادية اإلى احلا�رصة، 
اأو لنق��ل االنتقال م��ن ال�صكون الب�رصي اإلى حراكه اخلال��د؛ فالطلل �صاهٌد على املوت 
االإن�صاين والفناء اجلمعي بينما الكتابة واملظاهر احل�صارية االأخرى اآنذاك �صاهدة على 
التج��دد واحلياة، فثنائية املوت واحلياة تلك يولدها ال�صعر ليجعَل ال�صعراَء اأكرث توازًنا 
واأق��در على جتاوز اأ�صباب الياأ�س اإلى مظاهر احل�صارة، يدفعهم اإلى ذلك العجز عن 
اإح��داث اأ�صباب احلياة يف تلك الر�صوم الدار�صة وقد طحنتهم من قبُل احلروب طحًنا، 

وا بينهم عطر من�صم وكل عطور الدم املحرم. و�رص�صتهم باأنيابها بعد اأن تفاَنوا ودقُّ

ُل الطلل: الفاعل احلقيقي يف ت�صكيل امل�صهد الطللي هو االإن�صان  اأوًل: الإن�ساُن ُم�َسكِّ
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املحارب فرًدا وجماعة، فق��د كان الفاعل يف الديار قبل تبدلها وحو�ًصا، اإنهم اأولئك 
الفر�ص��ان املحارب��ون اأولو القوة والباأ���س الذين جتمعهم �صف��ات الفرو�صية، يقول 

ُجِميُّ بعد و�صف الديار والبكاء على ر�صومها:))( �صاِبُئ بُن احلارِث بن اأْرطاأَة الرُبْ

����������ال وَن االأ�صرَي امُلَكبَّ عهْدُت بها فْتياَن حْرٍب و�َصْت������َوٍة         كراَما يفكُّ

فم��ن كان ي�صك��ُن تلك الديار ه��م اأبناء احل��رب الذيَن يفك��ون اأ�رصاهم بالغزو 
واالإغ��ارة، ويف ال�صت��اء يكونون عوًن��ا لفقرائهم، فقد كان ثمة �صت��اٌء يجلب الغيث 
واخل��ري، والدار مل تخُل منهم برحي��ٍل بحًثا عن كالأ تاأكله اإبلهم وماٍء ي�صقيهم وي�صقي 
اأنعامه��م، فهم فتيان احل��رب، ومل يفنهم اإال حرب طحنتهم طحًن��ا فلم يبق منهم اإال 

ر�صوم دار�صة.

ويجل��و عبيد ب��ن االأبر�س حقيقة امل�صبب يف ذهاب اأه��ل الديار، اإنها احلروب 
واملنايا املتوالية، يقول عبيد يف و�صف ديار بني �صعد)2(:

ا�ُس احُلُروِب واملنايا العواقُب فاأْذهبُهم ما اأذهَب النا�َس قبله�������ْم          �رصِ

اإنها احلروب التي ال تبقي اأحًدا من اأهل الديار، وقد اأهلكت النا�س جميًعا، ويذكر 
عبيد يف موطن اآخر من �صعره ما فعلته تلك احلروب واملنايا التي �صعبت النا�س)3(:

�����������ُروُب اأر�ٌس توارثَه�������ا �َصُع�����������ْوُب         فك��لُّ َمْن َحلََّه���ا حَمْ
ْي���ُب �َص�����نْيٌ مِلَْن ي�ِص�������ْيُب �����ا ه����اِلًك���������ا           وال�صَّ ا قتي�����اًل واإمَّ اإمَّ

عوب هي املنايا التي تخطف اأرواَح املحاربني وقد بدت يف ال�صعر اجلاهلي  فال�صَّ
))( الأ�صمعي، اأبو �صعيد عبدامللك بن قريب، الأ�سمعيات، حتقيق و�رصح اأحمد حممد �صاكر وعبدال�صالم 

هارون، ط5، بريوت، لبنان، �س80).
)2( عبيد بن الأبر�ص، الديوان، حتقيق و�رصح د.ح�صني ن�صار، �رصكة ومطبعة م�صطفى البابي احللبي 

واأوالده، ط)، م�رس، �ص9.
)3( ال�سابق، �ص3).
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ُر�ُصَل االآلهة املكلفني بقب�س اأرواح الفر�صان يف �صاحات احلروب))(؛ ويتحول النا�س 
بعد نهارهم اإلى ليل؛ اأي من حياة اإلى موت �رصمدي، فرتى روؤو�س اجلبال خا�صعًة 

من هول ما ترى، يقول ب�رص بن اأبي خازم االأ�صدي)2(:

����ُلوُع بها ُخ�ُص��������وُع ��َل اأْهُله������ا منه���ا فباُن�������وا          بلي��ٍل فالطُّ حتمَّ

فلم يكن خل��و الديار ب�صبب االنتقال اإلى اأمكنة اأخ��رى بل ب�صبب تلك احلروب 
، فال ي�صلم من طحنها اأحد  التي تاأكل اأبناءها وتطحنهم بثفالها كما تطحن الرحى احلبَّ
اإن كان موًت��ا اأم هالًكا اأم فقًدا الأعزة، واآية ذلك اأن تلَك الديار قبل احلروب كانت 
جمال���َس اأي�صار ومالعب �صم��اٍر ومواقد نريان ال تخمُد كما يق��ول االأ�صود بن يعفر 

النه�صلي)3(، وقد عهدها النابغة من قبُل متور بالكرام واحلياة، يقول)4(:

َلْت           خناِطْيَل اآجاِل النَّع����اِم اجَلواِف���ِل ���ا كراًم���ا َفُبدِّ عه���دُت بها حيًّ

وي�صُف عبيد بن االأبر�س اأهل الديار وما كانوا فيه من اآالء ورغد عي�س)5(:

َبَح�����ْت          َخَلْت منُهُم وا�ص���تْبَدَلْت غرَي اأبداِل فاإْن تُك غرْباُء اخُلَبْيَبِة اأ�صْ
فِقْدَما اأرى احليَّ اجلمي�َع بغْبط����َ�ٍة          بها واللي������ايل ال تدوُم على حاِل
���الِل الًّ ِبَت�صْ ي َلَياَن العي�ِس �صَ ي ورهطي واإخوت��ي          اأرجِّ اأبَعَد بني عمِّ

ويقوُل لبيد بن ربيعة م�صوًرا ك��رثَة املياه واخليام والندماء ومغاين احلياة من 
))( انظر: خليل الرفوع، "املنية يف ال�سعر اجلاهلي –درا�سة يف دللتها و�سورها ال�ستعارية–"، 

املجلة الأردنية يف اللغة العربية واآدابها، جملد3، عدد3، متوز، 2007م، �ص07)، 08).
ط)،  الثقافة،  وزارة  من�صورات  ح�صن،  د.عزة  الديوان، حتقيق:  الأ�صدي،  اأبي خازم  بن  ب�رس   )2(

دم�صق، 972)م، �ص30).
الثقافة واالإعالم،  القي�صي، وزارة  الديوان، �صنعة د.نوري حمودي  النه�صلي،  يعفر  بن  الأ�صود   )3(

ط)، العراق، 998)م، �ص63.
)4( النابغة الذبياين، الديوان، حتقيق حممد اأبو الف�صل اإبراهيم، دار املعارف، ط2، م�رس، �ص42). 

اخلناطيل: النعام. اآجال: جمع اإْجل: اجلماعة.
)5( عبيد بن الأبر�ص، الديوان، �ص3)).
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لهو ومي�رس يف تلك الديار))(:

َي وا�ِص������ٌط فب�����راُم          من اأهلِه ف�صوائٌق فخ�������������زاُم اأْقوى وُعرِّ
ٌ وخي�����������اُم فالوادياِن فك����لُّ مغًنى منه��������ُم         وعلى املياِه حما�رصِ
ِق َمْي�رِصٌ ون�������������داُم عهدي بها االأََن�َس اجلميَع وفيه�����ُم          قب�َل التفرُّ

اإنَّ حياة مثل هذه احلياة ال يبليها اإال تلك احلروب التي تاأتي على النا�س جميًعا، 
يقول عبيد بن االأبر�س موؤكًدا ذلك)2(:

ِب ع�ال�������ى          من بناِت الوجْيِه اأْو ح����������الَّ ٍر كال�صَّ مَّ اأْوَح�َصْت بعَد �صُ
َمى وِقَب�اِب وُمَراٍح وم�ْص�������رٍح وُحُل�������ْوٍل         ورعابْي�����������َب كالدُّ
وُكُهِوٍل َذوي ندى وُحُل������������ْوٍم        و�ص��������باب اأجناٍد ُغْلِب الرق���اِب

�ُس االأكرب يف قوله)3(: ويوؤكد املعنى نف�صه املرقِّ

بعَد جمي����ٍع قْد اأراُه�������ْم به�������ا         لُهْم ِقَب��������اٌب وعليه����ْم َنَع�������ْم

       ويقوُل علقمة الفحُل)4(:

وكاَن ال ي�����زاُل به���ا اأني���������ٌس          خالَل ُمُروِجها َنَعٌم و�َص������������اُء

ى ال�صالمي)5(:      ويقول عبيد بن عبد الُعزَّ

ِر واَم يف االأنيِق املن�����وَّ ُن����������وا تْلعاِت�����ه          و�صنُّوا ال�صَّ مناِزُل قْوٍم دمَّ

))( لبيد بن ربيعة العاملي، الديوان، حتقيق: اإح�صان عبا�س، الكويت، 962)م، �ص288.
)2( ديوان عبيد بن الأبر�ص، �ص22. الوجيه: فر�س. مراح: ماأوى االإبل. رعابيب: بي�صاء.

)3( املف�صل ال�صبي، املف�سليات، حتقيق اأحمد حممد �صاكر وعبدال�صالم حممد هارون، ط3، بريوت، 
لبنان، �ص229.

ا ن�رص احلتي، دار الكتاب العربي، بريوت، 992)م، �ص2. )4( علقمة الفحل، الديوان، حتقيق: د.حنَّ
)5( ق�سائد جاهلية نادرة، �ص30).
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وحينم��ا يبال��ُغ ال�صعراء يف و�ص��ف الديار فاإنه��ا مبالغٌة فني��ٌة يف و�صف عظم 
تل��ك الكارثة، فاحلي يفنى جميُعه، والديار مل  تع��ْد اإال ر�صوًما ال يكاد يبيُنها اإال من 
عرفه��ا من قبُل، مل يكن التحول ذلك ب�صبب الطبيعة �صيواًل وزالزَل وغري ذلك من 
املهلكات، واآية ذل��ك اأن عنا�رص احلياة للحيوان والنبات قائمة؛ فاالأمطار تهطل يف 
تل��ك الديار والنبات يزه��ُر والنوؤى التي كانت حتمي اخليام م��ن ال�صيول معاينة يف 

اأمكنتها، يقول عبدالله بن العجالن وا�صًفا ما بقي من الطلل))(:   

���������رى         مب�ْصحاتها اإْذ راحِت العنُي تْرُج�ُف ته الوليدُة بالثَّ وُنوؤٌي اأجدَّ

واأم��ا زهري بن اأب��ي �صلمى في�صري اإل��ى اأن النوؤى مل تتثلم بع��ُد على الرغم من 
م��رور ع�رصين �صنة على فن��اء القبيلة )اأم اأوفى(، ولي�س ذلك فح�ص��ب بل اإن اأثافيَّه 
ال�صفَع والدمنَة مل َتَكلَِّم وهي كذلك ت�صهد على اأن ديارها الوا�صعة التي متتد بني رقمتي 
الب���رصة واملدينة كانت متور باحلياة فال تزال الن��وؤى كما كانت مل ي�صْبها ما ي�صيب 

الأر�ص من ت�صققات وتثلمات، يقول)2(:

�ِس ِمْرَج��������ٍل          ونوؤًْيا كحو�ِس اجُلدِّ مل يَتَثلَّ����������ِم اأثايفَّ �ُصْفًعا يف ُمَعرَّ

ولذل��ك كانت الدمنة باأن�صنتها ه��ي ال�صاهدة على جتمع القبيلة لياًل حول مواقدها 
وحف��ظ اأ�رصارها؛ لذا فهي مفجوعة من هول ما راأت للقبيلة من خطوب، فلم تنطق 
بح��رف واحد حينم��ا �صاألها زهري يف مطل��ع املعلقة �صوؤااًل وجودًي��ا يخت�رص الفجيعة 
االإن�صاني��ة بفجيع��ة اأم اأوفى بح��روب داح�س والغرباء التي ُبعث��ت ذميمًة بني عب�س 

وذبيان وقد تبزل ما بني الع�صرية بالدم)3(:
))( عبدالله بن العجالن النهدي، الديوان، حتقيق: اإبراهيم �صالح، هيئة اأبو ظبي للثقافة والرتاث، ط)، 

اأبو ظبي، 2009م، �ص)3.
)2( زهري بن اأبي �صلمى، �رشح الديوان، �صنعة االإمام اأبي العبا�س اأحمد بن يحيى ثعلب، مطبعة دار 

الكتب امل�رسية، 944)م، �ص7.
)3( �رشح ديوان زهري، �ص7.
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راِج فامُلَت�َث�لَّ�������������ِم اأِمْن اأْوفى ِدمن�ٌة مل تك�لَّ���������������ِم          بح�ومانِة الدَّ

ويق��رر لبيد اأن النوؤى ُغْوِدَرْت فجاأًة كما ُغ��ْوِدَر الُثمام الذي يو�صع عليها مع 
الطني ملنع ت�رصب املياه اإلى داخل اخليمة))(:

َعِرَيْت وكاَن بها اجلميُع فاأْبَك��ُروا          منها وُغْوِدَر نوؤُْيها وُثماُمه����������ا

واالإب��كار يف هذا البيت لي���س اإبكاًرا حركًيا بحًثا ع��ن موجبات احلياة، بل هو 
اإبكار فجائي م�صتغرًقا اجلميَع، والنوؤى والثُّمام عالمتان من عالمات وجود املاء اأو 

توقعه، وبقاوؤهما يف حالتيهما دليل على اأن اخلطر مل يكن من الطبيعة. 

ويق��ول عبيد بن عبد العزى م�صوًرا اخليم اخلوا�صع وعلى عيدانها حمام تندب 
ب�صجو اأولئك الذين هلكوا من اأهل الديار)2(:

واِج�������ُع بها ر�صُم اأطالٍل وِخْي�ٌم ُخوا�ِص�����ٌع          على اآلِه�نَّ الهاتفاُت ال�صَّ

فبقاي��ا اخليم موجودة يف االأط��الل، وبقيْت �صاهدًة على اأنا���س كانوا ي�صكنون 
فيها، وما بكاء احلمام اإال بكاء ال�صاعر على حتمية امل�صري االإن�صاين.

لك��ن ال�صوؤال يف ه��ذا ال�صياق هو، اأين هم اأولئك الرب��ع؟ واأين قبورهم؟ وهل 
ُدِر�َص��ْت جثُثهم كما در�ص��ت تلك الديار؟ وي�صري ِب�صامُة بن الغدي��ر اإلى اأولئك القتلى 

))( �رشح ديوان لبيد بن ربيعة، �ص300.وانظر: ديوان النابغة الذبياين، �ص5)�6). ال�صكري، اأبو 
�صعيد احل�صن بن احل�صني ال�صكري، �رشح اأ�سعار الهذليني، مكتبة دار العروبة، ): 40)، وال�صعر 
حتقيق:  الديوان،  احلطيئة،  �س93).  االأ�صدي،  خازم  اأبي  بن  ب�رص  ديوان  الهذيل.  ذوؤيب  الأبي 
د.نعمان  حممد اأمني طه، مكتبة اخلاجني، القاهرة، 987)م، �ص)2، 42)، 88). املف�سليات، 

�ص259، وال�صعر لعمرية بن ُجعيل.
)2( ق�سائد جاهلية نادرة، �ص)2). وانظر: �رصح اأ�صعار الهذليني، 99–)0)، وال�صعر الأبي ذوؤيب 

الهذيل.
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الذين مل يبق منهم اإال بقايا خيم واأعمدة قد ُدِر�َصْت، يقول))(:

ْب���������ِع اإالَّ بقاي���ا خيَم�����ٍة در�َص�����������ْت         داَرْت قواعُده���ا على الرَّ

ويكمل ال�صاعر بيته ببيتني ن��رى فيهما دموًعا غزيرة ُهريقت كجداول فا�صت 
م��ن نه��ر منهمر، والفرق بني الفي�صان��ني هو تلك املفارقة بني امل��وت واحلياة التي 
�صرناه��ا من بعد يف امل�صه��د الطللي، فدموعه واإن كانت غزيرة اإال اإنها ال تبعث اأماًل 

ول تعيد حياة، بينما ماء النهر يروي الزرع ويحيي الأر�ص، يقول)2(:

م���������ِع فوَقْف��ُت يف دار اجلمي����ِع وق������ْد         جالْت �صوؤوُن الراأ�ِس بالدَّ
ْرِع ������ا�ٍس على فَل������ٍج          جْت���ِري جداوُلُه على ال�������زَّ كَعُرْو�ِس فيَّ

وال نح�ص��ُب اأن ب��كاءه كان على اأر�س مقفرة ور�صوم دار�ص��ٍة موح�صٍة، اإمنا 
كان عل��ى اأولئ��ك اجلمي��ع الذين كانوا يف تل��ك الديار، ولعل ذلك م��ا دفع عبيد بن 
االأبر�س اإلى البكاء بعد اأن راأى ما راأى من موت ميالأ �صاحاتها ومنايا تخطف اأهلها 

َلت من اأهلها وحو�ًصا، يقول)3(: وتتوارثهم جياًل فجياًل، وقد ُبدِّ

عين�����اَك دمُعهم�����ا �َص�������ُروُب          كاأنَّ �ص��اأنْيهم�������ا �َص��ِع�ْي���������ُب

وم��ا كان بكاء ال�صعراء على دمنة اأو ر�صم اأو طل��ل بل كان على اأولئك النا�س 
الذي��ن �صعبتهم احل��روب وخبطته��م ع�صواوؤها، وهو ب��كاء فنيٌّ الأنن��ا يف الطقو�س 
ال�صعرية نعلم اأن ما يقوله ال�صعراء بناٌء لالأ�صياء يف غري واقعها ولي�س بال�رصورة اأن 
امل��وت �صامل عام فلرمبا اأن موت اأحد يج�صد م��وت النا�س جميًعا، يقول �صالمة بن 

دار  اإبراهيم،  الف�صل  اأبو  حم�مد  حتقيق:  القي�ص،  امرئ  ديوان  وانظر  �ص407.  املف�سليات،   )((
املعارف، م�رس، 984)م، �ص90.

)2( املف�سليات، �ص407.
)3( ديوان عبيد بن الأبر�ص، �ص))، 2).
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جندل))(:

ْيَل����ٍة         َخالٍء ك�ُصْحِق الُيمَنة املتم����������زِق  ي من ر�ص����وٍم حُمِ وماذا ُتبكِّ

ثانًيا: الدهر واأدواته يف امل�سهد الطللي: اإنَّ الفاعل احلقيقي يف اإحداث الطلل 
هو االإن�ص��ان مبا قتل واأهلك ولي���س الدهر كما يرى عبدالعزي��ز م�حمد ال�صحادة يف 
قول��ه: "وال�صاعر اجلاهلي يعد الزمن م�صوؤواًل ع��ن الطلل")2(، ولي�ص الأمر كذلك، 
وي�صيف: "اأن ورود الزمن مع االأطالل يجعل االأطالل تعني الزمن")3(، ويقت�رس 
دور الزمن بفعل طول العهد يف تغيري معامل الديار بعد اأن ت�صبب االإن�صان يف اإهالك 

اأهلها، يقول احلطيئة)4(:

َفَنْت منها مغانْيه���������ا يُح فادَّ قْد غريَّ الدهُر من بعدي معارَفه���ا         والرِّ

ويقوُل عبيد بن الأبر�ص)5(:

َها �رصوُف زم���اِن ْوح������������اِن          دَر�َصْت وغريَّ ملن الدياُر بربقِة الرَّ

وكان طول الزمن كفياًل بتغيري اآياتها، يقول طرفة بن العبد)6(:

َ اآياِت الدياِر مَع الِبل������������ى         ولي�س على َرْيِب الزماِن َكِفْي������ُل فغريَّ

وق��د اأ�صار ال�صع��راء اإلى �صنوات ذل��ك الزمن: فهي عند زهري ب��ن اأبي �صلمى 

))( �صالمة بن جندل، الديوان، حتقيق فخر الدين قباوة، دار الكتب العلمية، ط2، بريوت، 987)م، 
�ص58). وانظر: ديوان ب�رص بن اأبي خازم االأ�صدي، �س20.

)2( الزمن يف ال�سعر اجلاهلي، 995)م، �ص79�80.
)3( املرجع ال�صابق، �س80.

)4( ديوان احلطيئة، �ص280.
)5( ديوان عبيد بن الأبر�ص، �ص30).

)6( طرفة بن العبد، الديوان، حتقيق: درية اخلطيب ولطفي ال�صقال، املوؤ�ص�صة العربية، ط2، بريوت، 
2000م، �ص82.
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ْيَلة)3(، وقد يتعاوُرها طوُل  ع�رسون))(، وهي عند غريه اأقل من ذلك)2(، واأ�صهر حُمِ
ُ يف ذلك الزمن الطويل الريُح واملطُر. البلى)4(، واملغريِّ

ثالًث���ا: تعفية الري���اح: تبدو الرياح يف امل�صه��د الطللي عن���رًصا موؤثًرا، وظفه 
ال�صاع��ر اجلاهل��ي لينه�َس ب��دور طم�س اأي اأث��ر اإن�صاين يف تلك الدي��ار وال ندري 
لعله��ا تقوم خالل ذلك بتعفية القبور الب�رصية وما فيها من عظام نخرة، فلماذا ي�رص 
جمي��ع ال�صعراء على اأن تلعَب الرياُح وال�صيول بالدي��ار؟ وماذا يتبقَّى من القبيلة اإن 
رحلت عن مواطنها غرُي مواقد النريان والنوؤى واالأحجار واأوتاد مل ُتخلع لتع�صف 
به��ا الري��اح وتلعب بها؟ وليزيَد ال�صاع��ر من املاأ�صاة الب�رصية يجع��ل االأمطار تعقب 
تل��ك الرياح لت�صارك يف تغي��ري املعامل واملغاين واإحالل ع��دو االإن�صان من احليوان 
َر  والوحو�س حمله، فال ُتعرُف الديار اإال ملن عرفها من قبُل، ووقف عليها ففكر وقدَّ
بعد توهم والأٍي لياأت��َي دوُر ال�صاعر بعبوره احل�صاري من املوت امُلعاين املتمثل يف 
الر�ص��وم اإلى احلياة املوؤملة املتمثلة يف الكتاب��ة اخلالدة واأدوات ح�صارية اأخرى؛ لذا 

كانت �صورة الرياح اأعظم موؤثر يف الدر�س والطم�س، يقول احلطيئة)5(:

ي���اِح على �َص��ِف����������يِّ تقادَم عهُده����ا وَج����رى عليه���ا          �ص��فيٌّ للرِّ

وتتعاق��ب الدياَر ري��اُح ال�صيف وال�صتاء يف حركة م�صتم��رة، يقول عمرو بن 
))( �رشح ديوان زهري بن اأبي �سلمى، �ص7.

)2( �رشح ديوان لبيد بن ربيعة العاملي، �ص300. ديوان امرئ القي�ص، �ص89. احلادرة، "ديوان 
�سعره"، حتقيق د.نا�رص الدين االأ�صد، م�صتل من جملة معهد املخطوطات العربية، �ص395.

994)م،  بريوت،  العربي،  الكتاب  دار  احلتي،  ن�رص  ا  حنَّ حتقيق:  الديوان،  زهري،  بن  كعب   )3(
�ص39).

)4( عروة بن الورد وال�صمواأل، الديوان، دار �صادر، بريوت، �س26. وال�صعر لل�صمواأل.
ديوانه،  �رشح  ثابت،  بن  النابغة، �س49). ح�صان  ديوان  وانظر:  احلطيئة، �ص76).  ديوان   )5(
حتقيق عبدالرحمن الربقوقي، دار االأندل�س، بريوت، �س4). ربيعة بن مقروم ال�صبي، الديوان، 

جمع وحتقيق متا�رص عبدالقادر فيا�س حرفو�س، دار �صادر، ط)، بريوت، 999)م، �ص)5.
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قميئة))(: 

���ياٍف اأِمْن َطَلٍل قْفٍر ومْن مْنزٍل ع����اٍف          عفْته رياٌح مْن م�صاٍت واأ�صْ

والوظيف��ة املخ�ص�صُة لتلك الرياح تعفيُة الديار، و�صبيلها يف ذلك تذرية الرتاب 
باملناخل، يقول النابغة الذبياين)2(:

������ا          َتَهاَدْين اأعَلى ُتْرِبها باملناِخ����������ل ْت بها االأرواُح حتى كاأمنَّ اأربَّ

َل الرتاب كي يرتاكم ليغطي  ففي البيت �صورة موؤن�صنة للرياح التي تتعاون لتنخِّ
الدي��ار، ويف �صورة اأخرى تب��دو الرياح رحى تطحن احل�ص��ا مثلما تفعل الرحى 
باحلب ليكون طحيًنا ويف ال�ص��ورة تنافر بني نتاج الرحى والرمال؛ فالرمال تعفي 
الر�ص��وم لتخفي اآثار الب�رص بينما يكون الطحني م�ص��دًرا الإحياء غريهم من النا�س، 

يقول اأمية بن اأبي ال�صلت)3(:

ِحْيَن������������ا َف������������اٌت          كما تذِرْي امُلَلْمِلَمُة الطَّ واأّْْذَرْتها حواِفُل ُمْع�صِ
��������ًرا         باأذياٍل يُرْحَن ويْغَت����ِدْيَن��������������ا و�صافرِت الرياُح بِهنَّ ع�صْ

ويف البيت الث��اين نرى �صورة ح�صارية اأخرى غ��ري الرحى، وهي ت�صوير 
الري��اح بامراأة جت��رُّ اأطراف ثوبه��ا على االأر�س كم��ا �صورها االأ�ص��ود بن يعفر 

النه�صلي)4(:

))( عمرو بن قميئة، الديوان، دار �صادر، ط2، بريوت، 994)م، �ص49). وانظر ديوان الأ�سود 
ابن يعفر النه�سلي، �ص39).

)2( ديوان النابغة الذبياين، �ص42). اأربت: اأقامت. وتتكرر ال�صورة يف �صعر اأبي الطمحان القيني، 
ق�سائد جاهلية نادرة، 4)2.

)3( اأمية بن اأبي ال�صلت، الديوان، حتقيق: �صيف الدين الكاتب واأحمد ع�صام الكاتب، من�صورات دار 
مكتبة احلياة، �س84. اأذرتها: اأثارتها. ع�رًصا: دهًرا.

)4( الأ�صود بن يعفر النه�صلي، الديوان، �ص39. وانظر: ديوان عبيد بن الأبر�ص، �ص298، )0). 
�رشح ديوان ح�سان بن ثابت، �ص3)3.
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وام�������ِس ذْيَلَه����ا         يف �صحِنه����ا املْعُفوِّ ذي���ُل عُرْو�ِس ا ج��رُّ الرَّ وَكاأمنَّ

       وه��ي �صورة تتكرر يف ال�صعر اجلاهلي))(، ومن �صفات الرياح اأنها تلعب 
بالديار ومبعارفها، يقول ب�رس بن اأبي خازم)2(:

ياُر غ�ِص�ْيُتها باالأْنُع������������ِم          تبدو معامِلُها كلوِن االأْرَق������������ِم  ملِن الدِّ
م  ��َة ُنوؤِْيَه������ا املَتهَ�������������دِّ ��������َرْت         اإال بقيَّ با فتَنكَّ لِعَبْت بها ريُح ال�صَّ

       وال يب��دو اللع��ُب يف تل��ك الديار له��ًوا بل كان فعاًل مق�ص��وًدا ذا داللة من 
اأج��ل الطم�س والتغيري؛ لذا كان من �صفات تلك الري��اح ال�صدة يف الع�صف)3(، فهي 
هوج��اء)4(، م�رصي��ة نْكباء)5(، ُت�ْصدي دقي��َق احل�صى)6(، دوار���س ُمْدِجَنات)7(، ل 
تربح الدياَر مقيمة ع�صاء �صيًف��ا و�صتاء)8(، تاأتي الديار لياًل وتبكر عليها �صباًحا فهي 
ا فال تبلى)0)(،  مداليج بْكٌر)9(، تن�صج احل�صى كما ُتْن�َصُج الثياب باخليوط طواًل وعر�صً
ديوان  �ص47).  ديوان كعب بن زهري،  �ص94.  الأ�سدي،  اأبي خازم  بن  ب�رش  ديوان  ))( انظر: 
عروة بن الورد وال�سمواأل، �ص26 وال�صعر لعروة. ديوان �سالمة بن جندل، �ص34). ق�سائد 

جاهلية نادرة، �ص06)، وال�سعر لعبدالله بن �سلمة الغامدي.
)2( ديوان ب�رش بن اأبي خازم الأ�سدي، �ص78). االأنعم: ا�صم مو�صع. ومعامل الدار: اآثارها. االأرقم: 
حيَّة. النوؤي: حفرية حول اخلباء اأو اخليمة، وقد يكون حاجًزا ترابًيا ملنع دخول ماء املطر. وانظر: 
�رشح ديوان زهري بن اأبي �سلمى، �ص87. �رشح ديوان عنرتة، �ص246. �رشح ديوان لبيد بن 

ربيعة، �ص9)). ديوان طرفة بن العبد، �ص87.
)3( ديوان اأمية بن اأبي ال�سلت، �ص84.
)4( ديوان عبيد بن الأبر�ص، �ص22).
)5( ديوان �سالمة بن جندل، �ص34).

للثقافة واالآداب  البيطار، املجل�س الوطني  الديوان، حتقيق د.حمم�د �صفيق  )6( حميد بن ثور الهاليل، 
والفنون، ط)، الكويت، 2002م، �ص0).

)7( �رشح ديوان ح�سان بن ثابت، �ص308.
)8( �رشح ديوان زهري بن اأبي �سلمى، �ص9)2. ق�سائد جاهلية نادرة، �ص87)، وال�سعر لب�رش بن 

ُعليف الطائي.
)9( املف�سليات، �ص89، وال�صعر للُم�رار بن منقذ.

)0)( ديوان امرئ القي�ص، �ص8. ديوان ب�رش بن اأبي خازم الأ�سدي، �ص)2.
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ة))(، َزَعاِزع)2(، تزهى الرغام والرتاب َدُروج)3(، فقد كانت  وهي ريح َهْيٌف حارَّ
وظيفة تلك الرياح طم�س معامل الديار كيال ُتعرَف، يقول احلطيئة)4(:

فنْت منها مغانيه���������ا َ الدهُر من بعدي معارفه��ا          والريُح فادَّ قْد غريَّ
ِد عافيه��ا َبحْت مثَل �ُصْحِق الرُبْ ������ٍف         فاأ�صْ ْت عليها باأذياٍل لها ُع�صُ جرَّ

ويف كلم��ة ادفن��ت اإيحاء باأن��ه دفن للموتى، وه��ل يف تلك الدي��ار غري النا�س 
ليدفنوا، ولقد جنحت الريح يف فعلها، يقول كعب بن زهري)5(:

ِت الري����ُح اأذياَلَه������ا          فلم تب���ِق مْن ر�ص��ِمَها م�ْصَتِبْيَن������ا بها َج������رَّ

ومل تتوق��ف الريح عن فعلها حتى بع��د اأن األب�صت الدي��ار �رصابيَل ممزقًة كيال 
ت�صرتها اإمعاًنا منها يف التغيري، يقول ح�صان بن ثابت)6(:

َتُعلُّ رياُح ال�صيِف بايل ه�صْيِم������ِه         على ماِثٍل كاحلو�ِس عاٍف ُمثل����م
م ك�َصْتُه �رصابيُل البلى بْعَد عْه��������ِدِه         وجْوٌن �َص��َرى بالواِبِل املته�����زِّ

      ويف ال�صورة ال�صابقة للرياح نلحظ فعاًل غري ح�صاري، اإنها ت�صفي الرمال 
وت�صدي دق��اق احل�صى، ومتزق بقايا اخليم وجتعل الدي��ار اأثواًبا ممزقة بالية؛ اإنها 
تن�ص��ج حبات الرمال لتدف��ن بقايا الب�رص وتدفن ثمة مظاه��ر ح�صارتهم وحياتهم فال 
تنبع��ث مرة اأخرى، فقد مات امل��كان ومات معه �صاكنوه بل تغط��ي الرياُح الدياَر 

�ُصه، يقول احلارث بن عباد)7(: وكاأنها رداء ُتلبَّ
))( ديوان متيم بن اأبي بن مقبل، �ص28).

)2( ق�سائد جاهلية نادرة، �ص20)، وال�صعر لُعبيد بن عبد العزى.
)3( املف�سليات، �ص70)، وال�صعر ل�صبيب بن الرب�صاء.

ٌف: �صديدة، الواحد: ع�صوف. �ُصِحَق: َبِلَي. )4( ديوان احلطيئة، �ص280. اأذيال الرياح: ماآخريها. ُع�صُ
)5( ديوان كعب بن زهري، �ص65).

)6( �رشح ديوان ح�سان بن ثابت، �ص393.
)7( احلارث بن عباد، الديوان، حتقيق اأن�س عبدالهادي اأبو هالل، هيئة اأبو ظبي للثقافة، 2008م، �ص83). 
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عفا منزٌل بني اْلِلَوى واحَلواِب����ِس          ملرِّ الليايل والرياِح اللواب����������ِس

رابًعا: املطر: ما يحمل املطر وياأتي به هي الرياح التي مل نرها من قبُل يف تلك 
َف لفعلني متكاملني، اأولهما: �صقُّ  الديار تاأتي بخري، واأما ما حتمله من مطر فقد وظِّ

االأر�س الإحداث الر�صوم وتغيري معامل الديار، يقول ح�صان بن ثابت))(:

تعاَوَرَها الرياُح وكلُّ َج����������ْوٍن         مَن الو�ْصِميِّ ُمْنَهمٍّ �َص�ُك������������ْوِب
فاأْم�َصى َر�ْصُمها َخَلًقا واأْم�َص����������ْت          يباًب����ا بع���َد �صاِكِنه�����ا احلبي����ِب

ويقول كعب بن زهري)2(:
ق��ْم         اإلى ذي مراِهيٍط كما ُخ�طَّ بالقل���ْم اأتعِرُف ر�ْصًما بنَي رْهَماَن فالرَّ

َي�����ْم عفْتُه رياُح ال�صيِف بعِدي مبوِرَها          واأنديُة اجل��وزاِء بالَوْبِل والدِّ

ومن �صفات ذلك املطر: اأنه ُمْنَهٌم �صكوب)3(، ُمِلثٌّ مْكَفِهر �صحابُه كمي�ُس التوايل 
اٌج غزي��ر احلوافِل)4(، م�صِبٌل �رصى  م�صرتخي االأ�صاف��ل كاأمنا يخرج من الرحى ثجَّ
اف الع�صيِّ �َصُحْوٌم)7(، جْوٌن  اٌف َهُطْول)6(، رجَّ م��ن اآخر الليل ُمْرِدف)5(، اأ�صحُم وكَّ
ْعرى)9(، �صوُتُه كالق�صِب)0)(، �صوُبُه زاِخٌر)))(،  ْلو وال�صِّ م�صبٌل)8(، يجوُد به ُبْرَجا الدَّ
))( �رشح ديوان ح�سان بن ثابت، �ص4)-5). الو�صمي: اأول مطر اخلريف. وانظر: �رشح ديوان 

زهري بن اأبي �سلمى، �ص87.
)2( ديوان كعب بن زهري، �ص47). واأندية اجلوزاء: اأمطار ت�صاحُب ظهور برج اجلوزاء.

)3( ديوان ح�سان بن ثابت، �ص4)، 5).
)4( ديوان النابغة الذبياين، �ص)4). ديوان ب�رش بن اأبي خازم، �ص220.

)5( ديوان احلطيئة، �ص254.
)6(  ديوان طرفة بن العبد، �ص89. وانظر: �رشح ديوان ح�سان بن ثابت، �ص3)3.

)7( ربيعة بن مقروم ال�صبي، الديوان، �ص)5. وانظر: �رشح ديوان ح�سان بن ثابت، �ص 258، 
وفيه هموع.

)8( �رشح ديوان عنرتة، �ص246.
)9( ديوان ب�رش بن خازم الأ�سدي، �ص57).

)0)( ديوان ب�رش بن خازم الأ�سدي، 32).
)))( ديوان الأع�سى، �ص57).
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بُّ م��اء القرب��ة)2(، ودُق الرواعد  هط��اٌل �صك��وٌب))(، ُي�صبُّ م��ن ال�صماء كم��ا ُي�صَ
ْلِجل)4(، وكلها �صفات تنبئ بالغزارة وال�صدة يف  جودها فرهاُمها)3(، دائُم االإرزاِم جُمَ
الهطل، ويتحول املطر اإلى �صيول تلعُب بالديار فتجرف منها ما ارتفع، وت�صق منها 

ما انخف�س، وجتمُع الرماَل واحل�صى حول م�صيلها، يقول اأبو الطمحان القيني)5(:

����ُه         اإذا التفَّ يف املْيَثاِء اإ�ص��فاُف �صاِح��ِل  وجرَّ عليه��ا ال�ص��يُل ذْي���ال كاأنَّ

ويق��ول احلارث بن عباد وا�صًفا ما يحدُثه ال�صيُل من قلع ل�صجر الع�صاه -الذي 
ِه لروؤو�صها يف ال�صقوق، فتجفُل الطرُي واإناث التيو�س  تاأكله االإبل- من جذورها وكبِّ

اجلبلية  مما ترى، وقد ترك التالَل والقيعاَن �صهوال)6(:

������اِه جياًل فجيال ب�������ا وُك���لُّ مل�ثٍّ         يرمت����ي بالع�صَ ��رْت����ُه ال�صَّ غيَّ
ُتْزِعُج الطي��������َر واالأراوَي عنه          تدُع التََّل والقراَر �ص��������������هوال

خام�ًسا: النبات واحلي���وان: ي�صور ال�صعر اجلاهلي الدي��ار عقب نزول املطر 
ة بالكالأ، كثرية النبات فتاأكله النعام والظباء واالآرام عوُذها ومتاليها،  ا  خم�رصَّ ُحوًّ

يقول لبيد بن ربيعة)7(:

َفَعال فروُع االأْيهقان واأْطَفَل�������ْت         باجلْلَهَتنْي ظباوؤها وَنعاُمَه�������������ا
ُل بالف�ص����اِء ِبَهاُمَه��������ا والَعنْيُ �صاِكَنٌة على اأطالئه�����������ا         ُعْوذا تاأجَّ

))( ديوان ب�رش بن خازم الأ�سدي، �ص20.
)2( ديوان احلارث بن عباد، �ص84).

)3( �رشح ديون لبيد بن ربيعة، �ص298.
)4(  ديوان عبيد بن الأبر�ص، �ص22). ويف �صعر لبيد بن ربيعة: وع�صية متجاوب اإرزامها، �س298. 

)5( املف�سليات، �ص89، وال�صعر للمرار بن منقذ. ديوان �سالمة بن جندل، �ص34).
)6( ديوان احلارث بن عباد، �ص2)2. االأراوي: جمع االأروَيّة، وهي اأنثى التي�س الربّي. 

)7( �رشح ديوان لبيد بن ربيعة، �ص300. االأيهقان: جرجري الرب. عوذ: حديثة النتاج.
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وي�صُف النابغة الذبياين الر�صَم بعَد اأن تعاورته ال�صواري والغوادي))(:

اأثْي����ٌث نبُت����ُه جع���ٌد ث�����������راُه          ب��ِه ُع���ْوُذ املط��اِف��ِل واملت�ال������ي

وي�ص��ور املرق���ُس االأكرب األوان ما ك��رث واعتم من النبات، وق��د عاله الندى 
فتزينت به ديار اأ�صماء)2(: 

َر فيه�����ا زه����ُوُه فاعت������ْم َح���ْت َخ����الًء نبُتَه����ا َث�ِئ������ٌد          ن����وَّ اأ�صْ

ويقول طرفة بن العبد)3(:

فالك�ثِ�يْ��������ُب ُمْع�ِص������ٌب اأُن����ٌف           فت�ناِهْي������������ِه فمرتك��ُم�����������ْه

اإنها ل�صورة الفتٌة اأن تْع�َصْو�ِص��َب الكثباُن وتخ�رصَّ اْلِلوى، وتالع الديار مليئة 
بالنور، وما كان ذلك اإال لتزدهَي الوحو�ُس –عدو االإن�صان- بها وترتع وتلعَب وتلد 

اآمنة مطمئنة، يقول عبيد بن االأبر�س يف �صورة تتكرر عند غريه من ال�صعراء)4(:

دار بها ِعنْيُ النعاِج رواِتًع�����������ا          َتْق��ُرو م�ص��ارَبَه�������ا م��َع االأْراآِم

واأما احليوانات التي تعي�س يف الديار فاإنها ترتع اآمنة ياأتيها كلوؤها وماوؤها رغًدا؛ 
فق��د اأْن�ِصَنْت واأطفلت فال خ��وف عليها وال على �صغارها، فلم يع��د قان�صها االإن�صان 
موجوًدا فال يريبها اأحد ممن �صكن تلك الديار من قبُل الأن اإمكانية عودتهم م�صتحيلة؛ 
تلك هي م�صاعر الوحو�س والنعام والظب��اء والبقر كباًرا و�صغاًرا، يقول زهري بن 

اأبي �صلمى)5(: 

))( ديوان النابغة الذبياين، �ص50).
)2( املف�سليات، �ص237. ثئد: اأ�صابه الثاأد، وهو: الندى. زهوه: اأحمر واأبي�س واأ�صفر. 

)3( ديوان طرفة بن العبد، �ص82.
)4( ديوان عبيد بن الأبر�ص، �ص22)، امل�صارب: املراعي. وانظر: املف�سليات، �ص4))، وال�صعر 

للمخبل ال�صعدي. ديوان احلطيئة، �ص96.
)5( �رشح ديوان زهري بن اأبي �سلمى، �ص5. وانظر: �رشح ديوان لبيد بن ربيعة، �ص298.
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َن من كلِّ جْمَث����ِم بها العي���ُن واالآراُم مي�ِصْي���َن ِخْلَفًة         واأْطالوؤُها يْنَه�صْ

فالفعل مي�صني فيه داللة على ا�صتمرارية احلركة بتوؤدة واأناة، فريحن يف الديار 
بطاَء امل�صي ملا هن فيه من اأمان وطماأنينة، وكذلك �صغارها ينه�صن بتثاقل من اأماكن 
جثمن فيها طوياًل ملا ي�صعرن به من �صكينة، ويف بيت اآخر ي�صري املرق�س االأ�صغر اإلى 
اأن خن�س الظباء ت�صوق �صغارها �صوًقا بطيًئا كي تاأكل من النبات وزهره، يقول))(:

َب���������ُح ُتْزِجْي بها ُخْن�ُس الظباِء �ِصَخاَله�����ا          جاآِذُرها باجَلوِّ وْرٌد واأ�صْ

اِقلًة -من كرثة ما اأكلت-، يقول ب�رص بن اأبي خازم)2(: وتتم�صى الثريان مثَّ

َواِمُع ه�������ا         دهاِقْي���ُن اأنب���اٍط عليها ال�صَّ مت�ِصي بها الثرياُن َتْرَدى كاأنَّ

وكذلك تتم�صى النعام وظلمانها كاأنها اإماء لب�صت لبا�ًصا ثقيال)3(:

ِبَلْت ُجَبَب������ا مت�ِصي بها ُرْبُد النع����اِم كم�����������ا          مت�ص�����ي اإم����اٌء �رُصْ

���َه م�صي النعام اله��ادئ البطيء مب�صي الن�ص��ارى يف كنائ�صهم خا�صعني،  و�ُص�بِّ
يقول عنرتة)4(: 

مت�صي النعاُم به خالًء حوَل�����������ه          م�صَي الن�صارى حوَل بيِت الهيكِل

وت�صبُه جماعات النعام وقد تدلَّى الري�ُس على جوانبها باالإبل التي حملت اأيا�رص 
الكالأ، يقول متيم بن اأبي بن مقبل)5(:

))( املف�سليات، �ص)24. الورد: االأحمر. االأ�صبح: اأ�صد حمرة.
)2( ديوان ب�رش بن خازم الأ�سدي ، �ص3)). َتْرَدى: رك�س بني امل�صي والعدو. الدهاقني: التجار، 

واِمع: َقَلْن�صوة تغطي الراأ�س، لي�س لها واحد.  واحدها ِدهقان، فار�صي معرب. ال�صَّ
975)م،  دار �صادر، ط3، بريوت،  يو�صف جنم،  الديوان، حتقيق: د.حممد  اأو�ص بن حجر،   )3(

�ص). وانظر: ديوان طرفة بن العبد، �ص84. ديوان احلطيئة، �ص96-95.
)4( �رشح ديوان عنرتة، �ص338.

)5( ديوان متيم  بن اأبي بن مقبل، �ص03). اأي�رص: ك�صاء فيه ح�صي�س.
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������ِر ٍء يُلْح��َن ِباأَْي�صَ ه����������ا         ُبْع���َراُن ك���الَّ مْت�ِصْي بها ِحَزُق النعاِم كاأنَّ

وكذلك الث��ريان كاأنها ُك�ِصَيْت من ال��رتاب قم�صاًنا بالي��ة))(، والطيور ُتخطط 
باأرجلها اآمنة مطمئنة، يقول املرق�س االأكرب)2(:

واِر�ُس          ُيَخط��ُط فيه�����ا الطرُي قفٌر َب�َصاِب�ُس ُلْوُل ال���دَّ اأمْن اآِل اأ�ْصماَء الطُّ
فقد جعل ال�صعراء االأطالل تعجُّ باحلي��وان ظباء وبقًرا وثرياًنا ونعاًما وظلماًنا 
ْهَر وغريهما، وت�رصب ما قرَّ يف قيعان الديار  ��ْوَر والزَّ ووحو�ًصا وجعلوها تاأكل النَّ
واأوديته��ا وتتم�صى مع �صخالها وِطالئها وف�صالنه��ا ال تخاف �صيًئا وال تخ�صى اأحًدا، 
ا ُمَتَخيَّاًل، فقد ا�صتحالت  ا بل كان وقوًفا فنيًّ ا ماديًّ ومل يكن وقوُف ال�صعراء وقوًفا ج�صديًّ
عندهم عودة اأهل الديار لديارهم؛ لذا ُمِطرِت واع�صو�صبْت ر�صوُمها واأمنت حيواناتها 
وتكاثرت، فاأ�صباب احلياة ومعطياتها متوافرة لكنها ِخْلٌو من االإن�صان الذي هو اأولى 
باحلياة، لكنه هو من بعث احلروب املهلكة التي اأفنت اأهل الديار فلم ُت�ْب�ِق منهم اأحًدا، 
ولذلك يقف ال�صعراء متاأملني بخ�صوع تلك املاأ�صاة الكارثية التي تتوا�صل نتائُجها دون 
اأن يك��ون للنا�س عربة، واأمام ذلك تتكرر دعواتهم لرتك الديار الدوار�س فال اأمل 

ى النبعاث اأهل الدياِر جَذَعًة، ويف ذلك يقول النابغة الذبياين)3(: ُيْرجَتَ
اأم�َصْت خالًء واأم�َصى اأهُلها احتمُل�وا         اأْخنى عليها الذي اأَخَنى على ُلَب����ِد
ا ترى اإْذ ال اْرِت�َج����اَع لُه          وامِن القُت��ْوَد على َعْي��َراَنٍة اأُُج����ِد فَعدِّ ع�مَّ

وقد عرب ال�صعراء عن ترِك الديار وجتاوزها باأن البكاء –باعث احلياة ومطهر 

))( املف�سليات، �ص259. وال�صعر لعمرية بن ُجَعْيل.
998)م، �ص55.  املرق�سني، حتقيق: كارين �صادر، دار �صادر، بريوت،  ديوان  املرق�صان،   )2(

وانظر: ديوان احلارث بن عباد، �ص2)2.
)3( ديوان النابغة الذبياين، �ص6). لبد: الطري ال�صابع من طيور لقمان هكذا هي االأ�صطورة. وانظر: 
�رشح ديوان لبيد، �ص279. ديوان علقمة الفحل، �ص2. �رشح ديوان ح�سان بن ثابت، �ص5).



118

العدد  104 / كانون الثاين - حزيران 2021مجملة  جممع اللغة العربية االأردين 

النف�س من اخلطايا- ال يجدي نفًعا يف اإعادة �صكانها اإليها، يقول امروؤ القي�س))(:

ِل ٌة اإن �صفحُته��������ا          وهل عنَد ر�صٍم داِر�ٍس مْن ُمَع���وَّ واإنَّ �صفائي َعرْبَ

ويقول �صالمة بن جندل)2(: 

ِق ْيَل��������ٍة         خالًء ك�ُصح��ِق الُيْمَن���������ِة املَتَمزِّ ْي مْن ُر�ُصْوٍم حُمِ وماذا ُتَبكِّ

واأك��رُث النا�س معرفًة مب�صريهم وماآِل حياته��م وا�صتحالة بعث اأهل الديار تارة 
اأخرى ليعي�صوا فيها هم اأولئك الذين بلغوا من العمر مبلًغا، يقول االأع�صى)3(:

ما بك���اُء الكبي�����ِر باالأْط��������الِل         و�ص�وؤايل فه���ْل ت���ردُّ �ص�������وؤايل

واأمام تلك الروؤية ال�صعرية التاأملية فاإن احلل يتاأتى من خالل العبور احل�صاري 
من تلك الديار املمثلة بالر�صوم وما فيها وعليها اإلى احلوا�رص املمثلة بالكتابة والو�صم 

وال�صناعات املختلفة؛ لعلها تكون اأكرث اأماًنا وا�صتقراًرا. 

ا: الكتابة: �ساد�سً

): الكتاب���ة مظهر ح�ساري: الكتاب��ة من اأهم مظاهر احل�ص��ارة وهي مفتتُحها 
االأول، وكان��ت الع��رُب يف الع���رص اجلاهلي تعرفه��ا معرفة موؤك��دة لكنها مل تكن 
ظاه��رة منت�رصة يف كل البيئات، وقد اأك��د ال�صعر اجلاهلي تلك املعرف��ة واأ�صار اإليها 
القراآن اإ�صارات يف كثري من االآيات الكرمية، ولي�س من �صك اأن احلروف باأ�صكالها 
املعا�رصة كانت كذلك معروفة اآنذاك واإن مل تكن على هيئتها اجلمالية املحددة، لكن 
��ا؛ فاحلروف العربية موجودٌة على  �ًطا اأي�صً ر�ص��م تلك احلروف كان مقاَرًبا وُم�َن�قَّ

))( ديوان امرئ القي�ص، �ص9. وانظر: ديوان ب�رش بن اأبي خازم، �ص20.
)2( ديوان �سالمة بن جندل، �ص58).

)3( ديوان الأع�سى، �ص).
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�صكل اأ�رص ال ميكن التفريق بينها عقلًيا ور�صًما اإال بتنقيطها))(.

وق��د كان الطلل ميثل حالة املوت االإن�صاين الذي ع��مَّ كل الديار التي خلت من 
اأهله��ا، ووقَف ال�صاع��ر اأمامه عاجًزا عن التغي��ري ووقِف حتمية الفن��اء بل زاد يف 
و�صف املاأ�صاة وتف�صيلها وكان خمرُجه الوحيد من ذلك كله الدعوة اإلى الرحيل عن 
تل��ك الر�صوم اإلى الكتابة، اأي اإل��ى موجبات احلياة ومظاهرها التي تتمثل يف الكتابة 
ا يف  كونه��ا فعاًل اإن�صانيًّا خالًدا حتى بعد م��وت الكاتب نف�صه، فمن خالل التاأمل �صعريًّ
الواقع املعاين ا�صتطاع ال�صعراُء اأْن يبنوا بفنهم عامًلا بدياًل عنه بال فو�صى املوت الذي  
تخبط��ه املنايا فكما يق��ول اأرن�صت في�رص "اإن الفن و�صيلٌة الإعط��اء االإن�صان توازًنا يف 

العامل الذي يحيط به")2(.

اأ: الكتاب����ة جتويد اإن�ساين: هن��اك يف االأطالل كان االإن�صان ه��و امل�صبب احلقيقي 
الوحيد حلدوثها باحل��روب، ويف م�صهد الكتابة هو ذاته الفاعل احلقيقي الوحيد اإحياًء، 
��ي، وكاأنها مفارقة بني املوت  والف��رق ثمة بينهما هو ف��رق بني اإن�صان قاتل واآخر حُمْ
واحلي��اة، وبني القبح واجلمال، وحينما �صبه ال�صعراء ر�ص��وم الديار بالكتابة اإمنا كان 
��ِر امُل�َصاَهِد اإلى واقع ُمَتَخيٍَّل ح�صاري، ويف  ذل��ك ليحيلوا خمياَل املتلقي من الواقع امُلَدمَّ
ُه به اأكرَث كمااًل وقوًة من امل�َصبَِّه، ومل يكِن الت�صبيُه بينهما بال  الت�صور البالغي يكون امُل�َصبَّ
قيم��ة جماليٍة بْل ال�صتنفاِر الذاكرة لتعلم اأن هناك عامَلًا ح�صارًيا ُتَخطُّ فيه احلروُف بداًل 
م��ن الر�صوم، وُيْكَتُب باملداد بداًل من الدماِء، ومل يخربنا ال�صعراء عمن كتَب الأنَّ املهم 
ِت احلروف فيمكُن ترجيُعها  َ ه��و الكتابة ذاتها مبا فيها من رم��وز ودالالت، واإن احمَّ

))(  لقد ف�صل الدكتور نا�رص الدين االأ�صد القول يف ن�صاأة اخلط العربي وانت�صار الكتابة وتنقيط احلروف، 
وبني باالأدلة النقلية والعقلية اأن التنقيط كان موجوًدا يف الع�رص اجلاهلي. انظر كتابه: م�سادر ال�سعر 

اجلاهلي وقيمتها التاريخية، دار اجليل، ط7، بريوت، 988)م، �ص)�85.
)2( اأرن�صت في�رص، ال�سرتاكية والفن، ترجمة اأ�صعد حليم، دار القلم، ط7، بريوت، 988)م، �ص)–58.
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دوَن خطوَطهم جتويًدا،  كهْيئِتها االأولى، ويف الكتابة نرى احرتاًفا من الُكتاِب فهم يجوِّ
وينق�صونها على ال�صخور نق�ًصا كي تبقى ما بقي االإن�صان، ومن مظاهر ذلك التجويد:

)- النق�ص على احلج����ر: والكتابة على احلجر ت�صمى عن��د ال�صعراء وحًيا، وهي 
اأطول بقاء فت�ب�قى ما بقي ذلك ال�صخر، يقول عبدالله بن �صل�ي�م بن احل�ارث االأزدي))(:

ْي����ح والَقْط����ر ملَِن الدي���اُر ت��ل�������وُح بالغْم�����ِر         دَر�َص���ْت مِلَ���رِّ الرِّ
ْخِر   ي�������اِغ كما         كتَب الغ����الُم الوْح��َي يف ال�صَّ فب�ص����طِّ ُب�ْصَي�����اِن الرِّ

ولعل ذلك ال�صخر الذي ُنِق���َس عليه الوحي على طريق العابرين املارين بتلك 
الديار ليذكرهم مباآل اأهلها، ويقول زهري بن اأبي �صلمى)2(:

ه����ا يف َحَج������ِر املَ�ِصْيِل امُل�ْخَلِد مِلِن الدي��اِر َغ�ِصْيُته���ا بالفدَف����������ِد         كاأنَّ

ويوؤكد لبيد تلك ال�صورة يف قوله)3(:

ِم���َن الُوِح����������يَّ �ِصالُمها َي ر�ْصُمها َخَلًقا          َكَما �صَ ��اِن ُعرِّ يَّ فمدافُع الرَّ

     ويف البي��ت ال�صاب��ق �صورتان متنافرت��ان وفيهما تكتمُل ال�ص��ورُة املوحية 
ِم اإلى جانب  مبينًة، فالر�صوم التي عِريْت عل��ى االأر�ِس ترتاءى اأماِم الناظر املتو�صِّ
َ بينهما، بني املوت اأو احلياة، وال ندري ماذا ُكتَب، فرمبا  النق�س على ال�صخر ِلُيَخريَّ

يكون �صيًئا ينبئ عن م�صري اأهل الديار.

2– جتويد الكتابة: يف ال�صعر اجلاهلي ت�صويٌر ملن ينه�ُس بالكتابة؛ فهو حمرتٌف 
د، وقد ا�صتعار ال�صع��راُء لعملية تزينِي احلروِف بالتنقي��ط والزخرفة األفاًظا،  ��وِّ جُمَ

))( ق�سائد جاهلية نادرة، �ص)20.
)2( �رشح ديوان زهري بن اأبي �سلمى، �ص268.

الم:  ال�صِّ واٍد.  الريان:  املاء.  منها  يندفع  اأماكن  مدافع:  �ص298.  ربيعة،  بن  لبيد  ديوان  �رشح   )3(
احلجارة.
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ق)6(،  �ْم�َن�َمة)4(، والَو�ْص�ي)5(، وامُل�َنمَّ ْق�م)3(، والنَّ ْق��ُس))(، والو�ْص�م)2(، والرَّ منها: الرَّ
َده �صوانُعه)8(، وقد امتدَّ  ويك��ون الورق َق�ِص�ْي�ًبا)7(، واجللد الذي ُيَخ��طُّ عليه مما جوَّ
اأب��و ذوؤيب الهذيل يف ال�صورة وا�صًفا دقة الكات��ب بدقة و�صم العرو�س التي تزدهي 

بجماليته، يقول)9(:

وا           ِة يْذَبُرَها الكاتُب احلمي�����������ريُّ َي���اَر كرْق�������ِم الدَّ عرْف���ُت الدِّ
ْي�َصِمَه������ا امُلْزَدَه���اُة اله������ِديُّ بَرْقٍم وو�ْصٍم ك�م�������ا زخ�رف�����ْت         مِبَ

ُل�����������������وَن          باأنَّ ال�ُم����داَن َمِل������ٌي وِف��������يُّ اأَداَن َواأْن�َب���اه االأوَّ
���������يُّ  ي�����������������ا         ِط فيِهنَّ اإْرث كت����اٍب حَمِ ُحٍف كالرِّ فنْمَنَم يف �صُ

ى بني دائٍن يرقب حقه  فالكات��ب يبدو دقيًقا، وكاأنه يكتب وثيقَة َدْيٍن الأجٍل م�صمًّ
يف املكت��وب اأمامه وبني مدين ُمِلئ ثقًة بالوفاء وال ياأمُن اأحدهما االآخر، ولن يف�صل 
ياط، ويف �صعر �صالمة بن جندل ت�صوير  َد يف ال�صحِف املن�صورة كالرِّ بينهما اإال ما قد ُقيَّ
للكات��ب الذي اأكبَّ بكل عقله وج�صمه عل��ى الكتابة ويف كل حني تتجدُد احلروف يف 

))( املف�سليات، �ص204. وال�صعر لالأخن�س بن �صهاب التغلبي. اأبو قي�س بن االأ�صلت االأو�صي، الديوان، 
اأ�صعار  �رصح  �س26.  م�رص،  الرتاث،  دار  باجوده،  حم�م�د  د.ح�صن  وحتقيق:  وجمع  درا�صة 
للمرق�ص  وال�صعر  �س67،  املرق�صني،  ديوان  الهذيل.  ذوؤيب  الأبي  وال�صعر   ،99-98  :( الهذليني، 

االأكرب. املف�صليات، �س237، وال�صعر للمرق�س االأكرب. 
)2( ديوان طرفة بن العبد، �ص82.

)3( �رشح اأ�سعار الهذليني، ): 98، وال�صعر الأبي ذوؤيب الهذيل.
)4(  ال�صابق، ): 98-99، وال�صعر الأبي ذوؤيب الهذيل.

)5( ديوان ربيعة بن مقروم ال�سبي، �ص38.
)6( ديوان �سالمة بن جندل، �ص54).

)7( �رشح ديوان ح�سان بن ثابت، �ص4).
)8( ديوان عبيد بن الأبر�ص، �ص96.

الدين.  عليه  الذي  امُل�دان:  العرو�س.  الهدي:  باإبرة.  مبي�صمها.   .98  :( الهذليني،  اأ�سعار  �رشح   )9(
الرياط: املالء.
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ى يف تزيينها، يقول))(: عينيه فيرتوَّ

َلْيِب َفُمْط�����ِرِق �����������ِق         خال عْهُدُه بنْيَ ال�صُّ مِلَْن طلٌل مثَل الكتاِب امُلَنمَّ
ُة ُمْه������َرِق اأَكبَّ علْي�ِه كاِت�����ٌب بدواِت�����������ِه         وحاِدُثُه يف العي��ِن ِجدَّ

وي�ص��ف ثعلبة بن عم��رو العبدي حركَة ي��دي الكاتِب وعينيه وق��ْد اأكبَّ على 
ه على التجويد فال ُيْخطئ، وق��ْد اأ�صَبح�ت الكتابُة عنده  َت��ه وحر�صَ الكتاب��ِة ليظهَر دقَّ

�صناعة وزخرفة، يقول)2(:

اأَكبَّ علْي������ها كات�����ٌب بدواِت�����ِه         ُيقْي�������ُم يدي�����ِه تارًة وُيَخال����ُف
ْنِع ط���ارُف ْنَعُه ما كان ي�صنُع �صاِجًي����ا         ويْرفُع عينْيِه عِن ال�صُ رَجا �صُ

دوا احلر�س على خلودها  ا ليوؤكِّ واأعطى ال�صعراء التجويد بع��ًدا ح�صارًيا ودينيًّ
وقدا�صته��ا ودورها يف ت�صكي��ل احل�صارة وحفظ الدين، ومما ُيْلَح��ُظ اأن ال�صعراَء مل 
ُنْوا م��اذا ُكِتَب؛ وذلك الأنَّ املخطوَط يف الر�صم امل�صاَه��د )امل�صبَّه( هو حالة داللية،  ُيَبيِّ
واأنه اأ�صاًل مل ي�صتطع التكلم ملا راأى من فجائع واأهوال ومل ُيِجْب عن اأ�صئلة ال�صعراء، 
وكذل��ك الكتابة فهي متثل حال��ة ح�صارية مناق�صة ملا هو يف االأطالل، وقد اأ�صري اإلى 
مه��ارِق الفر�س الذي��َن ميثُلوَن اآنذاك ح�ص��ارًة متقدمًة ُمَقاَرَنًة م��ع العرب، يقول 

احلارث بن ِحلَِّزَة الي�صكري)3(:

مِلَِن الدياُر عفْوَن باحُلب���������������ِس         اآياُته���ا كمَه�����اِرِق الُف����������ْر�ِس

َعَة يف بالد فار�س مل تعُف، ومل  نَّ فاإذا كانت الديار قد عفت فاإنَّ ال�صحائف املُ��صَ
))( ديوان �سالمة بن جندل، �ص54).

)2( املف�سليات، �ص)28.ال�صاجي: ال�صاكن.
الديوان، جمعه وحققه و�رصحه، د.اإميل بديع يعقوب، دار الكتاب  )3( احلارث بن حلزة الي�صكري، 
. احُلْب�س: مو�صع يف ديار  العربي، ط)، بريوت، )99)م، �ص48. َعَفْوَن: دَر�ْصَن، زال اأكرُثهنَّ
ُمْهَرِكْرد.  اأ�صله  معرب  فار�صي  ُمهَرق،  واحدها:  ال�صحف،  املهارق:  عالماتها.  اآياتها:  غطفان. 

وانظر: ديوان ربيعة بن مقروم ال�سبي، �ص38. 
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ُتبَل، يقول عنرتة))(:

��������������ِويِّ         كرْجِع الو�ص���ِم يف ُر�ُص����ِغ الَهِديِّ اأال يا داَر عب���َلَة بالطَّ
 كوْحي �صحائٍف مْن عْهِد ِك�ْص�رى          فاأْهَداَه���ا الأعَج���َم ِط��ْمِط��ِم������ّي

فه��ي �صحائ��ف ال يكاد يب��ني ر�صُمَها، واالأعجم��ي ال يكاد يبني كالمه لك��نَّ الكتابَة 
موجودٌة واإْن اأ�صاَبَها طم�ٌس من �صوارِف الزمان اأو املكان فيمكن اأَْن يقراأَها كاتب ماهر.

ٌد للكتاب��ة العربية؛ الأنها مقد�ص��ة، لذا ُيَرى  واأم��ا الكات��ب اليهوديُّ فه��َو ُم�َجوِّ
اُخ)2(: ا على تبيني كتابته، يقول ال�صمَّ حري�صً

�������َرا          بِذْرَوَة اأْقوى بعَد لْيَلى واأْقف��������َرا اأَتْعِرُف ر�صًما داِر�ًصا قْد تَغيَّ
�َس اأ�ْصُط�������َرا  �ًة بيميِن��������������ِه         بَتْيَماَء َحرْبٌ ُث�مَّ َعرَّ ك�َما َخ�طَّ ِعرْباِنيَّ

ويف �صع��ر االأ�صود بن يعفر النه�صلي اإ�صارة اإلى يهوديني متقنني للكتابة، ولي�س 
يف ذلك غرابة األي�ص هما من اأهل الكتاب، يقول)3(:

�ُصطْور يهودينِي يف ُمْهَرَقْيِهم��������ا         جمْيدْيِن مْن تْيَماَء اأْو اأهِل َمْدَي�����ِن

     وي�صري امروؤ القي�س اإلى الكتابة يف م�صاحف الرهبان، يقول)4(:

َبَح���ْت         كخطِّ َزُبْوٍر يف م�صاِحِف ُرْهَب���اِن اأتْت ِحَجٌج بعِدي عليها فاأ�صْ

ي)5(، ويعل��ل الدكتور ن�رصت  وهن��اك اإ�ص��ارات اإلى اخل��ط اليماين احِل�ْم��رَيِ
))( �رشح ديوان عنرتة، �ص268.

م�رص،  املعارف،  دار  الهادي،  الدين  �صالح  حتقيق:  الديوان،  الذبياين،  �رصار  بن  ال�صماخ   )2(
968)م، �ص29). 

)3( ديوان الأ�سود بن يعفر النه�سلي، �ص63.
)4( ديوان امرئ القي�ص، �ص89.

)5( انظر: ديوان اأبي قي�ص بن الأ�سلت الأو�سي، �ص 26. �رشح ديوان لبيد بن ربيعة، �ص38). 
�رشح اأ�سعار الهذليني، ): 98–99، وال�صعر الأبي ذوؤيب الهذيل.
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عبدالرحم��ن تكرار تلك االإ�صارات اإل��ى اأنه "قد تكون �صورة الكاتب اليماين املتعود 
اللح��ن -كم��ا يق��ول لبيد- اأعل��ق يف نفو���س بع���س ال�صماليني من �ص��ورة الكاتب 
ال�صمايل، وقد يج��دون اأن �صورة الكتابة احلمريية )امل�صند( اأكرث زخرفة من الكتابة 
ال�صمالي��ة، ولعلهم اإْذ ي�صبه��ون اآثار الديار بالكتابة يرون ُج��لَّ النقو�س التي حولهم 

بخط امل�صند"))(.

ويف ترجيع الكتابة يقول لبيد بن ربيعة متحدًثا عن الكاتب احلمريي اليماين)2(:

تاِل�������ٍع َفاأَب����������اِن          َوَتقاَدَمت ِباحُلب����ِس َفال�صوب�����اِن َدَر�َس املَنا مِبُ
ُعه���ا َولي��ُد مَي��������اِن ها         ُزُب���ٌر ُيَرجِّ نَّ �����اَرَة َفالَقن������اِن َكاأَ َفنعاِف �صَ
����������������ِه          َقَلًما َعلى ُع�ُص��ٍب َذُبل���َن َوب�����اِن ��ٌن ُيعيُد ِبَكفِّ ٌد حَلِ ُمَت��َعوِّ

فهو كاتب )وليد ميان( متخ�ص�ٌس خرب مهَن�َت�ه، ففي الع�رص اجلاهلي كان هناك 
ى من احلروف على ُع�ُصٍب  َ حمرتف��ون يف الكتابة فقد كانت حرفة، وهو يعيد ما احمَّ
ذاوي��ات، واإعادة احل��روف -التي ُطِم���َس بع�صها– اإلى هيئته��ا االأولى دعوٌة من 
ال�صاعر اإلى تاأم��ل اأ�صباب احل�صارة وقيمها التي ميكن اإعادة اإحيائها باأدواتها ذاتها، 
فاأن ين�صغل النا�س بالكتابة خ��ري لهم من ان�صغالهم باإ�صعال احلروب واإف�صاد االأر�س 

وتركها بلقًعا، وال�صور تتكرر عند ال�صاعر لبيد نف�صه يف قوله)3(:

دُّ ُمُتْوَنَها اأْقالُمه���������������ا َه����ا          ُزُبٌر جُتِ ُلْوِل كاأنَّ ُيْوُل عِن الطُّ وجال ال�صُّ

فتْجِديُد الكتابة هو جتديٌد للحياة، وتاأكيٌد على اإ�رصار االإن�صان كاتًبا وقارًئا على 
اأبي ذوؤيب الهذيل اجلاهلي، دار الفكر للن�رس  ))( ن�رصت عبدالرحمن، الواقع والأ�سطورة يف �سعر 

والتوزيع، عمان، 985)م، �ص76.
)2( �رشح ديوان لبيد بن ربيعة، �ص 39).

وال�صعر  �ص379.  املف�سليات،  �ص52.  الأبر�ص،  بن  عبيد  ديوان  وانظر:  �ص300.  نف�سه،   )3(
لعبدالله بن عنمة ال�صبي.
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العي���س يف تلك احلياة ب�صبل ح�صاري��ة بعيًدا عن االأ�صلحِة الت��ي تكتب على االأر�س 
ل العقوُل التي هي اأ�صدُّ من احلجارة ق�صوًة بفعل البيئة ودعواتها الغا�صمة. دماًء، فُتَعطَّ

�سابًع���ا: الو�ْصم: الو�ص��م ظاهرة ذات داللة ُتْنبئ عن طق���س اجتماعي بحًثا عن 
اجلمال وا�صتكمال عنا�رصه، ولعل��ه ارتبط بدًءا باملراأة واإح�صا�صها باالأنوثة وزينتها 
ث��م انتقل اإلى الرجال لر�صم معتقده على يده اأو ذراعه ليكون رمًزا دينًيا يفتديه بقوة 
�صاع��ده بعد اأن �صفَح ال��دَم ليخلده يف ج�ص��ده، وترجيُع الو�صم ه��و حماولة لرتجيع 
اجلمال واحلياة، وت�صبيه الر�صوم بالو�صم مقاربة بني مت�صادين متنافرين هما اخلراب 
ِم، اأي بني املوت واأ�صبابه واحلياة واأ�صبابها،  امل�صتْقَب��ح من ناحية وبني اجلمال املتو�صَّ
َتِلٍط بدم  كم��ا هو بني الر�صوم وبني الكتابة غ��ري اأن الو�صم ُيَخط يف اجل�ص��ِد باإْثَمد خُمْ
اًل ر�صومه��ا ُم�ْصَتْجِلًبا �صورة امراأة  املو�صوم، وكاأنَّ ال�صاع��ر وقف على الديار ُمَتاأمِّ
م�صفرة الوجِه وعلى يديها و�صوم زادتها غوايًة وفتنًة وحياة، وينق�صم ت�صبيه الر�صوم 

بالو�صم اإلى ق�صمني، هما:

اأوًل: الت�صبيه العام دون ذكر التف�صيل، كقول زهري بن اأبي �صلمى))(: 

َب�������اِت كاْلَو�صِم �ْص����ِم         قف����ٌر بذي اله�صَ هاَج الف����وؤاَد مع����اِرُف الرَّ

ثانًيا: ترجيع الو�صم: ويف هذا ال�صعر نرى �صورة الر�صِم واِقًعا كرتجيع الو�صم، 
فف��ي الر�صم فعلِت الري��اح واالأمطاُر فعَله��ا؛ اإذ زاَدْت يف حتفريه��ا لتغيري معاملها، 
وهذه ال�ص��ورة متنافرٌة مع ال�صورة اجلمالية للم��راأة برمزيتها الدالِة على االإغواء 
والتنا�ُص��ِل، ويف ترجيع الو�صم داللة عل��ى ا�صتمرارية طلب اجلمال واخل�صب على 
الرغ��م من حتوالت اجل�صد، يقول لبيد بن ربيع��ة يف جْتِلَيِة ال�صيول عن الطلول بعد 

للمخبل  وال�صعر  �ص4))،  املف�سليات،  وانظر:  �ص382.  �سلمى،  اأبي  بن  زهري  ديوان  �رشح   )((
ال�صعدي. ديوان ربيعة بن مقروم، �ص)5. �ص694.
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اأن �صبهها برتجيِع الكتابة))(:

�َس ف�وَقهَنّ ِو�ص�اُمه��ا  �ِص�َفّ َن�وؤوُرَه��ا         ِك�ِف�ِف�ًا ت�ع�َرّ اأْو َرْج�ُع وا�ِص�م�ٍة اأُ
�ّم�ا خ�وال�َد م�ا ُي�ب��ي�ُن ك�الُمها  ف�وق�ف�ُت اأ�ْصاألَها، وك�ي�َف �ُص�وؤاُل�َن�ا          �صُ

ُر ال�صاعَر بعملية ترجيع الو�صم مبادِة النوؤور  فم��ا ك�صفْتُه ال�صيوُل من ر�صوٍم يذكِّ
��مٌّ خوالد ال حياة  الت��ي ُتذرُّ عل��ى الر�صِم الدائري ال��ذي ُو�ِصَم منذ زمن، فالديار �صُ
فيه��ا، بينما اليد التي اأعي��د و�صُمها تزيُد �صاحبَتَها األًقا وتوُهًج��ا و�صعوًرا باالنبعاث، 
��ِم)2(، وظهور االأنام��ِل)3(، وظاهر  َ ال�صع��راُء يكون يف املعا�صِ والرتجي��ع كم��ا بنيَّ
اليد)4(، وال �صك اأن عملي��ة الو�صم تتطلب الت�صحية بالدم من اأجل �صورة املو�صوم، 
ولعلها �ص��ورة مقد�صة لالآلهة مما ي�صف��ي على احلالة اجلمالية قدا�ص��ة دينيًة يفر�س 
اإن��زال الدم لتخليد الرمز الديني ولي���س �صفًكا لدماء النا�س واإفناءه��م، فال�صبيل اإلى 
العبور من الر�صوم الدار�صة اإلى احل�صارة هو تقدي�س املعتقد والقيم اجلمالية بداًل من 
تقدي���س احلرب واخل��راب، وهذه الروؤية اأقرب اإلى روؤي��ة م�صطفى نا�صف الذي 
يرى اأن الو�صم والكتابة تعب��ري عن حفظ احلياة واإعادة اأحداثها املتغرية على الدوام 
اإلى رموز باقية)5(، وهي مناق�ص��ة لروؤية عبدالقادر الرباعي الذي يرى اأن الو�صم 
حماولة من ال�صاعر لرت�صيح اإمكانية عودة احلياة مرة ثانية، كما يعود الو�صم)6(، فاإذا 

))( �رشح ديوان لبيد بن ربيعة، �ص299–300.
)2( �رشح ديوان زهري بن اأبي �سلمى، �ص5، �ص207.

ق�سائد جاهلية نادرة، �ص4)2، وال�صعر لأبي  �رشح ديوان لبيد بن ربيعة، �ص39). وانظر:   )3(
الطمحان القيني.

�ص206.  نادرة،  جاهلية  ق�سائد  وانظر:  �ص299–300.  ربيعة،  بن  لبيد  ديوان  �رشح   )4(
املف�سليات، �ص206. وال�صعر يف كال امل�صدرين لعبدالله بن �صلمة الغامدي. ديوان طرفة بن العبد، 

�ص23.
)5( م�صطفى نا�صف، قراءة ثانية ل�سعرنا القدمي، دار االأندل�س، بريوت، 982)م، �ص56.

)6( عبدالقادر الرباعي، ال�سورة الفنية يف النقد ال�سعري )درا�سة يف النظرية والتطبيق(، دار العلوم 
للطباعة والن�رص، الريا�س، 984)م، �ص)3).
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كان��ت عند زهري كذلك فاإنها عند جميع ال�صعراء لي�صت كذلك؛ فلم يدُع اأحٌد منهم اإلى 
�مٍّ ال تكلم من هول ما راأْت من دمار  اإعادة احلياة اإلى الر�صوم الأنهم اأمام اأطالل �صُ
وموت، وامليت ال ُيبعُث يف هذه احلياة؛ لذا فاإنَّ ترَكُه والرحيل على الناقة اأولى مْن 

ال�صعي اإلى اإحيائه. 

ثامًنا: �سور ح�سارية: هناك �صور ح�صارية تظهر يف امل�صهد الطللي، ومنها:

): املالب�ص: ال �صك اأن �صناعة املالب�س قد انت�رَصْت يف اليمن والعراق وبع�س 
َه به اآثار  املراك��ز احل�رصية االأخرى، لكن االإ�صارة يف هذا ال�صياق تنزاح اإلى ما �ُصبِّ
الديار منها، ويف ذل��ك ا�صتكمال لل�صورتني املتنافرتني عبوًرا اإلى احل�صارة لتكون 
َزت يف بالد  االأط��الل ومرادفاتها ن�صًي��ا من�صيًّا، ويظه��ر الر�صم كالثياب التي ُط��رِّ

اليمن، يقول طرفة بن العبد))(:

ْفِح اآياٌت كاأنَّ ُر�ُصوَمَه���������ا          مياٍن و�َصْتُه َرْيَدٌة و�ُصُح������������ْوُل وبال�صَّ

، يقول)2(:   وي�صبه عبيد بن عبد العزى ال�صالمي الر�صَم بالرداء املحربَّ

�����ر ��ِب وامُلَتَغمَّ ����ِر         ِبَراَم���َة بنْيَ الَه�صْ َداِء امُلَحبَّ اأَتْعِرُف ر�ْصًم��ا كال��رِّ

نٌة بالر�صوم، يقول)3(:      وي�صُف ح�صان بن ثابت تلك الثياب باأنها رقيقٌة ُمَزيَّ

ل�َمْن مْنِزٌل عاٍف كاأنَّ ر�ُصْوَم������ُه         خياِعْيُل َرْيٍط �صاِبريٍّ ُمَر�ّص��������َ�ِم

وي�صب��ه �صالمة بن جن��دل االأبخرة الت��ي تت�صاعُد من ال�صي��ول املتدفقة باأْهداب 
الثياب املعلََّقة للبيع يف اأ�صواق ب�رصى واملدائن، يقول)4(:

نعون الثياب. ))( ديوان طرفة بن العبد، �ص89. ريدة و�صحول: َمْن ي�صْ
)2( ق�سائد جاهلية نادرة، �ص29). وانظر: ديوان احلطيئة، �ص96).

)3( ديوان ح�سان بن ثابت، �ص392.
)4( ديوان �سالمة بن جندل، �ص37). دميثة: اأر�س �صهلة. هدب: خمل الثوب. االأعالق: متاع معلَّق.
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فكاأَنَّ َمدْفَع �َصيل ُكلِّ َدميث�������������ٍة           ُيْعَلى بذي ُهُدٍب، من االأْع���الِق 
ِ االأ�ص�������������واِق       ��َرت         للبيع يوَم حت�رصُّ مْن ن�صِج ُب�رْصى واملدائن ُن�صِّ

فال�صاع��ر يذكر يف البيتني ال�صابقني االأ�صواق التي تعر�س فيها املالب�س وهما يف 
املدائ��ن عا�صمة الفر�س وب���رصى مركز ال�صام التجاري، ويف ه��ذه االإ�صارة نلمح 
ا للر�صوم -ولو ملئت بال�صيول- اإن  �صغًفا باحل�صارة وما فيها من مباهَج حياٍة ورف�صً
خلت م��ن اأهلها، فاملقارنة بني احلي��اة واملوت تف�صي اإلى انط��الق للت�صّبث باأهداب 
احلي��اة، وي�صف احلطيئة ما نبت يف الديار من زهور خمتلٍف األواُنَها بالربود احلْمِر 

وال�صفِر التي ُعِر�صْت للبيع، يقول))(:

َه�����������ا         برْوًدا وَرْقًما فاَتَك البيَع تاِج����ُرْه ْت فيِه َبزَّ َ كاأنَّ �َصِلْيًحا َن�رصَّ

  ويف حلظة البكاء ت�صبه الر�صوم بالثياب البالية، يقول �صالمة بن جندل)2(:

ِق ْيَل��������ٍة          خالًء ك�ُصْحِق اليمنِة امُل�َتم��������زِّ ْي من ر�صوٍم حُمِ وماذا ُتَبكِّ

ولعله��ا ثياٌب لِب�َصْت ُمْنُذ زمٍن وحال عليها احل��ول؛ فهي قليلة االأن�س كما يقول 
احلارث بن عباد يف ر�صم �ُصليمى)3(:

ُه �ُصْحُق ُب����������������ْرٍد         زاَده قلَُّة االأن�ْي��ِس ُنُح���������������ْوال ل�ُصَلْيَم�ى كاأنَّ

وامت��داًدا لل�صورة نرى النعاج التي ترت��ع يف الديار تكت�صي �رصوَب الثياب، 
يا�صي)4(: يقول عوف بُن عطية بن اخِلْرِع  الرِّ

�ع�����������������ا         َج اأْلِب��ْص�َن ِمْن راِزقيٍّ �ِصَع�������ارا �باَء ب�ها والنِّ كاأنَّ الظِّ

اَعة. َفاَتك البيَع: جدَّ فيه وحذقه. ))( ديوان احلطيئة، �ص)2. �صليحا: حي من ُق�صَ
)2( ديوان �سالمة بن جندل، �ص58). وانظر: ديوان احلطيئة، �ص97).

)3( ديوان احلارث بن عباد، �ص))2.
)4( املف�سليات، �ص3)4.
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ها –النعاج– األب�صت ثياًبا بي�صاء �صابغًة تزيد  ويقول ُخَرا�َصُة بن عمرو العب�صي باأنَّ
عن اأطرافها))(:

��������������ال ا ُمَذيَّ َعٌة بال�صاأِم �ُص�ْفًعا ُخ�ُدْوُدَه���������ا         َكاأنَّ علْيهَ�ا �َصاِب�ِريًّ ُمَلمَّ

ويقول النابغة الذبياين يف و�صف جمال الظباء وقد �صمنت ملا هي فيه من خ�صٍب 
:)2( وِريٍّ

َن���������������اٌت        اإلى فوق الِكَعاِب ُبُرْوُد خ���������اِل َكاأنَّ ُك�ُص�ْوَحهنَّ ُمَب�طَّ

ِبَلْت ثياًبا ثقيلة فاأبطاأْت حركتها، يقول اأو�س بن َحَجر)3(: واأما النعام فقد �رُصْ

ِبَلْت ُجَبَب��������ا َع����اِم كم���ا          مْت�ص����ي اإم���اٌء �رُصْ مْت�ِص���ي ِبَه��ا ُرْب���ُد النَّ

فالثياب ق�صيبٌة مو�ّصاة لكنها تكون حلظة بكاء ال�صاعر غري ذلك، فقد وردت يف 
�صعر ُعَمرْيَة بِن ُجَعٍل ممزقًة باليًة الأ�صدين يت�صارعاِن، يقول)4(:

ك������اِن ْب��عاِن َيْعرَتِ  ِق��فاٌر َمَرْوراٌة َي�ح�اُر ب�ِ�ها الَقط��ا          َي���ظلُّ ِبها ال�صَّ
نْيِ اأَ�ْصماطًا وَي�����ْرَتِدياِن اِب َعليِهم�����ا          َقِم����ي���صَ َ ُيِثرَياِن ِمْن َن�ْصِج الرتُّ
ه��ا          َعَلى َجاِنِب االأَْرجاِء ُعوُذ ِهج���اِن ِف االأَْعَلى ُوُحو�ٌس كاأَنَّ َ  وبال�رصَّ

ففي ال�ص��ورة ال�صابقة نرى اأ�صدين يعرتكاِن يف الدي��ار، ومن �صدة �رصاعهما 
ة وحو�س  ن�صجا عليهما غباًرا كثيًفا كاأنه قم�صان بالية ممزقة لتتنا�صب مع املوقف، وثمَّ
ُر َمْن ي�صمُع  كث��رية ترقب من اأعلى ال�رصف كاأنها اإبل ترعى ف�صالنها، فال�صاعر ُيَذكِّ
ُر  �صع��َره اأن الديار قد َخَلْت م��ن اأهلها وحلَّْتها الوحو�ُس بداًل منهم ومن اإبلهم وهو ينفِّ

))( املف�سليات، �ص405.
)2( ديوان النابغة الذبياين، �ص50).

)3( ديوان اأو�ص بن حجر، �ص).
)4( املف�سليات، �ص259. اأ�صماًطا: باليات. ُعوذ: اإبل معها اأوالدها.
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من �صورة االأ�صدين املت�صارعني ويف ذلك تذكري مبا حدث من حروٍب بني من كان 
ي�صكنها؛ فقد اأودوا واأودت معهم اأنعامهم.

ْقَبة  َهْت بها الر�ص��وم النُّ 2: �سور ح�ساري���ة اأخرى: من تلك ال�صور الت��ي �ُصبِّ
احلمريية وهي غطاء يغطي به ال�صي��ف حينما يو�صع يف الغمد، يقول زهري بن اأبي 

�صلمى))(:

َياق�������ِ�ُل �ُعَها بنَي اجُلُفْوِن ال�صَّ �������������ة         ُيَقطِّ كاأنَّ علْي��َها ُنْقَب�ة ِحْمَي�ِريَّ

و�صبهها ِب�رْص بن اأبي خازم االأ�صدي باألواح مزخرفة، يقول)2(:

ْخ������ُرُف فكاأنَّ اأْطالاًل وباقَي ِدْمَن��������������ٍة          ِبَجُدْوَد األواٍح عليها الزُّ

و�ُصبِّه��ت الر�صوم بجف���ن اليماين املزخرف املزي��ن)3(، وكاأنَّ الرماح تذري 
َه به اأبعار الظباء)5( والفلفل لي�ص من  ال��رتاب باملناخل)4(، ومنها حب الُفلفل الذي �ُصبِّ
مزروع��ات العرب اإمنا ي�صت��ورد من بالد الهند كما ت�صت��ورد التوابل والعطور يف 
الع���رص اجلاهل��ي، ولعل هذا الت�صبيه ي��دل على اأن تلك الظباء تعي���س باأمان بغياب 
عدوها االإن�ص��ان مما جعَل بعَرها يحتفُظ بهيئته فال ُيَف�َت��ُت باأقدام النا�ِس، كما �صبهت 
الث��ريان بالتجر الأنباط الذين يلب�صون على روؤو�صه��م ال�صوامع املحكمة ال�صنع)6(، 
و�صبه��ت اأ�صوات الط��ري واالأواري باأ�صوات اأبواق اليهود يف ي��وم عيدهم)7(، اأو 

))( �رشح ديوان زهري بن اأبي �سلمى، �ص293.
النقو�س  الزخُرف:  ماء.  فيه  متيم  بني  ديار  يف  مو�صع  َجُدود:  �ص52).  خازم،  اأبي  بن  ب�رش  ديوان   )2(

والت�صاوير. 
)3( ديوان طرفة بن العبد، �ص26).

)4( ديوان النابغة الذبياين، �ص )4). ق�سائد جاهلية نادرة، �ص4)2، وال�صعر الأبي الطمحان القيني.
)5( �رشح ديوان عنرتة، �ص338. ديوان امرئ القي�ص، �ص8.

)6( ديوان ب�رش بن اأبي خازم، �ص3)).
)7( ديوان احلارث بن عباد، �ص2)2.
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بطبول النواقي�ص))(.

واأنهي هذه الدرا�صة مبا ُبِدئْت به، اأي بثنائية الر�صوم واحل�صارة، اأو اإن �صئَت 
قل��ت بثنائية الديار البالقع -التي مل يبق فيها حياة اإن�صانية- والق�صور ال�صاهقات التي 
ُمِلَئت باأهلها، و�صتبقى �صاهدة على الفعل احل�صاري لالإن�صان، يقول لبيد بن ربيعة)2(: 

ُجْوُم الطواِل�������ُع         وَتْبَقى اجِلَباُل بْعَدنا وامل�صاِن��������ُع َبِلينا وما َتْبَلى النُّ

فاالإن�ص��ان يبلى وتبق��ى النجوم واجلب��ال وامل�صانع �صاهدة على فن��اء االإن�صان 
وحتمية موته، وهي ذاتها الفكرة التي يوؤكدها املهلهل يف قوله)3(:                                                                                

هْل عَرْفَت الَغداَة ِمْن اأط���������الِل         َرْهِن ِرْي�ٍح وِدْي�َمٍة ِمْهَط�����������اِل
��������������اِل َي�ْصَتبِ�نْيُ احَلِلْي�ُم في�َها ُر�ُصْوًم����������ا          دار�صاٍت ك�صْنَعِة الُعمَّ

بيد اأن م��ن يدركها هم اأولو االأحالم الذين يتب���رصون تلك الر�صوم متو�صمني 
العب��ور اإلى حي��اة يكدح فيها االإن�صان للبناء ولي�س لله��دم، وال خري يف وقوف على 
طلل ال يف�صي ب�صاحبه اإلى التاأمل والتفكر مب�صري االإن�صان ومن ثم البحث يف ف�صحة 
االأمل املتخي��ل للخروج من الواقع املعاي��ن اإلى ف�صاءات احلي��اة املتمثلة باحل�صارة 
املنظورة ثمة يف اأمكنة اأخرى لي�صت ع�صرية، فالليل يذكر بالنهار، واملوت باحلياة،  
وكذلك الر�صوم تذكر بالكتاب��ة واأدوات احل�صارة، كما خراب الديار يذكر باحلياة 
التي يْنَهُد اإليها ال�صاعر اجلاهلي؛ فقد راأى دماًرا وخراًبا وهدًما وموًتا، فكان ال�صعر 

موئاًل فكرًيا متخياًل للعبور من االنهدام الطللي اإلى البناء احل�صاري. 

))( ديوان احلارث بن عباد، �ص85).
)2( �رشح ديوان لبيد بن ربيعة، �ص68).

)3( املهلهل، الديوان، �رصح وحتقيق اأنطوان حم�صن القوال، دار اجليل، بريوت، 995)م، �ص70.
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خامتٌة

يق��وم هذا البحث على فكرة حمددة وهي اأن ال�صعراء يف الع�رص اجلاهلي وقفوا 
على الديار بعد فناء اأهلها، وكان وقوفهم للتاأمل يف م�صري اأولئك النا�س، وقد ظهر 
ا؛ ف�صور ال�صعراء عرب خيالهم  امل�صهد الطللي بر�صومه موح�ًصا ب�صبب قتل بع�صهم بع�صً
الفني تلك املاأ�صاَة وا�صتحالة عودة احلياة االإن�صانية يف �صوء احلروب امل�صتمرة، فدعوا 
اإلى ترك تلك االأمكنة اإلى اأماكن متح�رصة فيها مفاتيح احل�صارة، وقد اعتمد البحث 

على ال�صعر فقط  لتو�صيح الفكرة، وكان من نتائج هذه الدرا�صة:

اأوًل: اأن ال�صعراء كان��وا يكرهون احلرب، فلم يكن خلوُّ الديار ب�صبب االنتقال 
اإلى اأمكن��ة اأخرى بل ب�صبب تلك احلروب التي ت��اأكل اأبناءها وتطحنهم، فبالغوا يف 
ِل  �س يف كرثة القتل��ى وكان االإن�صان هو ال�صب��ب يف َت�َصكُّ ت�صوي��ر نتائجها الت��ي ُتَلخَّ

الر�صوم.

ثانًيا: اأنهم يدعون اإلى العبور من البداوة املمثلة بالر�صوم امُلَعاينة اإلى احل�صارة 
املتاأمل��ة للتخلُّ���س مما يح�صل يف الواق��ع من انهدام وفناء؛ فالر�ص��وُم مظاهر بدوية 
يتوقُف عندها الزمن، بينما مظاه��ر احل�صارة حالة توؤ�ص�ُس لدميومة الفعل االإن�صاين 

فكًرا منَجًزا متجدًدا بتجدد االإن�صان.

ثالًث���ا: تبني اأن ال�رصاع الواقعي والفني بني املوت والبقاء قد دفع ال�صعراَء اإلى 
الت�صب��ث بعنا�رص احلياة الت��ي تتمثل حينذاك باأدوات احل�صارة الت��ي تفتقدها بيئاتهم 
مث��ل: الكتابة والو�صم وال�صناعات املختلف��ة التي هي اأعماٌل ب�رصية تف�صي اإلى التمتع 

باحلياة والعي�س بعيًدا عن القتل.

رابًع���ا: مل يكن الرحيل ع��ن االأمكنة ب�صبب القحط، واآي��ة ذلك وجود عنا�رص 
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احلي��اة املمثلة بكرثة االأمطار وانت�صار احليوان��ات التي ترعى اآمنًة مطمئنًة كالثريان 
والظلمان والظباء والوحو�س وغريها. 

خام�ًس���ا: وقف ال�صع��راء اأمام االأطالل باكني لكنه بكاء م��ن اأجل تغيري الواقع 
االنهدامي اإلى بناء ح�صاري، اأي العبور من البادية اإلى احلا�رصة، اأو لنقل االنتقال 
م��ن ال�صكون الب�رصي اإلى حراكه اخلالد، واأم��ام ذلك تتكرر دعواتهم لرتك الديار 

ى النبعاث اأهلها جَذَعًة. الدوار�س فال اأمل ُيْرجَتَ
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حجاجية الت�سبيه و دوره االإقناعي

 يف احلديث النبوي ال�سريف 

د.اجلمعي حميدات)*(

امللخ�ص

جتدد  ظل  يف  التداولية،  بها  تهتم  التي  الّنظريات  اأهّم  بني  من  احلجاج  ُيعّد 
"بالغة  ظهور  اإلى  اأدى  والذي  احلديث،  الع�رص  يف  البالغي  بالدر�س  االهتمام 
البالغة ودرا�صة و�صائل  الالزمة بني  العالقة  اعتمدت على  جديدة"، خا�صة حني 

االإقناع،كاالإ�صارات، والعبارات واحلجج، وغريها.  

و"الت�صبيه" تقنية خا�صة يف العملية احلجاجية عند البالغيني القدامى، والغرب 
املحدثني، لها فعاليُتها يف الإقناع، ملا يوفره من طاقة حجاجية، قادرة على اإثارة 
املتلقي، و�صغل تفكريه، بالبحث عن العالقة التي جتمع بني �صورة "امل�صبه" و"امل�صبه 
به"، وما حتدثه هذه "العالقة الت�صورية" من اأثر يف نف�س املتلقي حتمله على االإقناع 

والقبول بتلك الت�صبيهات يف احلديث النبوي ال�رصيف.

البليغ، االإقناع،  الت�صبيه  التمثيلي،  الت�صبيه  الت�صبيه،  كلمات مفاتيح: احلجاج، 
احلديث النبوي ال�رصيف.

)*( اأ�صتاذ حما�رص )اأ( يف ق�صم اللغة العربية واآدابها - جامعة �صطيف 02
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The Argumentation of Metaphor and Its Persuasive Role in 
the Noble Prophetic Sayings.

Abstract

In the shadow of the new interest in the rhetorical lesson, 
argumentation is considered one of the most important theories 
of pragmatism; An importance which gave rise to a new rhetoric 
based on the constant relationship between the latter and the study 
of means of persuasion such as indicators, expressions, arguments, 
and so on.

Comparison between the former rhetoricians and the 
postmodernist Westerners is an exceptional technique in 
argumentative activity, given its persuasive effectiveness capable 
of motivating the receptor, prompting it to reflect and seeking the 
relation between the comparing image and that of Compared and 
to analyze the psychic effects of this imaginary relationship on his 
mind, to persuade him to accept these comparisons in the texts of 
the hadith.

 Keywords: argumentation - comparison - analogue 
comparison - comparison in praesentia persuasion - hadith.
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د.اجلمعي حميداتحجاجية الت�ضبيه و دوره االإقناعي يف احلديث النبوي ال�ضريف

تقدمي:

ُيعّد احلجاج من اأهم النظريات التي ت�صّكل اهتمام التداولية يف ظل جتّدد االهتمام 
بالدر���س البالغي يف الع�رص احلديث، مما اأّدى اإلى ظهور بالغةٍ جديدٍة قائمٍة على 
حتديد العالقة الالزمة بني البالغة ودرا�صة و�صائل االإقناع التي توّظفها كاالإ�صارات 

واالإمياءات وغريها ......

كم��ا ُيعّد الت�صبيه اإحدى التقنيات الت��ي ت�صتعملها العملية احلجاجية عند البالغيني 
القدام��ى وكذا الغرب املحدثني، نظرا ملا ُتوّف��ره من طاقٍة حجاجية تعمل على اإثارة 
املتلّق��ي و�صغل تفكريه، وذل��ك يف حماولة البحث عن العالقة التي جتمع بني �صورة 
"امل�صبه و امل�صبه به"، وما حتدثه هذه العالقة الت�صورية من اأثر يف نف�س املتلّقي حتمله 

على الإقناع والقبول بتلك الت�صبيهات. 

ولع��ّل ارتباط الت�صبيه باحلجاج -كاآلي��ة بالغية– لكي يوؤدي دور االإقناع كان 
الداف��ع لر�صم �صورة من �صور اأ�صاليب الدعوة اإلى الله التي �صلكها الر�صول –�صلى 
الل��ه عليه و�صلم- واأملى بها حجت��ه االإقناعية والتاأثريية يف قوم��ه، �صعيًا منه لتغيري 
مفاهي��َم خاطئٍة اقتنعوا بها، فم��ا حظُّ هذه االآلية يف اأحادي��ث امل�صطفى عليه ال�صالة 
ال�ص��الم؟، وما اأثر ه��ذه العالقة الت�صّورية ب��ني "امل�صبه وامل�صبه ب��ه"يف نف�س املتلقي 

وحمله على الإقناع و القبول؟  

ما مفهوم احلجاج وم��ا هي اأهم �صفاته؟، ما هي القواعد التي راعاها الر�صول 
�صلى الله عليه و�صلم يف حديثه مع املخاطب؟. فيَم تكمن اأبرز اخل�صائ�س احلجاجية 
يف احلديث النبوي ال�رصيف حني يكون اخلطاب جدليًا احتجاجيًا؟. ما هي اأهم االآليات 
والطرق احلجاجية من خالل حديثه عليه ال�صالة وال�صالم؟. ما العالقة الرابطة بني 
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احلجاج واالإقناع يف حديث الر�صول �صلى الله عليه و�صلم مع خماطبه؟. وذلك من 
خ��الل هذه االإطاللة يف رح��اب االأدب النبوي، والتي ُر�صمت م��ن خاللها  معامل 
حجاجي��ة يف �رصوب بالغية خمتلف��ة، الهدف منها االإقناع م��ن جهة، والتاأثري يف 

املتلقي من جهة اأخرى.
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لق��د ك�صف جتّدد االهتمام بالدر���س البالغي يف الع�رص احلديث عن طروحات 
علمية ُمغاي��رة، اأّدى اإلى ظهور "بالغة جديدة"خا�صة ح��ني اعتمدت على العالقة 
القائمة ب��ني "البالغة"ودرا�صة "و�صائل االإقناع"جعلت من "احلجاج "يف رحاب هذا 

التحّول مطلبًا اأ�صا�صيًا يف كّل عملية اّت�صالية ت�صتدعي االإفهام واالإقناع. 

)- مفهوم احلجاج: اإّن مقاربة اأولية ملفهوم "احلجاج" ُتظهر: "اأّنه مفهوم عائم، 
ي�صع��ب ح�ص��ُره واالإحاطة ب��ه، وذلك ملا يتمّيز به من َك��رْثة احلقول العربية التي 
تناولت��ه، اإذ جنده متواترًا يف االأدبيات الفل�صفية واملنطقي��ة والبالغية التقليدية، ويف 
الدرا�صات القانوني��ة، واملقاربات الل�صانية والنف�صانية واخلطابية املعا�رصة...،"))( 
لكّنه مع ذلك يبقى "احلجاج" اإ�صرتاتيجية لغوية، تكت�صب ُبعدها من االأحوال امل�صاحبة 
للخط��اب، على اعتبار اأّن الّلغة ن�صاٌط كالمّي يتحقق يف الواقع وفق معطيات معّينة 
من ال�ّصياق، يف تلك العالق��ة التخاطبية بني املتكلم وامل�صتمع حول ق�صية ما، فاملتكلم 
ُيدّع��م قوله باحلجج والرباهني الإقناع خماطبه، وامل�صتِم��ُع له حق االعرتا�س عليه 
اإن مل يقتن��ع، لذلك ُيعّرُفه: )طه عبدالرحمان( باأّن���ه: "كلُّ منطوق به، ُموّجه اإلى 
املخاطب الإفهامه دعوى خم�صو�صة، يحقُّ له االعرتا�ُس عليها...")2(،بل يذهب 
اإل��ى اأبعد من ذلك يف قول��ه: اإّنه: "ال خطاب بغري حجاج وال خماِطَب )بك�رص الطاء( 
من غري اأن تكون له وظيفة امُلّدعي، وال خماَطب )بفتح الطاء( من غري اأن تكون له 

وظيفة املعرت�س...")3(.
ليتو�ص��ع هو نف�صه يف تعريفه "للحجاج " يف كتاب: "يف اأ�سول احلوار و جتديد 

))(  حممد طرو�س، النظرية احلجاجية من خالل الدرا�سات البالغية واملنطقية والل�سانية، دار الن�رس 
للثقافة، مطبعة النجاح، ط)، الدار البي�صاء، املغرب، 2005، �ص6.

البي�صاء،  الدار  العربي،  الثقايف  املركز  العقلي،  التكوثر  اأو  وامليزان  الل�سان  عبدالرحمان،  طه   )2(
997)، �ص226.

)3( املرجع نف�صه، �س226.
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علم الكالم" ويعطي للحجاج �سفتني رئي�سيتني: فهو "تداويل": الأّن طابعه الفكري 
ثق��ايف واجتماع��ي، اإذ ياأخذ بعني االعتب��ار ُمقت�صيات احلال م��ن معارف م�صرتكة 
ومطال��ب اختيارية وتوّجه��ات ظرفية، ويهدف اإل��ى االإ�رصاك جماعي��ًا يف اإن�صاء 
معرفة عملية اإن�ص��اء موجهًا بقدر احلاجة ..."))(، فال�صف��ة التداولية للحجاج متنح 

الفر�صة للجميع يف اال�صرتاك فيه دون ا�صتثناء، ومن اأيِّ م�صتوى.
اأما ال�صفة الثانية، فهي كونه "جدليًا": الأّن هدَفُه اإقناعّي، قائٌم بلوُغُه على التزام 
��َوٍر ا�صتداللية اأو�صع واأغنى من البنيات الربهانية ال�صّيقة، اإذ ُتبنى االنتقاالت فيه  �صُ
عل��ى �صور جمتمعة عل��ى م�صامينها اأمّيا اجتماع، واأن ُيط��وى يف  هذه االنتقاالت 

الكثرُي من املقّدمات، والكثرُي من النتائج ...")2(.
 لريتب��ط مفه��وم احلجاج دائمًا بالإقن���اع، وهو ما ذهب اإلي��ه )عبدالهادي بن 
ظافر ال�سهري(: يف "ا�سرتاتيجي���ات خطابه" اإذ عّرف احلجاج بعد ربطه باالإقناع 
يف قول��ه: "احلجاج هو االآليُة االأبرُز التي ي�صتعم��ل املر�صُل اللغَة فيها وتتج�صد عربها 
اإ�صرتاتيجي��ُة االإقناع ...")3(، فلي�س هناك ُمر�ِصل ُير�صل خطابًا هباًء اإال ومن ورائه 
هدٌف معنٌي، وهو اال�صتمالة والتاأثري عن طريق احلجج الّلغوية، وحتى غري الّلغوية 

كاالإ�صارات واالإمياءات... 
لق��د تنوعت اأ�صالي��ب الدعوة اإلى الله التي �صلكها الر�ص��ول �صلى الله عليه و�صلم، 
وه��ي اأ�صاليب فّعالة اأملى بها حّجَته االإقناعية َوالتاأثرييَة، ودعا من خاللها الفكر للتاأمل 
والتدّب��ر، وا�صتمال قلوب النا�س، وَغرّيَ مفاهي��َم خاطئًة اقتنعوا بها، فكانت "الأ�صاليب 
التوجيهي��ة" من "ح���وار" كاأداة للتوا�ص��ل وتبادل االأف��كار، والتعب��ري عنها باحلجج 
البي�صاء،  الدار  الثقايف العربي،  الكالم، املركز  اأ�سول احلوار، حتديد علم  يف  ))( طه عبدالرحمان: 

2000، �ص65.
)2(  املرجع نف�صه، ال�صفحة نف�صها.

ط)،  اجلديد،  الكتاب  دار  تداولية،  لغوية  مقاربة  اخلطاب،  ا�سرتاتيجيات  ال�صهري،  عبدالهادي   )3(
بريوت، 2004، �ص456.
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والرباهني، اإلى "اأ�سلوب التلّطف" يف التعامل مع املخاطب والكالم معه بالّرفق واللني، 
اإلى اأ�صلوب "التدرج"وتعامله باحلكمة مع النا�س ... فبذلك اأ�ّص�س َمْنَهجًا متكاماًل ينتهي 
)يخُل�س( اإلى االإقناع والتاأثري، والتعبري باأ�صلوب اآخر يتج�ّصد يف مراعاة اأحوال املتلقني 
اأو املخاطبني، الأّن �ِصعاره �صلى الله عليه و�صلم "خماطبة العقول والقلوب فنٌّ ال ُيجيده 

اإل من ميتلك "اأدواِت الإقناع" مع توافر الظروف املنا�صبة الإحداث التاأثري". 
اإّن ه��ذا الّتنوع يف ا�صرتاتيجيات التعامل مع املخاطب من قبل الر�صول -�صلى 
الله عليه �صل��م- مبعُثه طبيعة املتلقي )املخاَطب( من رف�ٍس واإذعاٍن، وعدم ت�صديق 
ملا جاء ب��ه عليه ال�صالة وال�صالم، مما يعك�س عدَم حتقي��ق اأهداف اخلطاب، وذلك 
باعتم��اد اإ�صرتاتيجية جديدة من �صاأنها اأن حُتدَث تغيرًيا يف املوقف الفكري والعاطفي 

لدى املر�صل اإليه )املتلقي(، اأال وهي "الإقناع" مبختلف اآلياته.
2- تعريف الإقناع:

ُيع��ّرف االإقناع على اأّنه: "تقدمي احلجج واملناق�صات حلمل الفرد على فعل �صيء 
اأو االعتق��اد ب�صيٍء ما"))( فاالإقناع هنا عملية ط��رح احلجج وحماولة حمل املخاطب 
عل��ى االإذعان يف قبول م��ا يطرحه املتكّلم، وهن��اك مفهوم ي��رى اأّن االإقناع هو: 
"العملية التي ُيوؤثر بها اخلطاُب يف مواقف االإن�صان و�صلوكه دون اإكراه اأو ق�رص")2(.

فعالق��ة احلجاج باالإقناع تتج�ّص��د اأ�صا�ًصا يف اأّن اأهمية احلج��اج تكُمن فيما ُيوّلُدُه 
ى اإاّل با�صتعمال الّلغة، مما يوؤُكد اأّن  من اإقناع ل��دى املر�َصل اإليه وهذا االقتناع ال يتاأتَّ
نظري��ة احلجاج يف اللغة تنطلق من فكرة مفادها "اأّننا نتكلم عامة بق�صد التاأثري، واأّن 

احلجاج وظيفٌة اأ�صا�صيٌة للغة، واأّن املعنى ذو طبيعة حجاجية")3(.

))( حممد �صمال ح�صن، ال�سورة والإقناع، دار االآفاق العربية، ط)، بريوت، 2006، �ص30.
)2( بن عي�صى بالطاهر، اأ�ساليب الإقناع يف القراآن الكرمي، ط)، الدار البي�صاء، 2000، �ص)2. 

)3( عبدالهادي ال�صهري، ا�سرتاتيجيات اخلطاب، �ص457.
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3- حجاجية الت�سبيه يف احلديث النبوي: 
اإّن الربط بني "البالغة واحلجاج" ربط جدير بالتاأيّن املعتمد على التحليل لك�صف 
العالقة بينهما، اإذ ال �صّك يف "اأّن عالقة البالغة باحلجاج اإِ�صكاٌل ُمثرٌي معقٌد"))(، اهتّم 
ب��ه القدام��ى قبل املحدثني، اإذ تراه��م مل ُيخطئوا حني جمع��وا يف جمموٍع واحٍد بني 
البالغ��ة والعنا�رص الفعلية للحجاج مبكوناته الوجدانية واجلمالية. ومنه "ال مفّر من 

البالغة الأّي حجاج")2(.
وتكم��ن اأهمية الو�صائل البالغية فيم��ا ُتوّفره للقول من جماليٍة قادرٍة على حتريك 
وج��دان املتلّقي والتاأث��ري فيه فاإذا ان�صافت تلك اجلمالية اإل��ى "حجج متنوعة وعالمات 
حجاجي��ة" تربط بدقة اأجزاء الكالم وت�ص��ُل بني اأق�صامه، اأمكَن للمتكلم حتقيق غايته يف 
اخلط��اب، اأي قيادة "املتلقي" اإل��ى فكرة ما، اأو راأٍي ُمَعنّي، وم��ن ثّمَة توجيه �صلوكه 
الوجه��ة التي يريدها، اأْي اأّن "احلجاج ال غنى له ع��ن اجلمال، فاجلمال يرفد العملية 
االإقناعية وُيَي�رّص على املتكلم ما يروُمه من نفاذ اإلى عوامل املتلقي الفكرية وال�صعورية")3(.
   فم��ا حفلت به االأحاديث النبوية ال�رصيفة من �رصوب بالغية خمتلفة من �صاأنه 
اأن ُي�ص��ّكل عاماًل ُمِهًم��ا يف عملية احلجاج، وُينّمي قدرة املخاط��ب على االإقناع من 
خالل عالقِة خمتل��ف االأ�صاليب البالغية ببع�صها من جهة، وبحجاجية اخلطاب من 
ا يف اإثبات الق��درة االإقناعية باعتبارها عاماًل  جه��ة اأخرى، والتي كان��ت عاماًل قويًّ
ُمْنَتَهًج��ا يف التاأثري واال�صتمالة واالإقناع، ال �صيما و"ه��و الذي اأوتي جوامع الكلم"، 

ومن هذه االآليات البالغية: "الت�صبيه".
فكث��رًيا ما كان الر�صول �صلى الل��ه عليه و�صلم يف دعوته ي�رصب املثل، وُي�َصّبه 
ال�ص��يَء بال�صيء ترغيًبا م��رًة وترهيًبا مرًة اأخرى، ُمراعًي��ا يف ذلك مقت�صى احلال 

))( �صامية دريدي، احلجاج يف ال�سعر العربي القدمي، عامل الكتب احلديثة، ط)، 2008، �ص8)).
)2( املرجع نف�صه، �س20).
)3( املرجع نف�صه، �س20).
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ُعموًما، ومنه تع��ددت "مقامات الت�صبيه" التي جاء فيها هذا النوع من البيان ُمراعًيا 
حال املخاطب من "ترغيٍب وثناٍء ومْدٍح  وذمٍّ وتنفرٍي وتعليٍم وغريها...".

3-ا - النم���وذج الأول: ع���ن اأبي مو�س���ى الأ�سعري ر�سي الل���ه عنه، اأّن 
الّنبي �سلى الله عليه و�سلم قال:"َمث���ُل ُما َبَعَثِني اللُه ِبِه ِمَن الُهَدى والِعْلم،كَمَثِل 
ْنَبَتِت َاْلَكاَلأَ َوَاْلُع�ْسَب  اَء، َفاأَ ٌة، َقِبَلت َامْلَ ا، َفَكاَن ِمْنَها َنِقيَّ اَب اأَْر�سً الَغْيِث الَكِثرِي اأَ�سَ
َقوا  ُبوا َو�سَ اَء،َفَنَفَع َاْللَُّه ِبَها َاْلَنا�َص َف�رَشِ َاْلَكِثرَي، َوَكاَنْت ِمْنَها اأََجاِدُب، اأَْم�َسَكِت َامْلَ
اَء َوَل ُتْنِبُت  �ِسُك َامْلَ ا ِهَي ِقيَعاٌن، َل مُتْ َ ْخَرى، اإِنَّ اَبْت ِمْنَها َطاِئَفًة اأُ َوَزَرُعوا، َواأَ�سَ
َكاَلأً، َفَذِل���َك َمَثُل َمْن َفِقَه يِف ِدي���ِن َاْللَِّه َوَنَفَعُه َما َبَعَثِني َاْللَُّه َتَعاَلى ِبِه فَعِلم وعّلم، 

ْلُت ِبِه.."))(. ا، َوَلْ َيْقَبْل ُهَدى اللِه َاْلِذي اأُْر�سَ َوَمَثُل َمْن َلِ َيْرَفْع ِبَذِلَك َراأْ�سً
منوذٌج من ت�صبيهات الر�صول �صلى الله عليه و�صلم يف �صورة "ت�صبيه متثيلي"، 
ورَة الذهنيَة احلا�صل��َة من بعثه بوحي  �صّب��ه في��ه الر�صول �صلى الله عليه و�صل��م ال�صّ
الل��ه، وانق�ص��ام النا�س حول ما جاء به، م��ا بني ُموؤمٍن به عامٍل ب��كل ما فيه ح�صب 
طاقته، وعامٍل ِب�رصِعِه، وبني ُموؤمٍن ُمَق�رّصٍ عامٍل، قليِل العمل، وق�صمٍ كافٍر ُمْعر�ٍس 
ع��ن احلق ال يعَلُم و ال يْعَمُل، اإذ �صّبه الر�ص��ول �صلى الله عليه و�صلم هذه االأ�صناف 
الثالث��ة بال�صور احل�صية احلا�صلة من "ن��زول املطر" )الغيث( على االأر�س مبا جاء 
به من الدين ممَث��اًل "بالغيث"العام الذي ياأتي النا�ص يف حال حاجتهم اإليه....فكما 
يي القلَب املّيت، ثم �صّبه ال�صامعني  اأّن الغي��ث ُيحيي البلَد املّيَت، فكذا "علوم الدين"حُتْ

له باالأر�س املختلفة التي ينزل بها الغيث، فكان:
* منه��م العامُل العام��ُل املعّلُم: فهو مبنزله االأر�س الّطيب��ة �رصبت، فانتفَعْت يف 

نف�صها، واأنبَتْت، فنفَعت غريها. 
* منهم اجلامع للعلم امل�صتغرق لزمانه فيه، غري اأّنه مل يعمل بنوافله، اأو مل ينتفع 

))( �سحيح البخاري، حديث رقم 79، كتاب العلم باب ف�صل من علم وعلم، ج)، �ص42.
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مبا جمع، لكّنه اأداة لغريه، فهو مبنزلة االأر�س التي ي�صتقّر فيها املاء، فينتفُع 
النا�ص بها.

* منه��م من ي�صمع العلم فال يحفظه وال يعمل ب��ه، وال ينقله لغريه، فهو مبنزلة 
االأر�س ال�صبخة اأو املل�صاء التي ال تقبل املاء اأو تف�صده على غريه..))(.وميكن 

متثيل ذلك حجاجًيا وفق ال�صّلم احلجاجي التايل:
اأ/ الطائفة الأولى: 

ن"نافع وُمنتفع""نافع وُمنتفع"ن

 عّلم غريه ذاك العلم.اأنبتت ما يحتاجه النا�س "كالأ ع�صب".
نفع غريه بعلمه.انتفعت يف نف�صها.

تفّقه يف الدين.�رصبت املاء.
 رجل عامل.اأر�س نقية.

ب/الطائفة الثانية:

ن"نافع - غري منتفع"."نافع - غري منتفع".ن

نفع غريه دون نف�صه.مل ينبت كالأ وال ع�صًبا.
 مل يعمل بعلمه ومل ينتفع به.�رصب منه النا�س و�صقوا )نفعت غريها(.

ُمعّلم لغريه هذا العلم.اأم�صكت املاء.
جامع للعلم الكثري.اأر�ص اأجاذب.

))( ابن حجر الع�صقالين، فتح الباري على �رشح �سحيح البخاري، دار احلديث، القاهرة، ج)، �ص5)2.



153

د.اجلمعي حميداتحجاجية الت�ضبيه و دوره االإقناعي يف احلديث النبوي ال�ضريف

ج/ الطائفة الثالثة: 

ن"غري نافع وغري ُمنتفع""غري نافع وغري ُمنتفع"ن

مل يقبل هدى الله.مل مت�صك ومل تنبت.
ت�صييع للعلم. ُت�صّيع املاء. 

ال يعمل به، وال يعّلمه لغريه.ال مت�صك ماء، وال ُتنبت ع�صًبا.
من ي�صمع العلم فال يحفظه.اأر�ص قيعان.

وجمي��ع هذه الفئ��ات -كما مّثلنا- جاءت يف "بناء تركيب��ّي" ُق�ّصمت فيه االأق�صام 
تق�صيًم��ا ح�صًن��ا، ثم ُاتبع كلُّ ق�صم مب��ا يُخ�صه، َفَذَكَر عليه ال�ص��الة وال�صالم اختالف 
االأرا�ص��ي يف تقّبل املاء، ثم اأتبعه��ا باختالف النا�س يف قب��ول الِهداية، فهو "ت�صبيه 
متثيل��ي" الأّن وجه ال�صبه فيه هو الهيئة احلا�صلة م��ن قبول االأر�س ملا يِرد عليها من 
اخل��ري مع ظهور اأمارات��ه وعالماته على وجه عام وهو "الثم��ر"، وهو وجُه �صبٍه 
منت��زع من اأمور متعددة )قبول االأر�س للماء + االنتفاع به + اإنبات الكالأ والع�صب 

+ انتفاع النا�س به..(.
لق��د عمد الر�صول �صل��ى الله عليه و�صلم اإل��ى االإقناع العقل��ي، واإيقاظ ال�صعور 
والعاطفة لدى املخاطب��ني فا�صتعان باالأ�صاليب والو�صائل املمكن��ة للو�صول اإليه، منها 
"املنه��ج التمثيلي الق�ص�صي" ال��ذي ج�صم فيه املعنويات وعر�صه��ا ب�صورة حم�صو�صة 
وملمو�صة، يرت�صيها العقل واملنطق، وياأن�س بها ال�صعور والوجدان، ف�صاًل عّما تركه 

يف نف�س املتلقي من اآثار نف�صية عميقة، قلما ي�صل اإليها نوع اآخر من اأنواع البيان.
3-ب- النم���وذج الثاين: عن اأبي مو�صى االأ�صع��ري ر�صي الله عنه قال النبي 
َتى َقْوًما َفَقاَل:  �صل��ى الله عليه و�صل��م: "َمَثِلي َوَمَثُل َما َبَعَثِني اللُه ِبِه، َكَمَثِل َرُجٍل اأَ
َن���ا "َاْلَنِذيُر َاْلَعْرَي���اُن" َفاْلَنَجاَء َاْلَنَجاَء،  ْي�َص ِبَعْيِني، َواأَ "َي���ا َقْوَم، اإينِّ َراأَْي���ُت َاجْلَ
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َحُهِم  َبّ َبَتُه َطاِئَفٌة َف�سَ وا َعَلى َمْهِلِهْم َفَنَج���ْوا، َوَكَذّ ْدجَلُ َفاأََطاَعْت���ُه َطاِئَفٌة )اأََطاَعُه( َفاأَ
ْي�ُص َفاْجَتاَحُهُم."))( )طرف احلديث يف �سحيح البخاري: َفَذِلَك َمَثُل َمْن اأََطاَعِني  َاجْلَ
ِق...( رقم  َب َما ِجْئُت ِب���ِه ِمْن َاحْلَ ايِن َوَكَذّ ِب���ْع َما ِجْئُت ِب���ِه، َوَمَثُل َمْن َع�سَ َفاتَّ

6854 "باب العت�صام بالكتاب وال�صنة".

احلدي��ث �صورة من �ص��ور الّت�صبيه الّنب��وي اإذ ُيج�صد �صورة حّي��ة حلاله عليه 
ال�ص��الة وال�صالم يف االإنذار، والأحوال ال�صامعني الإن��ذاره، اإذ �صّبه نف�صه مع قومه 
ب�صورة النذير العريان، )والنذير العريان االأ�صل فيه اأّن رجاًل لقي جي�ًصا، َف�َصَلبوه 
واأَ�رَصوه، فانفلت اإلى قومه فقال: اإيّن راأيُت اجلي�س ف�صلبوين، فراأوه ُعرياًنا فتحّققوا 
دَق��ه الأّنهم كانوا يعرفونه وال يتّ�همونه يف الن�صيحة، وال َجَرت عادُته بالّتعّري،  �صِ
فقطع��وا ب�صدقه لهذه القرائن")2( اإْذ �رصب الّنبي �صلى الله عليه و�صلم لنف�صه وملا جاء 
ب��ه مثاًل بذلك، ملا اأبداه من اخل��وارق واملعجزات الّدالة على القط��ع ب�صدقه تقريًبا 
الأفهام املخاطبني مب��ا ياألفونه ويعرفونه، فجعل يهتف منه��م باجلملة التي اعتادوها 
عن��د وقوع اأمر جلل "النجاء النج��اء" بجامع �صورة اأمٍر، اأّكدته ال�صواهد، و�صّدقته 

االأدلة، ففاز من �صّدق، وهلك وخ�رص من كّذب.

وانطالًق��ا من ال�صفة اجلامع��ة بني الر�صول �صل��ى الله عليه و�صل��م )امل�صبه(، 
والنذي��ر العريان )امل�صب��ه به( يحمل معنى "العري"دلياًل عل��ى �صدق النذير القاطع 
با�صتعم��ال الر�صول �صلى الله عليه و�صلم ملوؤكدات ه��ي: )روؤيٌة عينية "بعيني"، اإيّن 
+ اأن��ا + العريان(،كلُّها "رواب��ط حجاجية" تدفع اإلى الهرب من اخلطر املحدق به، 
وه��ذه ال�صفات للنذير اإ�صارات ت�صيء جوانب "امل�صبه" -الر�صول- "�صلى الله عليه 

فتح  الرقاق،  كتاب  املعا�صي،  عن  االنتهاء  باب   6854  /6((7 رقم  حديث  البخاري،  �سحيح   )((
الباري، حديث رقم: 6482ج))، �ص 357.

)2( ابن حجر، فتح الباري، ج)، �ص358.
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و�صل��م" ال��ذي راأى مواطن اخلطر فاأخرب بها، ليبقى النذي��ر العريان  "حجة" عقلية 
جاء يحملها عليه ال�صالة وال�صالم وا�صحة �صادقة على اأّنه �صادق اأمني.

ليعك���س احلديث "حج��ج" الر�صول �صلى الل��ه عليه و�صلم م��رة اأخرى، حني 
يعل��و �صوت النذير موؤك��دًا  اأمَر �صدقه ب�صتى و�صائل التاأث��ري، بقوله "النجاَء النجاَء" 
من�صوب على االإغ��راء، بغر�س تاأكيد االأمر واملبالغة فيه، ال �صيما "بتكرار" اللفظ 
تعجي��اًل بالهروب قبل مداهمة اجلي�س. ولتظهر �ص��ورة الت�صبيه "نتيجته" من خالل 

طبائع النفو�س يف ا�صتجابتها للدواعي، اإذ انق�صم القوم اإلى: 

فَنج������وا و اأدجل�����وا �صارت اأول اللي���ل طائف��ة اأطاعت )0
اجتاحه�م الع�دو فاأ�صبح�����وا تكذيب مع ع�صي��انطائف��ة كذبت 02

* فالطائف���ة الأولى: "�صّدقت فور اإنذارها، فاأطاعت��ه، فاأدجلوا"، مما يعك�س 
�رصع��ة الق��وم يف طلب النج��اء، ف��كان هروُبهم اإدالًج��ا يف جوف اللي��ل، اإذ �صبه 
الر�ص��ول �صلى الله عليه و�صل��م من اأطاعه واّتبعه، واّتبع ما ج��اء به واختار لنف�صه 
اأف�ص��ل طريق....حاله كح��ال َمن �صّدق النذي��ّر الذي حّذره، َفَنج��ا و�صِلم ماُله 
��ه و"وجه ال�صبه" بني الطرف��ني "طاعة ترتب عيها جناة وف��وز"، ير�صمها  وعر�صُ

ال�صلم احلجاجي التايل:
)الفئة الأولى(:
"وجه ال�صبه"

ن جناة وفوز.جناة وفوز.              ن
اختيار من الطريق اأف�صلها.جناة و�صالمة العر�س واملال.

طاعته واّتباع ما جاء به.اإدالج وم�صي اأول الطريق.

ت�صديق الر�صول �صلى الله عليه و�صلم. ت�صديق فور االإنذار. 
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"كّذبت ورف�صت داعَي التغيري" وت�صّبثوا مبا هم  الثانية: فهي طائفة  اأما الطائفة   *
ذلك  فانعك�س   ،" ...�صّبحهم...  "كذبت  هلكوا  حتى  مكانهم  يف  ووقفوا  عليه، 
يف "وجه ال�صبه"، املنتزع من متعدد، واملوحي باأّن "الع�صيان وتكذيب ما جاء به 

الر�صول �صلى الله عليه و�صلم يوجب الهالك املحتوم واخل�رصان املبني". 

)الفئة الثانية(

 هالك وخ�رسان.وقفوا على مكانهم حتى هلكوا.
الثبات على الكفر والعناد. الت�صبث مبا هم عليه )�صّبحهم(.

 رف�ص ملا جاء به الر�صول. رف�س داعي التغيري.
تكذيب مع ع�صيان.تكذيب مع ع�صيان. 

لتك��ون الفائدة م��ن "الت�صبيه" الدعوة اإل��ى حتمية اال�صتجابة للنذي��ر يف "امل�صبه 
به"طلًب��ا لالأمن من اجتياح اجلي�س، ويف "امل�صبه" بتوجي��ه القوم اإلى اّتباع الر�صول 
عليه ال�ص��الة وال�صالم، واإال هالٌك حمتوٌم، وخ�رصاٌن مبنٌي اإذ  "النتيجة منطقية" ملا 
�صبقه��ا من "مقدمات" حتّتم عل��ى اأّنه "كّلما ُوجد نذير ُينذر قوم��ه، اإال وجبت عليهم 

الطاعة حتقيًقا للنجاة". 

  3-ج- النموذج الثالث: عن معاذ ر�صي الله عنه قال: .."قلت يا ر�سول الله 
ه  اأخ����رين بعمل يدخلني اجلنة ويباعدين من الن����اِر قال: لقد �ساألت عن عظيم، واإنَّ
اَلة، وُتوؤِْتي  ْيًئ��ا وُتِقيُم ال�سَّ ُك به �سَ ُه الله عليه، تعبد الله ل ُت�رْشِ لَي�ِسرٌي على من ي�رّشَ
ْوُم  َك َعَلى اأَْبَواِب اخلْي�ِر  ال�سَّ جَّ الَبْيَت، ثم قال: اأَل اأُدلُّ اَن وحَتُ وُم َرَم�سَ َكَاة،َوَت�سُ الَزّ
ُجِل يف َجْوِف اللَّيِل  الُة الرَّ اَر، و�سَ دقُة ُتطِفُئ اخَلِطيَئَة َكَما ُيطِفُئ املاُء النَّ ُجنٌَّة، وال�سَّ
َك  ...ثمَّ َتاَل قوله تعالى: "َتَتَجاَفى ُجُنوُبُهم.........َيْعَمُلون"، ثمَّ َقاَل: اأَل اأُْخِرُ
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وَل الله، قاَل: راأ�ُص الأَْمِر  ِبَراأْ�ِص الأَْمِر، َوَعُموِدِه وَذْرَوة �سَناِمِه ُقْلُت َبَلى، يا َر�سُ
َنامه اجِلَهاُد...".))( اَلةُ وَذْرَوَة �سَ اَلُم،وَعُموُده ال�سَّ الإ�سْ

يعك�س احلديث �صورة من �صور حوار ال�صحابة ر�صي الله عنهم مع الر�صول 
-�صل��ى الل��ه عليه و�صل��م- يف اأم��ور دينهم ودنياه��م، تتجّلى فيه رغب��ة ال�صحابي 
يف معرف��ة اأم��ور الدين، وحر���س الر�صول عليه ال�ص��الة وال�صالم عل��ى تعليمها 
وتو�صيله��ا، حيث انطلق من امُله��مِّ "�صحة العقيدة"، ثم ثّن��ى بالّنوافل "قيام الليل، 
ال�صدق��ة، ال�صوم التطوعي"، ثم تدّرج به اإلى بي��ان ما يقوم عليه هذا الدين، حني 
�صبَّه الدين باالإن�صان، حذف "امل�صبه به" واأبقى لزمة تدل عليه "راأ�ص"، ثم "باخليمة" 
التي لها عماد تقوم عليه، يف قوله: و"عموده ال�صالة" فا�صتعار "عموده" من اخليمة 
ووظفها لل�صالة عل��ى �صبيل اال�صتعارة، لي�صّبه االإ�ص��الم بالّراحلة  "اجلمل"،حذف 
امل�صب��ه به وترك �صفة من �صفاتها "ذروة ال�صنام" وذروة ال�صنام مبعنى اأعاله، الأّنه 

بارز وظاهر كربوز االإ�صالم، ومتّيزه عن االأديان االأخرى.

 فف��ي هذا احلدي��ث تتجلى معامل احلجاج من خالل ت��دّرج الر�صول "�صلى الله 
علي��ه و�صل��م" تدّرًجا منطقًيا يف ح��واره مع معاذ بن جبل ر�صي الل��ه عنه، ذلك ما 

تعك�ُصه اأدوات احلجاج من خالل:

- اغتنام فر�صة وجوده ر�صي الله عنه مع الر�صول �صلى الله عليه و�صلم.
- اإجابات��ه �صلى الله عليه و�صلم ع��ن اأ�صئلة معاذ تهيئٌة للجو، وت�صويٌق للمعرفة 

ة ا�صتجابٌة وتنفيٌذ. وا�صتدراٌج لالإقناع والتاأثري ومن ثمَّ

- �صوؤال الر�صول �صلى الله عليه و�صلم معاذًا: "اأال اأخربك"، "اأال اأُدلُّك" تعك�ص 

ط3،  ال�صالم،  دار  رباح،  عبدالعزيز  حت  ال�ساحلني،  ريا�ص  �رصف،  بن  زكريا  اأبو  النووي   )((
الريا�ص، )99)، �ص447.
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ا�صتعداده الفطري من جهة، ورغبته يف اال�صتزادة ليّت�صح اأمُر م�صاءلته من 
جهة اأخرى.

- ت��دّرج الر�صول �صلى الله عليه و�صلم يف االإجابة ع��ن االأ�صئلة من العام اإلى 
اخلا�س، اأو"امُلهم اإلى الأهم".

- اقتناع معاذ عن طريق �صوؤاله: "اأو موؤاخذون مبا نتكّلم به" مبا اأراد الر�صول 
�صلى الله عليه و�صلم تبيينه له.

هذه النقاط احلجاجية تعك�س �صلًما حجاجًيا ميكن متثيله كما يلي:

دخول اجلنة.ن
اجلهاد )ثمن لدخول اجلنة(.م 4
اإ�صالم +�صالة +جهاد )موت يف �صبيل الله(.م 3
�صوم تطّوعّي +�صدقة + قيام ليل )نوافل(.م 2

اإميان بالله+ �صالة + �صوم+ حج )اأركان(.م)

فيعك���س ال�ّصل��م احلجاج��ي اأّن "النتيجة منطقية" مل��ا �صبقها م��ن "مقدمات"، ل 
�صيم��ا واأّن ُدخوَل اجلنة "كنتيجة" ُيريدها معاذ بن جب��ل خا�صة، وامل�صلمون عامة، 

والو�صول اإليها ال يتحقق اإال ب�: 

- اإميان �صحيح وعقيدة �صليمة "الإتيان بالأركان".
- العمل الفعلي والرتجمة لالأركان من خالل الرتغيب يف االإتيان بالنوافل.

- اأعل��ى درجات االإميان اأن ُيربهن امل�صل��م اأّنه قادر على بيع نف�صه لله تعالى، 
واأّن الله ا�صرتاها منه "اجلهاد". من اأجل احل�صول على اجلنة ِم�صداًقا لقوله 
ملُ اَلنََّة  نَّ لَهلُ

َ
م بِْيْيأ ْمَوالَهلُ

َ
ْم َوأ َسْيْيهلُ نفلُ

َ
ْؤِمننَِي أ تعالى: ]إِنَّ اللَّ اْشْيْيَ�َى ِمْيْيَن الْملُ

مقدمات
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َقاتِللُوَن ِف َسبِيِل الّلِ َفَيْقتلُللُوَن َويلُْقَتللُوَن....[ )التوبة :)))(. يلُ
ليوا�ص��ل الر�صول "ملسو هيلع هللا ىلص" مي��دان االإقناع حني يرى قابليَة مع��اذ لال�صتزادة، 
ع��ن طريق �ص��وؤال ا�صتفهام: "اأال اأُخرُبَك مَباَلك ذِلَك ُكّل��ه"، وهي "احُلّجة الدامغة" 
الت��ي قّدمها الر�ص��ول "�صلى الله عليه و�صلم" ملعاذ، �صعًيا من��ه لكي يحّقق ما يقوم به 
وذل��ك بحف��ظ جارحة الل�صان، "ك��فَّ عليَك هذا"، وهو فعل "اأم��ر"  كفعل اإجنازي 
غر�ص��ه "التحذير" من عاقبة اإطالق العنان لّل�صان، جعلت من معاذ ي�صتفهم ُمتعجًبا: 
"اأو موؤاخ��ذون مبا نتكلم به"، فاأجاب عليه ال�صالة وال�ص��الم اإجابًة ُمقنعًة ُمبيّنًة اأنَّ 
اإط��الق العنان قد يكون �صبًبا يف دخول النار، ب�صبب ما يح�صده هذا الل�صان من اآثام 
كالغيب��ة والنميمة و�صهادة ال��زور وغريها، وهي  �صور تعرّب عن عظيم ما يح�صده 
هذا الل�ص��ان من اآثام، دون مراعاة لطيب الكالم من قبيحه اأثناء اإطالق العنان له، 

وتكمن حجاجيته يف اأّن:

* الكّب على الوجه يف النار �صببه ح�صاد الّل�صان )نتيجة(.
* اإطالق العنان لّل�صان هو الوقوع يف املحّرمات كالغيبة والنميمة )مقدمة(.

* الغيبة والنميمة و�صهادة الزور ُتذهب ح�صناِت �صاحبها )مقدمة(.
* مالك االأمر كّله: وجوب حفظ الل�صان "كّف عليك هذا" )مقدمة(.

لتبقى حجاجي��ة الت�صبيه توؤّدي دور االإقناع والتاأث��ري من خالل �صورة تقابلية 
ر�صم فيها البيان النبوي ث��واب االإتيان بالنوافل بعد االجتهاد يف حت�صيل االأركان، 
ببي��ان عظي��م اأجر "ال�صدقة" خا�صة ح��ني تكون �صبًبا يف تكف��ري الذنوب واخلطايا، 
تتقاطع يف "وجه لل�صبه" -من حيث االأثر واالإزالة- مع املاء ودوره يف اإطفاء النار، 
فكما تعمل ال�صدق��ة اخلفية على اإطفاء نار اخلطيئة، مُيّكن املاء من اإطفاء لهيب النار 

و�صعريها....
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ه��ذه النماذج النبوي��ة تعطيك الكثري م��ن املعاين بالي�صري م��ن الّلفظ، ترى بها 
ا ناطًقا، واالأعجَم ف�صيًحا واالأج�صام اخلر�س متينة، واملعاين حقيقية بادية  اجلم��اد حيًّ
جلي��ة...... لتبق��ى يف االأخري حقيقة وج��وب اأن يقرتن جم��اُل االأ�صلوب بعامل 
االإقن��اع يف امللتقى مع عدم الف�صل بينهما، الأّن املعنى كي يكون ُمقنًعا قد يحتاج اإلى 
اأ�صلوٍب ُيجّمُله ويحفُظ ل��ه روَنقه وبهاَءه، كما اأنَّ جمال املعنى يزيد يف قدرة التاأثري 

يف املتلّقي واال�صتجابة له.

ولع��ّل ارتباط "الت�صبيه باحلج��اج" ليوؤدي دور االإقن��اع والتاأثري يف ال�صامع، 
يح�ص��ل من اإطاللتنا هذه يف حديثن��ا عن الت�صبيه -ارتباطه باجلمل��ة الطلبية- يجعلنا 
نق��ّر اأّن الر�صول �صلى الله علي��ه و�صلم ا�صتعمل اجلمل "االإن�صائي��ة الطلبية"  كالأمر 
واال�صتفه��ام والنداء ....يف اأداء املعاين التي ق��د ال ُيلبيها اخلرب، فكان تعبرُيه عن 
اأف��كاره ومعاني��ه ب�"اجلمل الطلبي��ة" ا�صتجابة مل��ا يتطّلبه املقام، ورغب��ًة منه يف نقل 
م�صاع��ره اإل��ى املخاطب لي�صاركه به��ا ويتعاون مع��ه يف اأثناء قولها، وق��د ا�صتعمل 
الر�ص��ول �صلى الله علي��ه و�صلم هذه الرتاكي��ب للتعبري عن مع��اين حقيقية واأخرى 

جمازية مراعاة حلال املخاطب منها:

- الرتغيب مب���ا ُيحمد فعُله للمخاطب، فهو اخلطوة االأول��ى لالإقناع، فيزيد 
املخاطب ترغيًبا وت�صويًقا، ويبعث فيه الهّمة يف حت�صيله، ومثال ذلك حديث عبدالله 
اب��ن عمر ر�صي لله عنهما حني اأراد الت�صدي��د على نف�صه يف العبادة، فاأراد الر�صول 
ْم �سْوَم َنِبّي  �صل��ى الله عليه و�صلم اأن يرّغبه يف ترك الت�صديد فق��ال له: "اآمًرا": "�سُ
وُم َيْوًما َوَيْفِط���ر يوًما، َوَل َيِفرُّ اإَذا َلَقى.."))(، ف�صّبه  الل���ِه َداُوود ... كاَن َي�سُ
الّنب��ي عليه ال�صالة وال�ص��الم ال�صوَم ال��ذي اأراده، ب�ص��وم "داوود" عليه ال�صالم 

))( �سحيح البخاري، حديث رقم: 878) كتاب ال�صوم باب �صوم داوود عليه ال�صالم، ج2، �ص679، 
وفتح الباري، حديث رقم 977)، ج4، �ص257. 
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ترغيًبا لعبدالله بالتخفيف من ت�صديده على نف�صه.

ومم��ا  اأ�صهم يف ذل��ك الرتغيب "حذف اأداة الت�صبي��ه"، وحذُفها ُي�صعر املخاطب 
بتحق��ق و�ص��ف "امل�صبه ب��ه" ويف "امل�صب��ه" وهو الذي ي�صمي��ه البالغي��ون: "الت�صبيه 
البليغ"، اأو"الت�صبيه امل�صمرة اأداته" اإذ فيه  الت�صبيه البليغ[ يكون الت�صبيه اأبلغ واأوجز 
من الت�صبيه الذي ظهرت اأداته، اأّما كونه "اأبلَغ" فالأنك اإذا قلت: "زيٌد اأ�صٌد" فقد جعلته 
نف���س ه��ذه احلقيقة من غري وا�صطة، بخ��الف قوله "كالأ�صد": فلي���س يفيد اإال مطلق 
امل�صابه��ة ال غري، واأّما كون��ه "اأوجَز"،فالأّن اأداة الت�صبيه حمذوف��ٌة منه، فلهذا كان 

اأخ�رَسَ من جهة لفظه))(.

 - وعك�س الرتغيب يف القيام بال�صيء، جند "التنفري منه" وذّمه اإن كان قبيًحا، 
وذلك م��ا حر�س عليه الر�صول عليه ال�صالة وال�ص��الم يف حديثه لعمر بن اخلطاب 
اَعُه الذي َكاَن  ِبيِل اللِه، َفاأَ�سَ ر�ص��ي الله عنه الذي ق��ال: "َحَمْلُت َعَلى َفَر�ٍص يٍف �سَ
ّلى اللُه  ِبيَّ �سَ ْلُت الَنّ ُه َباِئُعُه ِبُرْخ�ٍص، َف�َساأَ َيُه، وَظَنْنُت اأنَّ رَتِ ْن اأَ�سْ ِعْنَدُه، َف���اأََرْدُت اأَ
نَّ  َدَقِتَك" َواإِْن اأْعَطاَكُه ِبِدْرَهٍم،َفاإِ ّلَم، فقال: "َل َت�ْسرَتْه"، َو"َل َتُعْد يف �سَ علي���ِه َو�سَ
َدَقِتِه َكاْلَعاِئ���ِد يِف َقْيِئِه، َويِف ِرَواَيٍة َيُعوُد يِف قيئه".)2(  وهو احلديث  الَعاِئ���َد يِف �سَ
ال��ذي اأخرج��ه البخاري عن زيد ب��ن اأ�صلم عن اأبيه قال: �صمع��ت عمر بن اخلطاب  

........، فاإّن العائَد يف �سدَقِته كالَكْلٍب يعوُد يف َقْيِئِه ...".)3(

َف  ف��اأراَد الر�ص��وُل �صل��ى الل��ه عليه و�صل��م م��ن وراء ه��ذا الت�صبي��ه اأن َي�رْصِ
"عمر"ر�ص��ي الل��ه عنه عن الرجوع عن �صدقته بع��د اأن اأخرَجَها، فنهاُه "ال ت�صرته" 

))( العلوي، الطراز املت�سمن اأ�رشار البالغة، مراجعة حممد عبدال�صالم �صاهني، دار الكتب العلمية، 
ط)، بريوت، 5)4)ه�، �س50).

)2( �سحيح البخاري، حديث رقم 9)4) كتاب الزكاة، باب هل ي�صرتي �صدقته، ج542/2.
)3( امل�سدر نف�سه، حديث رقم 2470، كتاب الهبة، باب: ال يحل الأحد اأن يرجع يف هبته و�صدقته، 

ج3، �ص925.
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عن �رصاء فر�صه الذي ت�صّدق به،حتى ال يكون كمن عاد يف �صدقته، وقد كان احلامُل 
لعم��ر على ال�رصاء هو ُرْخ�ُس الثمن، لي�ص��ّور الر�صول �صلى الله عليه و�صلم �صورة 
" املت�ص��ّدق الذي يع��ود يف �صدقته"ب�صورة: الكلب الذي يق��يء، ثم يعود فيه، وهي 
�ص��ورة �صنيعة قبيحة تبعث على التنفري والذم، وهذا م��ا اأراده عليه ال�صالة وال�صالم 
من ت�صبيهه، كما اأّن ذكر الكلب يزيد ال�صورة قبًحا وب�صاعة، حيث جاء الت�صبيه بالكلب 
 
َ
يف مقام الذم والتنفري يف القراآن الكرمي وال�صنة،كما يف قوله تعالى: ]واتللُ عليهم َنَبأ
يَْطانلُ فََكَن من الَْغاوِين َولَْو ِشئَْنا لََرَفْعَناهلُ بَِها  تَْبَعهلُ الشَّ

َ
الي أتَيَْناهلُ آياتَِنا فانَْسْيْيلََخ منَْها فَأ

ْكهلُ  ْو َتْ�لُ
َ
َبَع َهَواهلُ َفَمَثللُهلُ َكَمَثِل الَكِْب إِْن َتِْمْل َعلَيْهِ يَلَْهْث أ رِْض َواَتّ

َ
َولَكنَّهلُ أْخَلَ إل ال

َب  يَلَْهْيْيْث َذلَِك َمَثللُ الَْقوِْم اِليَن َكّذبلُوا بِآيَاتَِنْيْيا ..[ )االأعراف: 75)-76)(، ف�رَصَ
املثَل ب�صورة الكلب ت�صويًرا للتهجني، وتنفرًيا منه.  

ها  ليك��ون غر�س اآخر من وراء الت�صبيه ب�صيغة طلبية هي "النداء"، لكّن غر�صَ
ه له:  جمازي، يهدف اإلى الدعاء يف قوله �صلى الله عليه و�صلم جميًبا عن �صوؤال ُوجِّ
اَلُة عليُكْم اأَْهَل اْلَبْيِت؟، فاإّن الله تعال��ى قد عّلمنا كيف ُن�صّلم عليكم، فقال:  كي��َف ال�صَّ
ْي���َت َعَلى اإِْبَراِهيَم َواآِل  َلّ ٍد،َكَما �سَ مَّ ّمٍد َواآِل ُمَ ���ْم َعَلى ُمَ لِّ ِلّ و�سَ قول��وا: "الّلُهمَّ �سَ

يٌد..."))(. َك َحِميٌد جَمِ اإِْبَراِهيَم، اإَِنّ

وه��و حديث جم��ع في��ه الر�صول �صل��ى الله علي��ه و�صل��م األ��واَن الطلب من 
"ال�صتفهام": "كي��ف ال�صالة" ثم "النداّء": "اللهم" ثم "االأم��ر": "�صّل"، فال�صتفهام 
لال�صتف�صار، اأما النداء والأمر يف "طريف الت�صبي��ه" للدعاء، ف�"الّلهم"يكرُث ا�صتعماُلها 
يف الدع��اء وهي مبعنى "ي��ا الله"، واملي��م للتعظيم عو�س حرف الن��داء ...")2(، 

الباري، حديث رقم  البخاري، حديث رقم:90)3 كتاب االأنبياء، ج3، �ص233)، فتح  �سحيح   )((
6360 وزاد فيه على حممد واأزواجه وذريته ..."، ج))، �ص92).

)2( ابن حجر، فتح الباري، ج))، �ص75).
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ومعنى "�صّل": "فمعنى �صالة الله على الَنّبي ثناوؤه عليه عند مالئكته، ومعنى �صالة 
املالئكة علي��ه الدعاء له"))( و"رابط الت�صبيه ووجه��ه" "الّلهم ا�صتجب دعاء حمّمٍد يف 

اأّمته كما ا�صتجبت دعاء اإبراهيم يف بنيه")2(.

- ق��د ياأت��ي الت�صبيه النب��وي يف �صورة من �ص��ور االإقناع بغر���س ت�صلية املخاطب 
وتطييب نف�صه،كما يف حديث جابر بن عبدالله اأن ر�سول الله -�سلى الله عليه 
، فقالت:  و�سل���م– دخل على اأّم ال�ّسائب اأو اأّم امُل�سّيب، فقال: َما َلِك ُتَزْفِزِفنَي
َها ُتْذِهُب َخَطاَيا ابن اآََدَم  ي احُلّمى َفاإِنَّ ���ى، ل َباَرَك اللُه فيها، فقال: ل َت�ُسبِّ احُلمَّ

َكَما ُيْذِهُب الِكرُي ُخْبَث احَلِديِد..)3(.

فاملخاطب يف هذه ال�صورة الت�صبيهية النبوية امراأة مري�صة، تعاين اآالم احلّمى، 
..حتى بل��غ االأمر بها اأن ت�ُصّبها..فلما راأى النبي -علي��ه ال�صالة وال�صالم- ما بها 
ن عليها، فاأبرز لها جانًبا ح�صًنا يف مر�صها عّلها  من امل�صّقة اأراد اأن ُيخّفف عنها و ُيهوِّ
تت�صّل��ى به عن امل�صق��ة احلا�صلة لها من احلّمى، "فع�ص��ى اأن تكرهوا �صيًئا ويجعل الله 
فيه خرًيا كثريًا"، فاأخربها اأّن احلمى من اأ�صباب تكفري الذنوب واخلطايا، واأّن الكّل 
واقع فيها، لكّنه يرغب يف املغفرة والعفو، فر�صم �صورة ت�صبيهية بعد اأن اأّكد �صورة 
امل�صبه ب��االأداة "اإن" ت�صلية وتطييًبا للنف�س وهي احلّم��ى يف اإذهابها للخطايا بالكري يف 
اإذهاب��ه خبث احلدي��د، فالكري منفاخ احَلّداد وُخبث احلديد م��ا تنفيه النار من رديء 

وو�صخ اإذا اأذيب، فال خري فيه.

وق��د اأخ�صع البيان النب��وي ال�ص��ورة الت�صبيهية لرتتيب حجاجّي ب��داأه بالنهي 
اأواًل، ث��م ر�صم �صورتني متقابلتني يف �صّلم حجاج��ي يتقاطع فيه امل�صبه وامل�صبه به يف 

))( ابن حجر، فتح الباري، �ص76).
)2( نف�سه، �ص83).

)3( الإمام النووي، ريا�ص ال�ساحلني، �ص506.
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"وجه ال�صبه" متمثاًل يف حتقيق "الإذهاب" و"الإزالة"؛ من �صعي ابن اآدم للتكفري عن 

ذنوب��ه ك�صعي احلداد اإلى بيان جيد احلديد بو�صيلتني خمتلفتني فاحلمى للذنوب والكري 
للحدي��د، وقد جاء بناء الت�صبيه يف �صورة حجاجية حُتقق املزيد من الت�صلية والتخفيف 

للمري�س حني ا�صتعمل روابط حجاجية تتمثل يف:

- التاأكي��د باالأداة "اإّن" الت��ي توحي باإزالة الرتدد وال�صك يف ذه��ن ال�صامع بعد نهيه 
�صلى الله عليه و�صلم "ال ت�صبي ...... اإنها".

- تعظي��م �صاأن احلمى وبيان اأثرها احل�صن حني عرّب احلديث مبجيء امل�صبه "احلمى" 
�صمرًيا مت�صاًل دااًل على الغائب "اإّنها ُتذهب".

- يف جمل��ة امل�صبه قّدم الر�صول -�صل��ى الله عليه و�صلم- امل�صند اإليه "احلمى" �صمرًيا 
ا�صًما "الإّن" اهتماًما ب�صاأنه واإبراًزا له، يف معر�س للمدح حتى كاأّنه �صار ممدوًحا 
مرغوًبا بخالف امل�صند اإليه "الكري" يف جملة امل�صبه به ليبقى امل�صند يف �صورة تقدمي 
وتاأخ��ري "ُتْذِه��ُب" الأّن العناية يف �صي��اق الت�صبيه اإمنا "باالإذه��اب" الذي هو وجه 

ال�صبه والذي جاء فعاًل م�صارًعا دااًل على جتدد ح�صول الفعل.
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اخلامتة

نخل���س بعد عر�س هذه النماذج من الت�صبيه اإلى متّكن الر�صول �صلى الله عليه 
و�صل��م يف اأحاديث��ه "الت�صبيهية" من التعبري عن املعاين الت��ي ق�صدها باأكرث من و�صيلة 
وطريق��ة، تختلف بح�صب ق��رب هذه الو�صيلة م��ن ق�صده، اأو م��دى و�صوحها مبا 
يتحّقق يف فنون البيان الذي ُعّرف لدى البالغيني باأّنه: "علم ُيعرف به اإيراد املعنى 

الواحد بطرق خمتلفة يف و�صوح الداللة عليه"))(.

وبه��ذا العر���س يكون قد اأُْلِقَي ال�ص��وُء -بع�س ال�صوء- عل��ى بالغٍة يكتنزها 
الّت�صبي��ُه النبوُيّ املوجود يف االأحاديث ال�رصيفة، على نحٍو ُيظهر اأّن الر�صول الكرمي 
متّكن من اإنتاج ن�صو�س بليغٍة طريَفٍة وجميلٍة ودالة حّقَق بها وظيفة ر�صالة "تربوية 
اإميانية "، مبعثها االإقناع والتاأثري مبا امتلك من قدرة تعك�س ف�صاحة الر�صول -�صلى 

الله عليه و�صلم- وبالغته.

نلح��ظ االهتمام النبوي بالبالغ��ة القائمة على "الإيجاز" ال��ذي مالكه غزارة 
املع��اين وو�صوحها يف الذه��ن وطواعية االألفاظ ومرونته��ا يف الل�صان، وكيف اأّن 
للكلمة النبوية �صحرًا ياأخذ القلوب ال �صيما وهو القائل "اإّن من البيان ل�صحرًا")2( وقال يف 

مقام الفخر وال�صكر: "اأوتيت جوامع الكلم، واخُت�رص يل الكلم اخت�صارًا....".)3(

التنوع يف ر�صم ال�صور الت�صبيهية خا�صة التمثيلية منها -كما مّر بنا– يبّث احلياة 
فيه��ا وي�صفي عليها نوعًا من احليوية ويعمق اإيحاءاتها؛ والتي مل تاأت لغاية فنية بحتة 
كغاية االأدباء يف تزيني كالمهم وحت�صينه، واإمنا جاءت لهدف اأ�صمى هو اإبراز املعاين 

))( اخلطيب القزويني، الإي�ساح يف علوم البالغة، دار الكتب العلمية، ط2، بريوت، 0)20، �ص63).
)2( �سحيح البخاري، حديث رقم : )485، كتاب النكاح باب اخلطبة، ج5، �ص976).

)3( املرجع نف�صه، حديث رقم : 5)28، كتاب اجلهاد، باب: ن�رصت بالرعب ....، ج3، �ص087).
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يف �ص��ورة جم�ّصمة لتو�صيح الغام�س، وتقريب البعيد، واإظهار املعقول يف �صورة 
املح�صو���س ....كما يدفع النف�س اإلى الف�صيلة ومينعه��ا عن املع�صية واالإثم "ح)"، 
لريبي العقل على التفكري ال�صحيح والقيا�س املنطقي ال�صليم. وهي كّلها اأهداف اإقناعية 
متتلكها البالغة النبوية، والتي تهدف -اأواًل واأخريًا- اإلى حمل املتلقي واملخاطب يف 

طلب ال�صيء املمّثل به / اأو الهروب منه / اأو النزوع اإليه / اأو الكراهية له.....

كم��ا يعك�س البيان النبوي يف اأوجهه البالغية مب��ا فيها "الت�صبيه" حاجة احلجاج 
للبالغ��ة، اإذ ال مف��ر للحجاج من البالغ��ة، وال �صبيل اإلى "االإقن��اع" دون اأ�صاليب 
رائعة يف البيان تفي بغر�س االإقناع والتاأثري، والتي من �صاأنها اأن ت�صاعد يف تاأ�صي�س 

احلجاج وتدعو اإلى االإقناع يف اأحاديث امل�صطفى �صلى الله عليه و�صلم.
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 قراءتي حف�ص عن عا�سم وابن كثري: درا�سة نحوية داللية مقارنة 

د.�ضاطع الذنيبات )*(

امللخ�ص

قراءتي  بني  اال�صم  يف  النحوية  االختالفات  من  مناذج  الدرا�صة  هذه  تناولت 
حف�س عن عا�صم واالإمام ابن كثري، وبينت االأوجه االإعرابية لالختالفات الواردة 
اختالف  من  االختالفات  هذه  توؤديه  عما  الك�صف  ثّم  ومن  القراءتني،  هاتني  بني 
داليل ملعنى االآية بعد توقف الباحث عند اأقوال العلماء واملف�رصين يف كّل اختالف. 
وقد ُق�صمت هذه الدرا�صة اإلى: مقدمة، ومبحثني، وخامتة كان من اأبرز نتائجها: اأّن 
اختالف احلركة االإعرابية الواردة يف االقراءات قد عّمَق الدر�َس النحوّي، وزاد 
م�صائله و�صوًحا، وفتح الباب اأماَم النحاة للبحث والتحليل واالجتهاد يف اإثبات م�صاألة 
ما. مما كان له عظيُم االأثِر يف اإثراء الدر�س النحوي. واأّن النحَو هو االأ�صا�س يف 
اإلى  يوؤدي  اإعرابية  حركة  فاختالف  الكرمي.  القراآن  الآيات  ال�صحيحة  املعاين  فهم 

تغيري للمعنى املراد من االآية.

الكلمات الدالة: احلركة االإعرابية، الرفع، الن�صب، اجلر، اجلزم.

)*(    ق�صم اللغة العربية واآدابها -  اجلامعة االأردنية.
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Syntatic Issues In Koranic Recitation, A Comparative Study 
Between The Recitations Of Hafs and Ibn Kather

Abstract

The study aims to examine how the difference in case 
marking influences the meaning. Two recitations are referred to 
in this study as samples i.e., Hafs from Asem and Ibn Kathir. The 
researcher explains the difference of the syntactic parsing that 
results from different case markings. In addition, the influence on 
the interpretation of the Quranic verses is also investigated. The 
analyses of various syntacticians and Quran’s interpreters have 
been taken into consideration. The results of the study indicate 
that these differences in case marking do not lead to contradictions 
in the meanings of the verses but to acceptable variations.

Keywords: Case Marking, Noinative Case, Accusative Case, 
genitive Case, Dative Case.
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 قراءتي حف�س عن عا�ضم وابن كثري: درا�ضة نحوية داللية مقارنة

د.�ضاطع الذنيبات

املقدمة:

للنح���ِو دوٌر عظي�ٌم ف�ي بي���ان املق�صد االإله�ي ف�ي كتاب���ه العزيز. وقد ا�صتقّر 
النح��اة واملف�رصون والفقهاء على اأهمية الدور ال��ذي يوؤديه النحو ف�ي بي�ان املعنى، 
والوق��وف على مقا�صد املتكلمني. وهو -النح��و- ال�صمة التي مُتيز اللغة العربية عن 
غريه��ا من اللغات، غري اأّن ع��دًدا من علماء اللغة قد اأنكر ه��ذا الدور. فاحلركات 
االإعرابية وفق ما يرى املنكرون لي�صت اإال لو�صل الكالم. بل ذهب بع�ٌس منهم اإلى 

اأّنها مل تكن موجودة يف لغة العرب، وما هي اإال �صنيعة النحاة.

وقد �صع��ى الباحث اإلى اإثبات دور احلركة االإعرابي��ة يف حتديد املعنى. فاّتخَذ 
م��ن قراءات الق��راآن �صبياًل، ذلك اأنَّ الق��راآن هو االأ�صا�س ال��ذي نحتكم اإليه يف كل 
منح��ًى من مناح��ي حياتنا، فاختار الباح��ث قراءتني الإمامني عظيم��ني، هما: ابن 
كث��ري، وحف�س عن عا�صم. فا�صتخرج بع�س االختالف��ات التي وردت بني هاتني 
القراءتني، وبنّي اأثَر اختالف احلركة االإعرابية يف احلكم الفقهي اأو التف�صريي لالآية 
ال��وارد فيها االختالف. وقد ق�صمت ه��ذه الدرا�صة اإلى: مقدمة، ومبحثني، وخامتة 
كان من اأبرز نتائجها: اأّن اختالف احلركة االإعرابية الواردة يف االقراءات قد عّمَق 
الدر�َس النحوّي، وزاد م�صائل��ه و�صوًحا، وفتح الباب اأماَم النحاة للبحث والتحليل 
واالجته��اد يف اإثبات م�صاألة ما. مما كان ل��ه عظيُم االأثِر يف اإثراء الدر�س النحوي. 
واأّن النح��َو ه��و االأ�صا�س يف فهم املعاين ال�صحيحة الآي��ات القراآن الكرمي. فاختالف 

حركة اإعرابية يوؤدي اإلى تغري يف املعنى املراد من االآية.

وقد اعتمد الباحث عدًدا من امل�صادر واملراجع لهذه الدرا�صة، كان من اأبرزها: 
كتاب احلجة يف القراءات ال�صبع البن خالويه، وكتاب احلجة للقراء ال�صبع الأبي علي 
الفار�صي، و كتاب الن�رس يف القراءات الع�رس لبن اجلزري، وكتاب معاين القراآن 
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لالأخف�س، وكتاب معاين القراآن للنّحا���س، وكتاب الك�صاف للزحم�رصي، وغريها 
من الكت��ب والدرا�صات التي بينت االأوج��ه االإعرابية للق��راءات القراآنية املتعددة. 
ولع��ّل ما مييز ه��ذه الدرا�صة عن غريها اأّنها قامت بتف�صي��ل االختالفات يف احلركة 
االإعرابية لقراءتني فقط، هما: قراءة حف�س عن عا�صم وقراءة ابن كثري، ومن ثم 

بّينت االأثر الداليل الناجت عن هذا االختالف.    

وي�صري الباحث اإلى اأّن هنالك العديد من الدرا�صات ال�صابقة التي بحثت مو�صوع  
توجيه االختالفات يف القراءات القراآنية، منها ما بحث اجلانب ال�صوتي اأو ال�رصيف 
اأو النح��وي، �ص��واء اأكان ذلك يف �صورة اأو يف عدد من ال�ص��ور اأو يف القراآن كّله، 
و�ص��واء اأكانت القراءة متواترة اأم اآحاًدا اأم �صاذة. وتختلف هذه الدرا�صة عن غريها 
اأّنها قارنت بني قراءت��ني متواترتني فقط، وقامت بتوجيه االختالف بينهما نحوًيا، 

ثم بحثت االأثر الداليل نتيجة هذا االختالف.
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التمهيد

ها، وعدُدها، واأنواُعها. القراءات القراآنية: حدُّ

الق���راءات يف اللغة: جمع قراءة، ومعناه��ا اجلمع واالجتم��اع))(، فالقراءُة 
م�ص��در قراأ يق��راأ قراءة وقراآن��ًا، فهو قارئ، وه�م ق��راء وقارئ���ون)2(. فالعال�ُم 

بالقراءة ُي�صم�ى مقرئ�ًا وقارئ�ًا، ومعن�اه العابد النا�صك)3(.

والقراءة يف ال�سطالح: اختالف األف��اظ الوحي املذكور يف كتابة احلروف، 
فها ابن اجلزري اأّنها: "الوجوه اللغوية  وكيفيتها من تخفيف وتثقيل، وغريها)4(. وعرَّ

وال�صوتية التي اأباح الله تعالى بها قراءة القراآن تي�صريًا وتخفيفًا على العباد")5(.

والق��راءات القراآنية التي ق��راأ بها النبي عليه ال�صالة وال�ص��الم جاءت للتي�صري 
على النا�س، كما يقول النب��ي عليه ال�صالم: "اإَِنّ َهَذا اْلُقْراآَن اأُْنِزَل َعَلى �َصْبَعِة اأَْحُرٍف 
َ ِمْن��ُه"، وكذلك قول �صيدنا عمر بن اخلط��اب -ر�صي الله عنه-:  َفاْق��َرُءوا َما َتَي�رَصّ
ْقَروؤَُها، َوَكاَن  "�َصِمْع��ُت ِه�َصاَم ْبَن َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم َيْقَراأُ �ُص��وَرَة اْلُفْرَقاِن َعَلى َغرْيِ َما اأَ

ْن اأَْعَجَل َعَلْيِه، ُثمَّ اأَْمَهْلُت َحتَّى  ِنيَه�ا، َفِكْدُت اأَ َر�ُصوُل اللَِّه -�صّلى الله عليه و�صلم- اأَْقَراأَ

حتقيق:  اللغة،  مقايي�ص  معجم  04))م(،   - )ت:395ه�  احل�صني  اأبو  زكريا،  بن  فار�س  بن  اأحمد   )((
عبدال�ّصالم حممد هارون، دار الفكر، 979). مادة )قراأ(: 79/5.

)2( حممد بن حممد بن عبدالرزاق املرت�صى الزبيدي )ت:205)ه�(، تاج العرو�ص، طبعة الكويت: مادة 
)قراأ(: )/)0).

)3( حممود بن عمر الزخم�رصي، جار الله اأبو القا�صم )ت:538ه� - 43))م(، اأ�سا�ص البالغة، حتقيق: 
حممد با�صل ال�صود، دار الكتب العلمية، ط)، بريوت، 998)، )/00).

القراآن، حتقيق:  علوم  الرهان يف  الزرك�صي )ت:794ه�(،  بهادر  بن  بن عبدالله  الدين حممد  بدر   )4(
حممد اأبو الف�صل اإبراهيم، دار اإحياء الكتب العربية، بريوت، 975)، )/8)3 .

)5( حممد بن حممد بن يو�صف اجلزري )ت:833ه�(، منجد املقرئني، دار الكتب العلمية، ط)، 999)، 
�ص)6.



176

العدد  104 / كانون الثاين - حزيران 2021مجملة  جممع اللغة العربية االأردين 

ْبُتُه ِبِرَداِئِه، َفِجْئُت ِبِه َر�ُصوَل اللَِّه -�صّلى الله عليه و�صلم-، َفُقْلُت: اإِينِّ  َف ُثمَّ َلبَّ اْن�رَصَ
�َصِمْع��ُت َهَذا َيْقَراأُ �ُصوَرَة اْلُفْرَقاِن َعَلى َغرْيِ َم��ا اأَْقَراأَْتِنيَها، َفَقاَل َلُه َر�ُصوُل اللَِّه -�صّلى 
ِتي �َصِمْعُتُه َيْقَراأُ، َفَقاَل َر�ُصوُل اللَِّه -�صّلى الله  ، َفَقَراأَ اْلِقَراَءَة الَّ الله عليه و�صلم-: اْقَراأْ
نَّ َهَذا  ُت، َفَقاَل: َهَكَذا اأُْنِزَلْت، اإِ ْنِزَلْت، ُثمَّ َقاَل يِل: اْق��َراأْ، َفَقَراأْ علي��ه و�صلم-: َهَكَذا اأُ

َ ِمْنُه"))(. اْلُقْراآَن اأُْنِزَل َعَلى �َصْبَع�ِة اأَْح�ُرٍف، َفاْقَرُءوا َما َتَي�رصَّ

وعل��م القراءات م��ن اأ�رصف العلوم، ملا ل��ه من تعّلق بكتاب الل��ه. وقد اأمرنا 
الب��اري -�صبحانه وتعالى- اأن نتعبده بت��الوة كتابه الكرمي، تالوة �صحيحة، فقال: 
ْرآَن تَْرتِيل[ )املزمل:4(. والقراءة ال�صحيحة ما توافرت فيها االأركان  ]َوَرتِِّل الْقلُ

الثالثة املعروفة لدى القراء، وهي: �صحة ال�صند، وموافقة ر�صم امل�صحف، وموافقة 
العربية ولو بوجه من وجوهها. 

اأنواع القراءات:

ق�ّصم القراء واملف�رصون القراءات اإلى عدة اأق�صام، وذلك وفق �صند القراءة)2(:
متواترة: وهي ما نقله جم��ٌع ال مُيكن تواطوؤهم على الكذب عن مثلهم اإلى . )

منتهاه، وغالب القراءات كذلك.

م�سهورة: وهي ما �صّح �صنده، ومل يبل��غ درجة املتواتر، ووافق العربية . 2
والر�صم، وا�صتهر عند الق��راء فلم يعدوه من الغلط وال ال�صذوذ ويقراأ به، 
ومثال��ه ما اختلف الطرق يف نقله عن ال�صبع��ة، فرواه بع�س الرواة عنهم 

))(  حممد بن اإ�صماعيل البخاري )ت:256ه�(، �سحيح البخاري "اجلامع امل�صند ال�صحيح املخت�رص من اأُمور 
ر�صول الله �صلى الله عليه و�صّلم و�صننه واأيامه"، حتقيق حممد بن زهري بن نا�رص، دار طوق النجاة، 

ط)، 00/6).
)2(  انظر: خديجة احلديثي، "موقف �سيبويه من القراءات واحلديث"، جملة كلية الآداب العراقية، العدد 

الرابع ع�رص،970)-)97)، �ص205.
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دون بع�ص.

الآح���اد: وهي ما �ص��ح �صنده، وخال��ف الر�ص��م اأو العربي��ة اأو مل ي�صتهر . 3
اال�صتهار املذكور.

�س���اذة: هي م��ا مل ي�صح �صنده ول��و وافق ر�صم امل�صح��ف والعربية، مثل . 4
قراءة: )ملك يوم الدين(، ب�صيغة املا�صي يف )ملك( ون�صب )يوم( مفعواًل.

املو�سوع: وهو املختلق املكذوب.. 5
عدد القراءات:

اختل��ف الباحثون يف ع��دد القراءات، فمنهم من قال: �صب��ع، ومنهم من قال: 
ع���رص، ومنه��م من ق��ال اأك��رث، ولعّل ابن جماه��د )اأحمد ب��ن يو�صف ب��ن العبا�س                  
اأب��و بكر بن جماهد ت 324ه�( اأول من �صّنف القراء، فبحَث عن االأ�صهر من بينهم 

يف زمانه ومكانه، فانتهى به االأم�ر اإلى اختيار �صبعة من القراء))(:

عبدالله بن كثري )ت20)ه�(.
عا�صم بن اأبي جنود )ت27)ه�(.

اأبو عمر بن العالء )ت54)ه�(.
حمزة بن حبيب الزيات )ت56)ه�(.

نافع بن عبدالرحمن )ت69)ه�(.
عبدالله بن عامر اليح�صي )ت88)ه�(.

علي حمزة الك�صائي )ت89)ه�( .

))(  انظر الرهان يف علوم القراآن، )/327.
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املبحث الأول: العالقة القائمة بني القراءات القراآنية والنحو

املطلب الأول: اأثر القراءات القراآنية يف النحو العربي

لقد مّن الله �صبحانه وتعالى علينا عندما اأنزل قراآنه على نبيه حممد عليه ال�صالة 
ْم  نَزنْلَاهلُ قلُْرآنًْيْيا َعَربِيًّا لََّعلَّكلُ

َ
وال�ّص��الم بل�صاٍن عرب��يٍّ مبني، قال الله تعالى: ]إِنَّْيْيا أ

ِمنيلُ 
َ
وحلُ ال َتْعقِللُوَن[ )يو�صف:2(، وقال: ]ِإَونَّهلُ َلَْنِيللُ َرّبِ الَْعالَِمنَي 192 نََزَل بِهِ الرُّ

بنٍِي[   )ال�صعراء: 92)-95)(،  نِذرِيَن194 بِلَِساٍن َعَرِبٍّ ملُ وَن ِمَن الْملُ 193 َعَ قَلْبَِك ِلَكلُ
ِليك��وَن هادًيا لن��ا ومنظمًا الأم��ور حياتنا. فتكاتل��ت جهوُد العلم��اء واالأ�رصاِف من 
التابع��ني لهذا الّدين بحفظِه ون�رصِه للنا�س كاف��ًة ا�صتجابًة الأمرِه �صبحانه وتعالى بن�رِص 
الة وال�ّصالم:  هذا الدين جلمي��ع النا�س، عندما قال عّز وجّل خماطًبا نبي��ه عليه ال�صّ
وَن[  ْكْيْيَ�َ انلَّاِس َل َيْعلَملُ

َ
رَْسْيْيلَْناَك إِلَّ َكفًَّة ّلِلنَّاِس بَِشْيْي�اً َونَِذيراً َولَِكنَّ أ

َ
]َوَما أ

)�صباأ:28(، فن�صاأت علوم �صتى اإِثر ذلك خلدمة هذا الدين، من بينها علم النحو، فبعَد 
اأن ابتعَد النا�س ع��ن لغتهم واختالط ل�صاِنهم بل�صاِن اأمٍم غريهم، وبعد اأّن اعتنَق هذا 
الدي��ن اأنا�ٌس كرٌث من غري الع��رب ال يعلمون �صيًئا عن لغة هذا الكتاب ودقة معانيه، 
كان ال ُب��ّد عل��ى اللغويني اأن ي�صع��وا قواعد اللغة التي نزل بها كت��اب الله، ليتمكن 
النا���س من قراءته وفهمه وتدب��ره باملعنى ال�صحيح ال��ذي اأراده امل�رصع يف كتابه، 

فعمَد النحاُة اإلى ما عمدوا اإليه من م�صادر لو�صع القواعد الكلية لل�صان العربي. 

اتفَق النحاُة على ثالثة م�صادر لو�صع قواعد علم النحو كان اأول هذه امل�صادر 
واأهمها على االإطالق: القراآن الكرمي، باعتباره الكتاب الذي اأعجَز ف�صحاَء العرِب 
بف�صاحته، وبيانه، وامل�صدر االأكرث ثقة من غريه. وثانيها: حديث النبي -�صلى الله 
علي��ه و�صلم- اأف�صح العرب. وثالثها: كالم العرب م��ن �صعر ونرث اإلى زمن حدده 
النحاُة وقيل اإّنه احتج بكالم العرب من الع�رص اجلاهلي اإلى نهاية الع�رص االأموي.
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ُيع��دُّ القراآن الكرمي امل�ص��در االأول الذي اعتمده النح��اة يف اإقامة القواعد الكلية 
لل�ص��ان العربي، ففيه من االإعجاز اللغوي ما لي�س يف غريه، هذا ما اتفق عليه النحاة 
وغريه��م، اإذ يوؤكد النح��اة واللغويون اأن القراآن "�صيد احلج��ج"، وال اأعلم اأحًدا من 
النحاة اأو غري النحاة قدمًيا اأو حديًثا قد اأنكر هذا. يقول ابن خالويه املتوفى �صنة �صبعني 
وثالثمائ��ة: "لقد اأجمع النا���س جميًعا اأن اللغة اإذا وردت يف الق��راآن فهي اأف�صح مما 
يف غري الق��راآن"))(. ويقوُل الراغ��ب االأ�صفهاين: "اإّن األفاظ الق��راآن هي لبُّ كالم 
العرب، وزبدته، ووا�صطته، وكرائمه، وعليها اعتماد الفقهاء واحلكماء يف اأحكامهم 
وحكمهم، واإليها مفزع حذاق ال�صعراء والبلغاء يف نظمهم ونرثهم، وما عداها وعدا 
االألفاظ املتفرعات عنها وامل�صتقات منها هو باالإ�صافة اإليها كالق�صور والنوى؛ باالإ�صافة 
اإل��ى اأطايب الثمرة، وكاحلثالة والتنب بالن�صبة اإلى نبوغ احلنطة؛ اإن كل لفظٍة يف هذا 

القراآن، وكل حرٍف من حروفه هو يف موقعه اإعجاٌز ال يطاول")2(. 

اإّن الق��راآن الك��رمي بقراءات��ه ال�صب��ُب الرئي�س حلف��ظ لغتنا، اإذ يق��ول تعالى: 
كر اإمّنا جاء بلغتنا  وَن[ )احلجر:9(. وه��ذا الذِّ ْكْيْيَر ِإَونَّا َللُ حَلَافِظلُ نْلَا اِلّ ]إنَّا َنْْيْينلُ نََزّ
نَزنْلَْيْياهلُ قلُْرآنًا َعَربِيًّا 

َ
الت��ي اأعّزها الله باإنزال كتابه ودين��ه بها، ويقول تعالى: ]إِنَّا أ

ْم َتْعقِللُوَن[ )يو�صف:2(. والقراآن الكرمي كذلك حافظ على اللهجات العربية  لََّعلَّكلُ
عندما ن��زل على النبي حممد -علي��ه ال�صالة وال�ّصالم- بق��راءات متعددة ال يرقى 
�صكٌّ اإل��ى ف�صاحتها، و�صالمة األفاظها لغًة واأداًء، وذلك للتي�صري على النا�س ليقروؤوا 
الق��راآن وفق لهجتهم، اإذ يقول الر�ص��ول عليه ال�صالة وال�ّصالم: "اأنزل القراآن على 
�صبع��ة اأحرف فاق��روؤوا ما تي�رص من��ه"، فهذه االأح��رف اأي الق��راءات اإمنا خّلدت 
))( عبدالرحمن جالل الدين ال�صيوطي )ت:))9ه�-505)م(، املزهر يف علوم اللغة واأنواعها، حتقيق: 

حممد اأحمد جاد املولى، وحممد اإبراهيم، وعلي البجاوي، )/272.
غريب  يف  املفردات  )ت:502ه�-08))م(،  االأ�صفهاين  الراغب  املف�صل،  بن  حممد  بن  احل�صني   )2(

القراآن، حتقيق حممد خليل عيتاين، ط)، بريوت، 992)، �ص0).
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اللهج��ات العربية التي ُقراأت بها، وكانت جمااًل حلفظ تنوع اأ�صاليب اللغة، وفتحت 
اأبواًبا للعلماء للبحث والدرا�صة، وعليه كانت القراءات القراآنية املتواترة مثل القراآن 

الكرمي امل�صدر االأول للنحاة يف و�صع القواعد الكلية لل�صان العربي.

ولع��ّل اأ�صا���س ن�صاأة قراءات الق��راآن اللهج��ات العربية التي نزل به��ا القراآن 
الك��رمي، واالأمثلة على ذلك كثرية منها قوله تعالى: ]َولَْول إِذْ َدَخلَْت َجنََّتَك قلُلَْت 
ا[ )الكهف: 39(، حيث  قَلَّ ِمنَْك َماًل َوَوَلً

َ
نَا أ

َ
ِ إِْن تلَُرِن أ لُ ل قلُوَّةَ إِلَّ بِاللَّ َما َشْيْياَء اللَّ

جاء يف األف "اأنا" لغات اإثباتها و�صاًل ووقًفا، وهي لغة متيم، وبها قراأ نافع كما ذكر 
ال�ّصيوطي يف كتابه )الهمع(. 

وق��د كانت القراءات مبا حتويه من اأ�صاليب م�صدًرا مهًما الإثراء املادة اللغوية، 
فالنح��اة عندما اختلف��وا يف م�صاألة ما يف قراءة ما ب��دوؤوا بالتحليل واال�صت�صهاد وذكر 
احلج��ج، وهذا كّل��ه اإمنا هو اإثراء للنحو، وب�صبب هذه الق��راءات تعددت الكثري من 
م�صائ��ل النحو. وال نن�صى كذل��ك كتب النحو التي مالأت الدني��ا وبينت للنا�س توجيه 
الق��راءات القراآني��ة، منها: كتاب احلجة يف القراءات ال�صب��ع البن خالويه، وكتاب 
احلج��ة للقراء ال�صبع الأب��ي علي الفار�صي، وكتاب الن���رص يف القراءات الع�رص البن 
اجلزري، وكتاب معاين القراآن لالأخف�س، وكتاب معاين القراآن للنّحا�س، وكتاب 
الك�ص��اف للزحم�رصي، وغريه��ا الكثري الكثري، اإذ قامت ه��ذه الكتب لبيان االأوجه 
االإعرابي��ة للقراءات القراآنية املتعددة، وعلى هذا ح��وت ما حوت من ق�صايا النحو 

التي كانت جمااًل للدرا�صة والبحث.
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املطلب الثاين: اأثر النحو يف القراءات القراآنية 

لق��د ُو�صع عل��م النحو اأول ما و�صع خلدم��ة لغة القراآن م��ن اأّي حتريف، اأو 
تغي��ري اأو تبديل، ويف حفظها حفظ للقراآن واالإ�ص��الم ، فقد قال النبي )عليه ال�صالة 
وال�ّصالم(: "رحم الله امراأً اأ�صلح من ل�صانه"))(. وقد جاء يف االأثر عن �صيدنا علي بن 
اأبي طالب -ر�صي الله عنه- اأنه قال: تعلموا النحو فاإن بني اإ�رصائيل كفروا بحرف 
واح��د كان يف االإجني��ل الكرمي م�صط��ورًا، وهو "اأن��ا وّلدت عي�ص��ى" بت�صديد الالم 
فخفف��وه فكفروا، وقيل عن اأهمية اللغة والنح��و: اإذ مبعرفته يعقل عن الله عّز وجّل 
وكتاب��ه، ومما ا�صتوعاه من حكمته، وما ا�صتودعه من اآياته املبينة، وحجته املنرية، 
ومواعظ��ه ال�صافية، وبه ُيفهم عن النبي -�صلى الله عليه و�صلم- اآثاره املوؤيدة الأمره 
ونهي��ه و�رصائعه و�صننه، وبه يت�صع املرء يف نطق��ه. ومما جاء يف التاأكيد على اأهمية 
العلم بل�صان العرب: ما ذكره ابن حزم؛ حيث قال: "واأّما النحو واللغة ففر�س على 
ْم[ َ لَهلُ ْيْيوٍل إَِلّ بِلَِساِن قَوِْمهِ ِللُبنَِيّ رَْسْيْيلَْنا ِمْن رَسلُ

َ
الكفاية ...؛ الأن الله يقول: ]َوَما أ

)اإبراهي��م:4( واأنزل القراآن على نبي��ه بل�صان عربي مبني؛ فمن مل يعلم النحو واللغة 
فل��م يعل��م الل�صان الذي به بنّي الله لن��ا ديننا وخاطبنا به، وم��ن مل يعلم ذلك فلم يعلم 
دين��ه، وم��ن مل يعلم دينه ففر�س عليه اأن يتعلمه، وفر�ص��ه عليه واجب تعلم النحو 
واللغة، وال بّد على الكفاية كما قدمنا، ولو �صقط علم النحو ل�صقط فهم القراآن، وفهم 

حديث النبي، ولو �صقط ل�صقط الإ�صالم")2(. 

 اإّن للنح��و دوًرا اأ�صا�صًي��ا يف فهم املق�صد االإلهي، فاخت��الف احلركة االإعرابية 
ُيغ��رُي املعن��ى املراد يف االآية، ال بل ق��د يجعُل معناها كف��ًرا، فالعالقة بني احلركات 

))(  اأحمد بن اأبي عمر االأندرابي، الإي�ساح يف القراءات، حتقيق: منى عدنان غني، �س327.
)2(  علي بن اأحمد بن �صعيد بن حزم االأندل�صي، ر�سائل ابن حزم، حتقيق: اإح�صان عبا�س، املوؤ�ص�صة العربية 

للدرا�صات والن�رص، بريوت، 984)، 62/3).
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واملعنى، كانت من قبيل امل�صّلمات، ولذلك جعله ابُن جني دلياًل على اختالف املعاين 
بقول��ه: "اأال ترى اأّن مو�صوع االإعراب -على خمالف��ة بع�صه من حيث كان- اإمّنا 
جيء به دااًل على اختالف املعاين"))(، ومن اأمثلة ذلك: " اأنَّ اأبا االأ�صود �صمع اأعرابّيًا 
يقراأ: "اأنَّ الل��َه بريٌء من امل�رصكنَي ور�صوِلِه" باجلّر، فقال: معاَذ الله اأَْن يكوَن اللُه 
[)2(". فقراءة اجلر  لُ ْيْيوللُ ْشِكنَِي َورَسلُ نَّ اللَّ بَرِيٌء ّمَِن الْملُ

َ
بريئًا ِمْن ر�صوِلِه، اقراأ: ]أ

تعن��ي اأنَّ اللَه قد ترباأ من امل�رصكني ومن الر�صول عليه ال�صالة وال�ّصالم، وهذا خطاأ 
فادح، فاملراد يف قوله تعالى اأّن اللَه ور�صوَله الكرمَي بريئان من امل�رصكني.

ولع��ّل ما يوؤكد اأهمي��ة النحو اأّن من ال���رصوط التي اتفق عليها الق��راُء اأنف�ُصهم 
للق��راءة املتواترة اأن توافَق اللغ��ة العربية وقواعدها)3(، وم��ا كان �رصطهم هذا اإال 
الأّنه��م يعلمون كّل العلم اأّنه اإن خالفت الق��راءُة قواعَد اللغة، فاإّن ذلك �صيوؤدي حتًما 
اإل��ى خلٍل يف املعنى وينفي وجوبًا اأّنه��ا قد �صدرت عن النبي عليه ال�صالة وال�ّصالم، 

ذلك اأّنه اأف�صُح العرِب في�صتحيُل اأن َيلحَن اأو يخطئ بقراءة.

))( ابن جّني، اأبو الفتح عثمان )ت: 392ه� - 002)م(، اخل�سائ�ص، حت�قيق: حمّمد علي الّنّجار، ط2، 
دار الهدى، بريوت، )/75).

لبنان،   - بريوت  ط)،  الفكر،  دار  القراآن،  لأحكام  اجلامع  )ت:)67ه�(،  القرطبّي  عبدالله  اأبو   )2(
987)م، )/24.

)3( انظر مكي بن اأبي طالب حمو�س القي�صي، الإبانة عن معاين القراءات، حتقيق: عبدالفتاح �صبلي، دار 
نه�صة م�رص للطبع والن�رص، )/60، حيث نقل ن�صًا من كتاب )القراءات( للطربي، �رصح فيه ب�رصط 

�صحة ال�صند، وموافقة الر�صم، ويوؤخذ موافقة اللغة منهما.



183

مناذج من االختالفات النحوية يف اال�ضم يف 
 قراءتي حف�س عن عا�ضم وابن كثري: درا�ضة نحوية داللية مقارنة

د.�ضاطع الذنيبات

املبحث الثاين: الختالفات الواردة يف ال�سم بني قراءتي حف�ص عن عا�سم 
وابن كثري 

املطلب الأول: بني الن�سب واجلّر

ْم إَِل  يِْديَكلُ
َ
ْم َوأ وَهكلُ َلةِ فَاْغِسللُوا ولُجلُ ْمتلُْم إَِل الصَّ ِيَن آَمنلُوا إَِذا قلُ َها الَّ يُّ

َ
)- ]يَا أ

[ ) املائدة:6( ْم إَِل الَْكْعَبنْيِ لَكلُ رْجلُ
َ
ْم َوأ وا بِرلُءلُوِسكلُ الَْمَرافِِق َواْمَسحلُ

قراأها ابن كثري "واأرجِلكم" باخلف�س.
قراأها حف�ص "اأرجَلكم" بالن�صب.))(

اخلف�ص فيه اأوجه:

ُكْم " لفظ��ًا ومعنى، واحلجة ملن قال  الأول: اأّنه��ا معطوفة عل��ى قوله "ِبُرُءو�سِ
هذا اأّنه "نزل القراآن بامل�صح والغ�صل �صنة")2(. وقد اأنكر هذا ع�دٌد من العلماء)3(، فاإن 
كان ظاه���ر معن�ى االآي��ة – يف اخلف�س- يدل على هذا اإال اأن النا�س ال يعرفونه وال 
يعملون ب��ه. وقد اأنكر ر�صول الله -عليه ال�صالة وال�ّصالم- من فعل هذا، ولو كان 
امل�صح �صنة ملا قال الر�ص��ول عليه ال�ّصالم: "ويل لالأعقاب من النار" وق�صد بالأعقاب 

اأولئك الذين مي�صحون على الرجلني.

))( احللبي اأحمد بن يو�صف ال�صمني )ت:756ه�(، الدر امل�سون يف علوم الكتاب املكنون، حتقيق اأحمد 
حممد اخلراط، دار القلم، دم�صق، 240/5.

)2( اأبو القا�صم جار الله حممد بن عمر الّزخم�رصي )ت:538ه� - 43))م(، الك�ساف عن حقائق التنزيل 
مكتبة  معو�س،  حممد  وعلي  عبداملوجود  اأحمد  عادل  حتقيق  التاأويل،  وجوه  يف  الأقاويل  وعيون 

العكبيان، ط)، 998)، 0/2)2.
)3( اأبو احل�صن �صعيد بن م�صعدة االأخف�س االأو�صط )ت:5)2ه�(، معاين القراآن، حتقيق: هدى حممود قراعة، 
القراآن،  معاين  النحا�س )ت:338ه�(،  اأبو جعفر  القاهرة، 990)، )/277.  مكتبة اخلاجني، ط)، 
حتقيق: حممد علي ال�صابوين، جامعة اأم القرى، معهد البحوث العلمية واإحياء الرتاث االإ�صالمي، ط)، 

.273/2 ،(988
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ُكْم " لفظًا ومعنى، واأّن امل�صح هنا هو  الث���اين: اأّنها معطوفة على ق�وله "ِبُرُءو�سِ
امل�ص��ح على اخلف، كما يقول ال�صنقيطي: "وق��ال بع�س العلماء: املراد بقراءة اجلر: 
امل�صح، ولكن النبي -�صلى الله عليه و�صلم- بني اأن ذلك ال يكون اإال على اخلف"))(. 
اإال اأن ال�صنقيطي مل يذكر من هم العلماء الذين قالوا هذا. فالباحث مل يجد �صيًئا من هذا 

يف كتب التف�صري والنحو التي عاد اإليها.

ُكْم" اإل اأن التحديد دلَّ  الثالث: اأن تكون معطوفة لفظًا ومعنى على قوله "ِبُرُءو�سِ
عل��ى الغ�صل، فقد حّدَد الغ�صل اإلى الكعبني، كما حّدد الغ�صل يف االأيدي اإلى املرافق، 
فالتحديد اإمّنا يدُل على الغ�صل)2(. واحتجوا اأي�صًا باأن امل�صَح يف اللغة يقع على الغ�صل، 
والع��رب تطلق امل�صح على الغ�صل اأي�صًا، وتق��ول مت�صحت مبعنى تو�صاأت، وم�صح 
املط��ر االأر�س اأي غ�صلها، وم�صح الله ما بك اأي غ�صل عنك الذنوب واالأذى، وهنا 
اإمّنا املق�صود مب�صح االأرج��ل غ�صلهما، وجاءت ال�صنة وبينت اأن امل�صح على االأرجل 

هو الغ�صل)3(.

الرابع : اأنها جّر عل��ى اجلوار، وُي�صّمى اجلَرّ بامُلجاورة، وعلى هذا ال َيخرُج 
املعن��ى عن معن��ى الن�صب من كونه تابعًا للمن�صوب حكم��ًا، واإمّنا خالفه يف احلركة 
م��ن باب االإتباع للمجاورة وتنا�صب ال��كالم. يقول االأخف�س يف بيانه لوجه اخلف�س 
يف هذه االآية: "ويجوز اجلّر على االإتباع، وهو يف املعنى: الغ�صل، نحو: )هذا ُجحُر 
�ص��بٍّ َخ��رٍب(. والن�صب اأ�صلم واأجود م��ن هذا اال�صطرار. ومثل��ه قول العرب: 
))( حممد االأمني بن حممد ال�صنقيطي )ت:393)ه� - 974)م(، اأ�سواء البيان يف اإي�ساح القراآن بالقراآن، 

جممع الفقه االإ�صالمي، جدة، �س337.
)2(  اأبو اإ�صحاق اإبراهيم بن ال�رصي الزّجاج )ت:))3ه� - 923م(، معاين القراآن، حتقيق: عبداجلليل عبده 

�صلبي،عامل الكتب، ط)، 988)، �ص53/2).
)3( معاين القراآن للنحا�ص، 273/2. اأبو الربكات كمال الدين االأنباري )ت:577ه�(، البيان يف اإعراب 

غريب القراآن، حتقيق: طه عبداحلميد طه، الهيئة امل�رصية العامة للكتاب،980)م، �ص)/284.
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)اأكلت خبزًا ولبنًا(، واللنب ال يوؤكل"))(. فاأما قول االأخف�س: "هذا جحر �صب خرب" 
فوج��ه اجل��ّر باملجاورة فيه وا�ص��ٌح، ذلك اأنَّ )خرب( يف مو�ص��ع رفع نعت للخرب 
واإمّنا خف�صت تبعًا لال�صم املخفو�س قبلها وهو ما ي�صمى "اجلر باملجاورة"، واأّما قوله 
ه لي�س من املجاورة يف �صيء فمو�صعه الن�صب  )اأكل��ت خبزًا ولبنًا( فغري مفهوم؛ اإذ اإنَّ
وم��ا قبله من�صوب، ذلك اأّنه مفعول ب��ه لفعل حمذوف تقديره �رصبت فالفعل اأكل مل 
يعم��ل به وال يجوز اأن يعمل ب��ه، ورمبا اأراد اأن ي�صبه ما يحدث يف اجلر باملجاورة 
م��ن حيث اإن ظاهره تابع لال�صم الذي قبل��ه بعمل الفع�ل االأول )اأكلت( فيه، كما اأنَّ 

ظاهر املجرور باملجاورة تابع لال�صم املجرور الذي قبله -والله تعالى اأعلم-.

واعرت�س بع�س اأهل اللغة على هذا املحمل كالزّجاج، والنّحا�س، والعكربي، 
والرازي، ذلك اأنَّ اجلرَّ على اجلوار هو يف الأ�صا�ص من املعدود بالغلط واللحن، كما 
ه يخت�ُس بال���رصورة ال�صعرية، يقول النّحا�س رًدا على االأخف�س: "قال االأخف�س:  اأنَّ
ومثل��ه )هذا ُجحُر �صبٍّ خرٍب(. وه��ذا القول غلٌط عظيٌم، الأّن اجلوار ال يجوز يف 
ال��كالم اأن ُيقا�س عليه. واإمّنا هو غلٌط ونظريه االإق��واء")2(. وقال العكربي: "قيل: 

هو جمرور على اجلوار/ كقولهم: جحر �صب خرب، وهو قليل يف كالمهم")3(.

وقي��ل: لو افرت�صن��ا اأنَّ اخلف�س باجلوار جائز ملا جاز يف ه��ذه االآية، ذلك اأنَّ 
اخلف�س باجل��وار اإمّنا يكون بدون حرف العطف، فمع ح��رف العطف مل يتكلم به 
الع��رب، يقول فخر الدين الرازي يف تف�صريه الكبري: "اأّنُه ال يجوز الك�رص باجلوار؛ 
الأن��ه مع��دود يف اللحن، والأّنه اإمّنا يك��ون بدون حرف العط��ف، واأّما مع حرف 

))(  معاين القراآن لالأخف�ص، )/277.
)2( اإعراب القراآن للنحا�ص، 9/2.

)3( البيان يف اإعراب غريب القراآن، )/284.
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العط��ف فلم يتكلم به العرب"))(. وذهب ال�صمني احللبي اإلى جواز املجاورة: "�رصط 
َم��َن اللب���س كم��ا تقدمت متثيله، بخالف: "ق��ام غالم زيد العاق��ل" اإذا جعلت  اأن ُيوؤْ

ه على اجلوار الأجل اللَّْب�س")2(. "العاقل" نعتًا للغالم امتنع َجرُّ

ويزي��د الباحث على م��ا ذهب اإليه ممن اعرت���س على هذا التوجي��ه اأنَّ اجلرَّ 
باملجاورة ههنا قد جاء على املحّل، فنحن واإن اتفقنا على جواز اجلّر باملجاورة؛ فال 
ُب��دَّ اأن يكون هناك علٌة ما لوجودها، فاإن كانت العلُة �صوتيًة، فال تنطبق العلة على 
االآي��ة قيد البحث؛ ذل��ك اأّنها مل تتبع اجلّر باجلّر -كما قال الف��راء- واإمّنا كان اال�صم 
ه ف�صل بينهما بحرف العطف، فال وجه  . كما اأنَّ ال��ذي قبلها من�صوًبا يف مو�صع ج��رٍّ

للجّر باملجاورة يف االآية قيد البحث كما يرى الباحث.

اأّما قراءة الن�سب، فعلى وجهني: 

الأول)3(: اإن االأرج��ل معطوف��ة على الوجوه، على التق��دمي والتاأخري وتقدير 
املعنى عليها: فاغ�صلوا وجوهكم واأيديكم اإلى املرافق، واأرجلكم اإلى الكعبني وام�صحوا 
اكِعِنيَ[ ِدي َواْرَكِع َمَع الَرّ ِِّك َواْسْيْيجلُ بروؤو�صكم، كقوله تعالى: ]يَا َمْرَيملُ اْقنلُِت لَِرب

)اآل عم��ران:43)(،  واملعنى واركع���ي وا�صج��دي، الأّن الركوع قبل ال�صجود. 
وكذل��ك هي االآية الكرمية قيد الدرا�صة اأدخل م�ص��ح الراأ�س بني املغ�صوالت حمافظة 
عل��ى الرتتيب، الأنَّ الراأ�س مي�صح بني املغ�صوالت، ومن هنا اأخذ جماعة من العلماء 

وجوب الرتتيب يف اأع�صاء الو�صوء وفق ما ورد يف االآية الكرمية .

))( حممد بن عمر بن احل�صني بن علي الرازي )ت:604ه�(، التف�سري الكبري ومفاتيح الغيب، دار الفكر، 
ط)، بريوت، )98)، ))/)6).

)2(  الدر امل�سون، 240/5.
)3( معاين القراآن واإعرابه للزّجاج، 52/2)- 53)، البيان يف اإعراب غريب القراآن )/284.
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ها  والثاين))(: اأنه��ا من�صوبة عطفًا على حمّل املجرور قبل��ه "بروؤو�صكم"؛ اإذ اإنَّ
ا�صم جم��رور بحرف اجلّر الزائد يف مو�صع ن�صب، لذا ن�صب قوله "اأرجلكم" على 
مو�ص��ع "روؤو�صكم"، وعلى هذا يحتمل تاأويل املعنى ما قلن��اه بخف�صها لفًظا ومعنًى 

كما بينا يف اأواًل، وثانيًا، وثالثًا، من اأوجه اخلف�س.

اأثر اختالف القراءتني يف املعنى:

نزل��ت هذه االآية لبي��ان كيفية الو�صوء، وهو اأحد ���رصوط جواز ال�صالة التي 
اأمرنا بها الله عّز وجّل، فحّددت وجوب غ�صل الوجه واليدين اإلى املرافق، وم�صح 
الراأ���س. واأّم��ا الِرجالن فهما مدار البح��ث يف االآية. وقد بينا املع��اين املتعددة لهذا 
يف �رصح وجوه االإعراب لالآي��ة، اإذ تتلخ�س االأوجه املحتملة للمعاين، وفًقا الأوجه 

االإعراب املتعددة، مبا يلي:

يف اخلف�ص:

الأول: اأنَّ املطلوب من امل�صلم اأن مي�صح رجليه يف الو�صوء م�صحًا ال غ�صاًل.

الثاين: اأنَّ املق�صود يف االآية هو امل�صح، ولكن على اخلفني ولي�س على االأرجل.

الثالث: اأنَّ املق�صود بامل�صح هو الغ�صل ال امل�صح الذي نعلمه -كما بينا �صابقًا-. 

اأّما النَّ�سب، فيخرج عنه معنيان:

ه��ا معطوفة على مو�صع  الأول: اأن املطل��وب ه��و امل�صح على االأرجل، ذلك اأنَّ
الراأ�ص وهو الن�صب.

ها معطوفة على قوله  الثاين: اأنَّ املطلوب هو غ�صل القدمني ال م�صحهما، ذلك اأنَّ
"وجوهكم". 

ط3،  الكتب،  النجار،عامل  علي  حممد  حتقيق  القراآن،  معاين  )ت:207ه�(،  الفراء  زياد  بن  يحيى   )((
بريوت، 983)، 74/2. معاين القراآن واإعرابه للزّجاج، 52/2)-53).
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ونقول: الله تعالى اأعلم مبا اأراده يف هذه االآية، واإن كنا نعلم اأنَّ غ�صل االأرجل 
واجٌب علينا ال �صنة متبعة، ولو كانت �صنة ملا لعن الر�صول عليه ال�صالة وال�ّصالم من 
مي�ص��ح قدميه م�صحًا، وكذلك ال يعتقد الباحث اأن املق�صود ههنا امل�صح على اخلف، اإذ 
اإنَّ الباحث يرى اأنَّ االآية مل تكن يف معر�س حديث عن جواز امل�صح على اخلف من 
ا كان الهدف هو بيان اآلية الو�صوء لعامة امل�صلمني -والله تعالى اأعلم-. عدمه، واإمنًّ

املطلب الثاين: ما بني الرفع والن�سب:

ْزَواِجَناۖ  ِإَون 
َ
ٰ أ ٌم َعَ َرَّ ورِنَا َوملُ كلُ لُ نَْعاِم َخالَِصٌة ّلِ

َ
وِن َهٰذه اْل لُوا َما ِف بلُطلُ )- ]َوقَال

ْمۚ  إِنَّهلُ َحِكيٌم َعلِيٌم [)االأنعام:39)(. َكءلُۚ  َسَيْجزِيِهْم َوْصَفهلُ َ ْم فِيهِ شلُ يَْتًة َفهلُ ن مَّ يَكلُ
قراأها ابن كثري "ميتٌة" بالرفع.

قراأها حف�ص "ميتًة" بالن�صب))(.
احلج��ة ملن رف��ع اأنَّ "يكن" هنا فعل تام اأ�صند اإلى "ميت��ٌة"، وهي مبعنى وقع اأو 
ا هي فعل ما�س ، و"ميتة" فاعل لها)2(،  ح��دث، وعلى هذا  ال حتتاج اإلى خرب. اإمنَّ
ق�ال اأب�و من�صور: "من قراأ يكن بالياء، والرفع يف ميتة فالتذكري على املعنى، وكاأنه 

اأريد بامليتة �صيء من امليتات. وقد قيل: اإن التذكري الأن )كان( مكتفية ها هنا")3(.

وقد ذهب االأخف��س اإلى ج�واز اأن تكون فعاًل ناق�صًا و"ميت�ة" ا�صم لها وخب�رها 
حم�ذوف، والتقدي�ر )واإن يكن يف بطونها ميتة()4(. 

علي  حتقيق  الع�رش،  القراءات  يف  الن�رش  833ه�(،  )ت:  اجلزري  ابن  الدم�صقي،  حممد  بن  حممد   )((
ال�صباع، دار الكتب العلمية، بريوت، 266/2.

)2(  اأبو حممد مكي بن اأبي طالب القي�صي )ت:437ه�(، م�سكل اإعراب القراآن، حتقيق علي ح�صني البواب، 
مكتبة املعارف، الريا�ص، 985)، )/05).

)3( اأبو من�صور حممد بن اأحمد االأزهري )ت: 370ه�(، معاين القراءات، حتقيق عيد م�صطفى دروي�س 
وعو�س بن حممد القوزي، ط)، الريا�ص، )99)م، �ص)7).

)4( معاين القراآن، )/4)3.
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ا م��ن ن�صب فقد اأ�صمر ا�صًما ل��"يكن" رده على لفظ "ما" و"ميتة " خربها،  واأمَّ
والتقدير: )واإن يكن ما يف بطونها ميتة())(.

و"كان"  تاأتي على خم�صة اأوجه:

الوجه الأول: 

تكون تامة فتدل على الزمان واحلدث كغريها من االأفعال احلقيقية، وال تفتقر 
اإل��ى خرب نحو "كان زيد"، وهي مبعن��ى حدث ووقع. وتكون �صيغة اإعرابها: فعل 
ما�س مبني على الفتح ال حملَّ لها من االإعراب، وهي تتطلب فاعاًل كاأي فعل تام. 
اإذ يق��ول �صيبويه: "وقد يكون لكان مو�صع اآخر ُيقَت�رُص عل��ى الفاعل فيه")2(. وقال 
ال�صيوطي: "فاإذا ا�صتعملت تامة اكتفت باملرفوع")3(. نحو قوله تعالى: ]ِإَوْن كََن ذلُو 
وَن[)البقرة:280(،  نْتلُْم َتْعلَملُ ْم إِْن كلُ قلُوا َخْ�ٌ لَكلُ ْن تََصدَّ

َ
ٍة َوأ ٍة َفَنِظَرةٌ إَِل َميَْسَ ْسَ علُ

ِْي  ِي يلُ ْيْيَو الَّ اأي اإن وق��ع اأو حدث ع���رصة فنظرة اإلى مي���رصة. وقوله اأي�صًا: ]هلُ
[ )غافر:68(. وقوله تعالى:  ْيْيونلُ ْن َفَيكلُ وللُ َللُ كلُ َما َيقلُ ْمًرا فَإِنَّ

َ
َويلُِميْيْيتلُ فَإَِذا قََض أ

لُ َيْللُقلُ َما يََشاءلُ إَِذا  ونلُ ِل َوَلٌ َولَْم َيْمَسْسْيْيِي بََشٌ قَاَل َكَذلِِك اللَّ نَّ يَكلُ
َ
]قَالَْت َرّبِ أ

[. )اآل عمران:47(. ونلُ ْن َفَيكلُ وللُ َللُ كلُ َما َيقلُ ْمًرا فَإِنَّ
َ
قََض أ

الوجه الثاين:

 تكون ناق�صة فت��دل على الزمان املجرد عن احلدث، نحو: "كان زيد قائمًا"، 
اإذ تدخ��ل على اجلملة اال�صمية، فرتفع املبتداأ وُي�صمى ا�صمها، وتن�صب اخلرب وي�صمى 
خربه��ا، وهي بذلك حتدث تغيريًا يف اخل��رب، ويف حركة اإعرابه. يقول اجلرجاين 

))( معاين القراآن، )/4)3.
)2(  الكتاب، )/46.

)3( اأبو الف�صل جالل الدين ال�صيوطي )ت:))9ه�(، همع الهوامع يف �رشح جمع اجلوامع، حتقيق اأحمد 
�صم�س الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط)، 998)م، )/368.
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اإّنها: "تكون عل��ى �رصبني: اأحدهما: اأن ال ت�صكت فيها على املرفوع، وتاأتي باخلرب 
املن�ص��وب، كقولك: كان زي��د اأخاك، وذل��ك اإذا جعلتها دالة عل��ى الزمان فقط، 

فت�صمى ناق�صة. واالآخر: اأن جتري جمرى �صائر االأفعال"))(.

الوجه الثالث:
اأن ُيجع��ل فيه��ا �صمري ال�صاأن واحلديث، فتكون اجلمل��ة خربها نحو "كان زيد 

قائم" اأي كان ال�صاأن واحلديث زيد قائم. كقول ال�صاعر)2(:

اإذا ِمُتّ كان )النا�ُس �صنفاِن(: �صامٌت     واآخ��ُر ُمْثٍن بالذي كنت اأ�صن�����������ُع
اأي كان ال�صاأن واحلديث النا�س �صنفان. 

الوجه الرابع:
اأن تكون زائدة غري عاملة)3(، كقول ال�صاعر)4(: 

م���ِة الع����������راِب �ص����راَة بني اأبي بكٍر َت�َص����اَم���������ى     عل���ى ك��اَن امٌل�َصوَّ
 اأي على امل�صومة.

وقول الفرزدق)5(:

َفَكي����َف اإذا َم����َررَت ب��داِر َق�����وٍم     وجي����راٍن لن���ا كان�������وا ِك�������راِم

اأي جريان كرام.

))(  املقت�سد يف �رشح الإي�ساح، )/400.
)2( البيت للعجري ال�سلويل يف الأزهية: 90).

)3( اأبو البقاء يعي�س بن علي بن يعي�س )ت:643ه�(، �رشح املف�سل، عامل الكتب، بريوت، 97/7. 
التميمي،  االأ�صّيدي  مالك  بن حجر بن  اأو�س  انظر  التميمي،  الأو�س بن حجر بن عتاب بن مالك  البيت   )4(
الديوان، حتقيق: الدكتور حممد جنم، دار بريوت للطباعة والن�رص، ط)، بريوت، 980)م، �ص33.
ط)،  العلمية،  الكتب  دار  فاعور،  علي  حتقيق:  الديوان،  "الفرزدق"،  غالب  بن  همام  فرا�ص  اأبو   )5(

بريوت، 978)، �ص86.
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الوجه اخلام�ص:

اأن تك��ون مبعنى )�صار(، كقوله تعالى: ]َوَكَن ِمَن الَْكفِرِيَن[ )البقرة:34(، 
ْغَرقنَِي[ )نوح:40(، اأي �صار من الكافرين و�صار من  وقوله اأي�صًا: ]فََكَن ِمَن الْملُ
لُوا َكيَْف نلَُكلِّملُ َمن َكَن ِف الَْم املغرق��ني، وعلى هذا حمل بع�صهم قوله تعالى: ]قَال

ْهِد َصبًِيّا[ اأي �صار.
اأثر اختالف القراءتني يف املعنى:

َت�ص��ُف هذه االآية بع�س الت�رصيعات التي �صّنها امل�رصكون يف حياتهم، منها اأّنهم 
قالوا: "ما يف بطون ه��ذه االأنعام" من لنب وجنني ِحلٌّ لذكورنا خال�صة دون اإناثنا، 
واأّنه��م كانوا يوؤِثرون بذلك رجاله��م، اإال اأن يكون الذي يف بطون هذه االإنعام من 

االأجنة ميًتا، في�صرتك حينئذ يف اأكله الرجال والن�صاء.

يف ق��راءة الرفع يكون الفع��ل تامًا والواو ا�صتئنافية، وعل��ى هذا تكون اجلملة 
م�صتقل��ة عما قبلها وال عائ��د فيها على ما قبلها وعليه يك��ون التقدير: اإن وجدت ميتة 
�ص��واء اأكان من االأنعام اأم من غريها، فالذكور واالإناث يف جواز اأكله مت�صاوون، 
اإذ ال ي�صرتطون ت�صاوي اأكل امليتة من االأنعام فقط بل يف اأّي �صي وجد ميتًا يت�صاوون 
ا واخلرب حمذوًفا. كما ذهب االأخف�س، فاملعنى يكون كما  في��ه، واإن كان الفعل ناق�صً
املعن��ى يف الن�صب ، فا�ص��م )يكن( �صمري م�صترت عائد على "م��ا يف بطون االأنعام"، 
وعل��ى هذا يكون املعنى حمددًا ملول��ود امليت الذي يخرج من بطون االأنعام، وعليه 
فامليت الذي يف بطون االأنع��ام يت�صاوى فيه الذكور واالإناث، وال حديث يذكر عن 

امليت الذي من غري ما يف بطون االأنعام.))( -والله تعالى اأعلم-.

نَّ انلَّْفْيْيَس بِانلَّْفِس َوالَْعنْيَ بِالَْعنْيِ َوالنف بِالنف 
َ
2- ]َوَكَتبَْنْيْيا َعلَيِْهْم فِيَها أ

))( تف�سري القرطبي، 9/46.
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ۚ  َوَمن  لُ اَرةٌ لَّ َو َكفَّ َق بِهِ َفهلُ وَح قَِصاٌصۚ  َفَمن تََصدَّ ّنِ َواْللُرلُ ْيْينَّ بِالّسِ ذلُِن َوالّسِ
لُ
ذلَُن بِاْل

لُ
َواْل

وَن[ )املائدة:45(. الِملُ ملُ الظَّ وَلٰئَِك هلُ
لُ
لُ فَأ نَزَل اللَّ

َ
م بَِما أ َّْم َيْكلُ ل

قراأها ابن كثري "اجلروُح" بالرفع.

قراأها حف�ص "اجلروَح" بالن�صب))(.

 الرفع له ثالثة اأوجه: 

الأول: القط��ع واال�صتئناف، وتكون على هذا مبتداأ وخربها "ق�صا�ص")2(نحو: 
)اإن زيدًا منطلٌق  وعمرٌو ذاهٌب(.

الث���اين: اأن تكون مرفوعة على املعنى، اأي عل��ى مو�صع النف�س)3(، فاملعنى، 
ُقْلن��ا لهم: النف�ُس بالنف�ُس، َفَحَمل )واجلروح ق�صا���س( على هذا، الأنَّ اأنَّ لو ُحِذفت 
 ) ال�صتق��ام املعنى بحذِفها كما ا�صتقام بثبوِتها، وتكون )النف�س( مرفوعًة ف�صارت )اأنَّ
" املك�صورة يف اأنَّ َحْذَفها ال ُيِخ��لُّ باجلملِة، فجاز العطُف على حمل ا�صِمها  هن��ا ك�"اإنَّ
كنَِي  ْشِ نَّ اللََّ بَرِيٌء ّمَِن الْملُ

َ
كما يجوُز على حمّل ا�صم املك�صورة")4(، كقوله تعالى: ]أ

، واإْن كانت مفتوحة الأنها يف حكم  [ ور�صوُله بالرفع معطوف على ا�صم انَّ لُ وللُ َورَسلُ
املك�صورة، واملعنى يف االآية: )الله بريء من امل�رصكني ور�صوله(. وقد َنبَّه النحويون 
هم ورف�صه اآخرون)5(، و�صياأتي بياُنه يف توجيه  زه بع�صُ على هذا واختلفوا فيه، فجوَّ
ال�سبع، حتقيق  القراءات  احلجة يف  الهمداين )ت:370ه�(،  اأحمد بن خالويه  اأبو عبدالله احل�صني بن   )((

عبدالعال �صامل مكرم، دار ال�رصوق، �س)3).
)2( معاين القراآن لالأخف�ص، )/282، اإعراب القراآن للنحا�ص، 22/2، البيان يف غريب اإعراب القراآن، 

.293/(
به الرحمن من  ما من  اإمالء  العكربي،  البقاء  اأبو  بن احل�صني  للنحا�ص، 2/22، عبدالله  القراآن  اإعراب   )3(
وجوه الإعراب والقراءات يف جميع القراآن، دار الكتب العلمية، بريوت، 979)، )/6)2، الك�ساف، 

.244/2
)4( الك�ساف، 244/2، الدر امل�سون، 7/5)3.

)5(  الدر امل�سون، 7/5)3.
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قراءة الن�صب -باإذن الله-.

الثال���ث: اأن تكون عطفًا على امل�صمر املرفوع امل�صترت يف اجلاّر الواقِع خربًا يف 
)بالنف�س(، اإذ اإنَّ التقدير )اأنَّ النف�َس بالنف�س هي())(.

اأّما م��ن ن�صب، فقد عطف على ما عملت فيه )اأن(، وعلى هذا تكون معطوفة 
على ا�صم )اإن(، نحو: )اإن زيدًا منطلٌق وعمرًا ذاهب(.

 وق��د اختلف النح��اة يف مثل هذا، فق��ال بع�صه��م)2(: اإّن "اأن" اإذا متت با�صمها 
وخربها كان االختيار فيما اأتى بعد ذلك الرفع، الأّنه حرف دخل على املبتداأ وخربه. 
ۚ [ . وذهب اآخرون)3( اإلى اأّن  لُ وللُ ْشِكنَِيۙ  َورَسلُ َن الْملُ َنّ الَلَّ بَرِيٌء ِمّ

َ
كقوله تعالى: ]أ

"اأن" واإن كان��ت �صبيهة باحلرف فهي �صبيهة بالفعل املا�صي لبنائها على فتح اآخرها 
كبنائه، و�صحة كناية اال�صم املن�صوب فيها ك�صحة كنايته يف الفعل اإذا قلت: "�رسبني 
واإنني". فلما كانت بهذه املنزلة، وكان اال�صم االأول من�صوًبا بها كان حقُّ املعطوف 

بالواو اأن يتبع لفظ ما ُعطف عليه اإلى انتهائه)4(.

* اأثر اختالف القراءتني يف املعنى:

هذا اإخبار من الله تعالى ذكره لنبيه حممد -�صلى الله عليه و�صلم- عن اليهود، 
وتعزية منه له عن ُكفِر من َكفَر منهم به بعد اإقراره بنبوته، واإدباره عنه بعد اإقباله، 
مهم  هم، وتقدُّ هم وعلى ُر�صل ربِّ وتعريٌف منه له عن جراءتهم قدمًيا وحديًثا على ربِّ

على كتاب الله بالتحريف والتبديل.

 م��ن ق��راأ بالرفع فذلك ُيعن��ي اأنَّ الله قد ق��ال لنبيه عليه ال�ّص��الم: لقد كتبت يف 
))(  اإعراب القراآن للنحا�ص، 2/22، الدر امل�سون، 7/5)3.

)2(  انظر اإعراب القراآن للنحا�ص، 2/22.
)3(  امل�صدر ال�صابق، 2/22.

)4(  احلجة يف القراءات ال�سبع، �ص)3).
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التوراة اأنَّ النف�َس بالنف�س والع��نَي بالعني واالأنَف باالأنف واالأذَن باالأذن. ومن ثم 
خاط��َب اللُه امل�صلمني، واأخربه��م اأنَّ اجلروَح ق�صا�ٌس عن��د امل�صلمني ومن يعفو اأو 
يت�ص��دق فهو خري له. فاجل��روح لي�س على اأّنه مما ُكِتب عليه��م يف التوراة، ولكنه 

على اال�صتئناف واالبتداء واخلطاب للم�صلمني.

اأّما قراءة الن�ص��ب، فاملعنى يكون اأنَّ الله قد كتب على بني ا�رصائيل اأّن النف�َس 
بالنف�س والعنَي بالعني واالأنَف باالأنف واالأذَن باالأذن واجلروَح ق�صا�ٌس. فكلُّ هذه 
االأح��كام ال�رصعية، ومن �صمنها اجلروح قد ُكتبت يف التوراة لبني اإ�رصائيل -والله 

تعالى اأعلم-.

ْم َكَذلَِك َنْزِي  وا َل يلَُرى إِلَّ َمَسْيْياكِنلُهلُ ْصَبحلُ
َ
ْمرِ َرّبَِها فَأ

َ
ٍء بِأ َّ َشْ 3 - ]تلَُدّمِرلُ كلُ

ْجرِِمنَي[ )االأحقاف:25(. الَْقوَْم الْملُ
قراأها ابن كثري "ترى" و"م�صاكَنهم" بالن�صب.

قراأها حف�ص "ُيرى" و"م�صاكُنهم" بالرفع))(.

احلجة ملن ن�صب اأّنه جعل "م�صاكَنهم" مفعواًل به. وجعل الفاعَل �صمرًيا م�صترًتا 
تقديره "اأنت")2(. وعلى هذا تكون اجلملة الفعلية مبنية للمعلوم.

الَّ َم�َصاِكُنُهْم" بالرف��ع، فقد بنى اجلملة الفعلية للمجهول،  اأم��ا من قراأ "اَل ُيَرى اإِ
على ما مل ي�صم فاعله، وم�صاكنهم تكون يف مو�صع نائب فاعل.)3(

وُروي اأنَّ احل�ص��ن الب�رصي قد قراأ )ال ُت��َرى( بالتاء ورفع ) م�صاكنهم(: وهي 

اأبي  بن  مكي  حممد  واأبو   ،395/3 ال�سبع،  للقراء  واحلجة   ،373/2 الع�رش،  القراءات  يف  الن�رش   )((
طالب القي�صي )ت:437ه�(، الك�سف عن وجوه القراءات ال�سبع وعللها وحججها، حتقيق حميي الدين 

رم�صان، جممع اللغة العربية بدم�صق، 974)م، 25/2. 
)2( معاين القراءات، �ص449

)3( احلجة للقراء ال�سبع، 65/3.
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ر االأفعال التي  قبيح������ة يف العربية واإن كانت جائزة. واإمّنا ُقبحت الأنَّ العرب ُتذكِّ
قب��ل اإال، واإن كان��ت االأ�صماء التي بعدها اأ�صم��اء اإناث، فتقول: ما ق��ام اإال اأختك، 
م��ا جاءين اإال جاريت��ك، وال يكادون يقولون: م��ا جاءتني اإال جاريت��ك، ذلك اأنَّ 
املح��ذوف قبل اإال اأحد، اأو �صيء واحد، و�صيء ُيذّك��ر فعلها العرب، واإن عنى بها 
املوؤن��ث، فتق��ول: اإن جاءك منهّن اأح��ٌد فاأكرمه. وال يقول��ون: اإن جاءتك. وكان 

ل اأن�صده:  الفّراء يجيزها على اال�صتكراه، ويذكر اأن امُلف�صّ
َوناُرن����ا َل���ْم ُت��َر ن����اًرا ِمْثُله��������ا     َق���ْد َعِلَم���ْت ذاَك َمَع��ّد اأْكَرَم��������ا))(

فاأنث فعل مثل الأّنه للنار، فقال: واأجود الكالم اأن تقول: ما رئي مثلها)2(.

اأثر اختالف القراءتني يف املعنى:

تتح��دث هذه االآية عن حالة الدمار التي اأحلقها �صبحانه وتعالى بقوم عاد جزاء 
لتكّذبيهم نبي الله هود عليه ال�ّصالم، اإذ اأر�صل الله عليهم رياًحا �صديدًة ا�صتمرت ثمانية 
اأيام و�صبع ليال. فاأ�صبحت ديارهم مدمرة من جميع مظاهر احلياة. وقد كان لتكرب 

قوم هود عربة ملن جاء بعدهم، اإذ قال الفرزدق لقوم ممثاًل بقوم عاد: 
َرُه��ْم َدم������اًرا)3( وك����اَن َلُك���ْم َكَبْك���ِر َثُم����ود مَلَّ������ا      َرغ���ا ُظْه���ًرا َفَدمَّ

اأي: اإمّنا تتكربون كما تكرب قبلكم ثمود الذي جلب على قومه الّدمار واخلراب.

ْم[ بالياء يف )ُيرى(، ورفع امل�صاكن،  فمن قراأ بالرفع ]ل يلَُرى إِل َمَسْيْياكِنلُهلُ
يك��ون املعن��ى: فاأ�صبح ق��وم هود وقد هلكوا وفن��وا، فال ُيرى يف بالده��م �صيء اإال 
م�صاكنهم التي كانوا ي�صكنوها. فقد بنى اجلملة للمجهول، وهنا ال يكون خطابًا الأحد. 

))(  البيت من �سواهد الفراء يف معاين القراآن، 5/3.
)2(  معاين القراآن للفراء، 55/3. 

)3( ديوان الفرزدق، �ص442.
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اإمنا هو من باب االإخبار من الله عّما اأحّله بقوم هود.

ْم[ بالتاء ن�صًبا، يك��ون املعنى: فاأ�صبحوا ال  وم��ن قراأ ]ل تََرى إل َمسْيْياكَِنهلُ
ت��رى اأنت يا حممد اإال م�صاكنهم. وقد يكون اخلط��اب موجهًا لقارئ االآية من عامة 
امل�صلمني، وقد يكون للم�رصكني الذين اأ�رّصوا على كفرهم بنبيهم حممد عليه ال�صالة 
وال�ّص��الم، ويف كّل اأح��وال الن�صب يك��ون خطاًبا، واإمّنا اخلط��اب هاهنا من باب 
التحذير الأخذ العربة واملوعظة من غ�صب الله وبط�صه بالقوم الكافرين -والله تعالى 

اأعلم-. 

ْسِ بِأهلَك بِقِْطٍع ّمَِن اللَّيِْل 
َ
للُ َرّبَِك لَن يَِصللُوا إَِلَْكۖ  فَأ لُوطلُ إِنَّا رلُسلُ لُوا يَا ل 4- ]قَال

  ۚ بْحلُ ملُ الصُّ ْمۚ  إِنَّ َموِْعَدهلُ َصاَبهلُ
َ
ِصيبلَُهْيْيا َما أ تََكۖ  إِنَّهلُ ملُ

َ
َحٌد إِلَّ اْمَرأ

َ
ْم أ َوَل يَلَْتفِْيْيْت ِمنكلُ

بْحلُ بَِقرِيٍب[ )هود:)8(. لَيَْس الصُّ
َ
أ

 قراأ ابن كثري "امراأُتك" بالرفع.

قراأ حف�ص "امراَتك" بالن�صب))(.

َحٌد[، وقد قال 
َ
ْم أ فالرفع على البدل من )اأحد()2(  يف قوله ]َوَل يَلَْتفِْت ِمنكلُ

العك��ربي: "اأنكر اأبو عبيد هذا، وقال: اإذا اأبدلت امل��راأة من اأحد، وجزمت )َيْلَتِفْت( 
عل��ى النهي، كان املعن��ى اأن املراأة اأبي��ح لها االلتفات وذلك ال يج��وز، وال يجوز 
الرف��ع على الب��دل اإال برفع )َيْلَتِفْت(، وتكون ال للنفي ، ومل يقراأ  به اأحد")3(.  وهذا 
ل يجوُز، فلو كان الكالُم "وال يلتفت" برفع "يلتفت" و"ل" نافيًة، لكان الكالم خربًا 
عنه��م باأنهم مل َيْلتفتوا اإال امراأته فاإنها التفت، ولكان اال�صتثناء بالبدلية وا�صحًا، لكنه 

مل يقراأ برفع "يلتفت" اأحد. الأّن هذا مل يحدث اإمّنا عك�صه حدث. 
))(  احلجة للقراء ال�سبع، )4/2)4.

)2(  الك�ساف، 222/3.
)3(  البيان يف غريب اإعراب القراآن، 2/26.
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وقد رّد املربد على هذا اأن املراد بالنهي املخاطب ولفظ لغريه، كما يقال للعبد، 
ال يخ��رج فالن فلف��ظ النهي لفالن، واملراد به املخاط��ب، ومعناه ال تدعه يخرج، 
وكذل��ك النهي هنا يف اللفظ ل�"اأحد" وهو يف املعنى للوط عليه ال�ّصالم، اإذ التقدير: ال 
َتَدْع اأحدًا يلتفت اإال امراأتك َفَدْعها تلتفت، وهذا من مقت�صى اال�صتثناء يف االآية كقول 

قائل: "ال َتَدْع اأحدًا يقوم اإال زيدًا"، واملعنى: َفَدْع زيًدا يقوم.

واأما من ن�صب فعلى ثالثة اأوجه: 
 الأول))(: اال�صتثن��اء من قول��ه "فاأ�رس باأهلك". وقد احتج م��ن ن�صب اأنَّ قراءة 
ْسِ بِأهلَك بِقِْطٍع ّمَِن اللَّيِْل[. ولي�ص فيها "وال يلتفت منكم".

َ
عبدالله بن م�صعود: ]فَأ

ه جاء كقراءة  ه م�صتثنى ِم��ْن "اأحد"، واإن كان االأح�صُن الرفَع اإال اأنَّ الثاين)2(: اأنَّ
م النفي ال�رصيح. ْم[ بالن�صِب مع تقدُّ ا َفَعللُوهلُ إِلَّ قَلِيٌل ّمِنْهلُ ابن عامر ]مَّ

الثالث)3(: اأن��ه م�صتثنى منقطٌع، يك��ون ما بعد "اإل" من غ��ري جن�س امل�صتثنى، 
فالن�صب لغة اأهل احلجاز وعليه االأكرث، والرفع لغة متيم.

* اأثر اختالف القراءتني يف املعنى:
تتحدث ه��ذه االآية الكرمية عن العذاب الذي اأحلقه الل��ه تعالى بقوم لوط عليه 
ْم قلُوَّةً  نَّ ِل بِكلُ

َ
ال�ّصالم، اإذ قالت املالئكة للوط عليه ال�ّصالم، ملا قال لوط لقومه ]لَْو أ

ْو آوِي إَِل رلُْكٍن َشِديٍد[ )هود:80(، وراأوا ما لقي من الكرب ب�صببهم: يا لوط اإّنا 
َ
أ

ر�صُل رّبك )اأر�صلنا الإهالكه��م، واإّنهم لن ي�صلوا اإليك واإلى �صيفك مبكروه، فهّون 
علي��ك االأمر منهم(. فاأمرت املالئك��ة عليهم ال�ّصالم بوحي من الل��ه تبارك وتعالى 
ل��وط علي��ه ال�ّصالم باأن يخرج هو ومن اآمن معه من اأهله م��ن القرية التي ي�صكنونها 

))(  الك�ساف، 222/3. اإعراب القراآن للنحا�ص، 297/2.
)2( الدر امل�سون، 326/8.

)3(  امل�سدر ال�سابق، 326/8.
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فالع��ذاب واقع ال حمالة وحقت كلمة الله، فخرج ل��وط عليه ال�ّصالم ومن اتبعه من 
اأهله من القرية، ونزل العذاب على من فيها))(.

 اأّما امراأة �صيدنا لوط عليه ال�ّصالم، ففي خروجها مع اأهله روايتان))(:

الأولى: روي اأّن��ه اأخرجها معهم، واأُمر اأن ال يلتفت اأح��ٌد منهم اإال هي، فلما 
�صمع��ت �صوت �صدة العذاب الذي حلق بقومها التفت��ت، وقالت: يا قوماه، فاأدركها 

حجر فقتلها.

الثاني���ة: روي اأّنه اأُمر باأن يخلفها مع قومها، ف��اإنَّ هواها اإليهم، فاأمر الله اأال 
تخرج مع لوط واأهله.

وعلى اختالف الروايتني تختلف القراءتني، فاإن قراأت "امراأتك" بالرفع على 
الب��دل، كانت الرواية االأولى، اأي اإّنها خرجت مع لوط عليه ال�ّصالم واأهله اإال اأّنها 
التف��ت والتفاتها هذا مل يكن اإال الأّنها ا�صتثنيت من��ه، فالله اأمر لوط باأن يبلغ من معه 

اأن ل يلتفتوا خلفهم اإل هي. 

واإن ق��راأت بالن�صب، فذل��ك يعني اأن مل تنظر معه��م ومل تخرج من القرية، 
فكان هالكها مع من هلكوا من امل�رصكني -والله تعالى اأعلم-.

املطلب الثالث: بني الرفع واجلر

اِن[ )الرحمن:35(. َواٌظ ّمِن نَّاٍر َوناس فََل تَنَتِصَ َما شلُ )- ]يلُرَْسللُ َعلَيْكلُ

قراأها ابن كثري "ُنَحا�س" باجلر.

قراأها حف�ص "نَحا�س" بالرفع)2(.

))( احلجة للقراء ال�سبع، )4/2)4.
)2(  الك�سف عن وجوه القراءات ال�سبع وعللها،  302/3.
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ال�ص��واظ: هي الله��ب الذي ال دخان فيه )لهب الن��ار(. والنحا�س: هو الدخان 
)دخان النار(. وكالهما من النار. 

فمن رفع "نحا�س" عطفها على قوله "�ُصَواٌظ"، وعلى هذا يكون التقدير )اأنَّ الله 
ير�صل عليكم نارًا فيها �صواظ وفيها نحا�س اأي فيها لهب وفيها دخان(.

اٍر"))(. لفًظا  ه عطف على قوله "من نَّ ا اخلف�س، فقد ذهب عدد من العلماء اأنَّ واأمَّ
ومعن��ًى، ولعّل من ذهب اإلى هذا التاأويل ي��رى: "اأنَّ ال�صواظ الناُر والدخاُن معًا، 
وتكون ]ِمن[ بيانية، والتقدير: ير�صل عليكما �صواظ؛ وهو النار والنحا�س")2(. وقد 
اٍر"، لكان املعنى اأن النحا�ص  ك لو عطفت على قوله "من نَّ ردَّ ه��ذا التوجيه، ذلك اأنَّ
يت�ص��كل من ال�صواظ. وال�صحيح اأنَّ النحا�س وال�صواظ يتكونان من النار. وعلى هذا 
اٍر". وهذا ما عليه الختيار عند معظم العلماء، كما  ال يجوز عطفها على قوله "من نَّ
يقول مكي" :فاملعنى: ُير�صل عليكما لهٌب من نار، وُير�صل عليكما دخان؛ فهو املعنى 

ال�صحيح وهو االختيار")3(.

والتاأوي��ل ال�صحي��ح االأقرب للخف���س يف االآية، ما قاله الف��راء: "ولو خف�ص 
كان �صواًبا يراد: من ن��ار ومن نحا�س")4(، وعلى هذا تكون جمرورة بحرف جّر 
حم��ذوٍف، ويكون املعنى )ير�صل عليكم �صواٌظ من نار و�صيٌء من نحا�س( ثم حذف 

اٍر( ثم حذف حرف اجلّر لتقدم ذكره)5(.  "�صي" واأقام )من نَّ

وعلى هذا تكون "نحا�س" جمرورة بحرف جرٍّ حمذوف ولي�صت معطوفة على 
"ناٍر" وتكون "من نحا�س" يف مو�صع رفع �صفة للمو�صوف "�صيء" املحذوف، كما 

))( الك�ساف، 4/6)، الدر امل�سون، 3)/274.
)2( انظر مفاتيح الغيب، 29/)0).

)3( الك�سف عن وجوه القراءات ال�سبع وعللها، 302/2.
)4( معاين القراآن للفراء، 7/3)).

)5( م�سكل اإعراب القراآن، 7/))).
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اأنَّ قوله "من نار" يف مو�صع رفع �صفة ل�"�صواظ".
ه ال اإ�صكال فيه يكون  : "قراءة الرفع يف "نحا�س" اأبنُي يف العربية، الأنَّ وقيل اإنَّ
معطوًف��ا على "�ص��واظ"، واإن خف�صت احتجت اإلى االحتي��ال، وذلك اأّن اأكرث اأهل 
التف�صري منهم ابن عبا�س يقول��ون: ال�صواظ اللهب، والنحا�س الدخان فاإذا خف�صت، 
فالتقدير �صواظ من نار ومن نحا�س. وال�صواظ ال يكون من النحا�س كما اأنَّ اللهب ال 

يكون من الدخان اإال على حيلة واعتذار والذي يف ذلك من احليلة.؟"))(.
وي��رى الباحث اأنَّ ق��راءة اخلف�س جائ��زة يف اللغة ومنها كث��ري، وال قراءة 
اأب��ني من االأخ��رى وال اأرجح، ذلك اأنَّ الع��رب لطاملا قد حذفوا وق��در النحاة من 
بعده��م، ولطاملا وجدن��ا مفعواًل به لفعٍل حمذوٍف اأو مبت��داأ وخربه حمذوف، ومنه 

قول ال�صاعر)2(:
يا لي��ت زوج������ك ق����د غ�����������دا      متقل�����دًا �صيف��������ًا ورحم���������������ًا

واملعن��ى يف ه��ذا البيت )متقل��دًا �صيفًا وحاماًل رحم��ًا(. ف�"متقل��دًا" اإمّنا يخت�س 
بال�صيف وال يجوز اأن يقال )متقلدًا رحمًا(، فقدر )حاماًل( تقديرًا، وِق�س هذا البيت، 

وهذا التقدير على قراءة اخلف�س.
ومن جهة اأخرى، فاإنَّ الباحث يرى اأنَّ قراءة اخلف�س قد تكون من باب اجلّر 
باملجاورة، وعلى هذا يكون قوله: "نحا�س" معطوف على قوله: "نار" لفظًا، وعلى 

�صواظ معنى. وقد اأجاز النحاة مثل هذا يف مواطن كثرية، منها قول زهري)3(: 
لعب الزم����اُن به����ا وغريه����������ا     بعدي �ص������وايف امُل���وِر والقط��������ِر

ه على ج��وار: امُلوِر؛ وكذلك هي  وق��د كان الوجه: القط��ُر بالرفع، ولكن جرَّ
))( اإعراب القراآن للنحا�ص، 4/))3.

)2( ذكر ال�ساهد يف كتاب اإعراب القراآن للنحا�ص 4/))3.
)3( انظر: اأبو العبا�س اأحمد بن يحيى "ثعلب"، �رشح ديوان زهري بن اأبي �سلمى، دار الكتب امل�رسية، 

القاهرة، 944)م، �ص88.
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كقول العرب: )هذا جحُر �صبٍّ خرٍب( فجّرته واإمنا هو رفع، وخف�صه باملجاورة، 
ومو�ص��وع العط��ف باملج��اورة دار فيه ج��دل وا�صع اأج��ازه الكوفي��ون ورف�صه 

الب�رسيون. 

* اأثر اختالف القراءتني يف املعنى:

 يتح��دث الله جّل ثناوؤه عن العذاب الذي �صيلحق��ه الله جّل يف عاله بالعا�صيني 
ه "�صري�صل عليكما  من االإن�س واجلن لتكذبيهم االأنبياء والر�صل وكفرهم بربهم، اإذ اإنَّ

�صواظ من نار ونحا�س" عقوبة على ذلك التكذيب.

لق��د تبني للق��ارئ االأثر الداليل الخت��الف القراءتني من خ��الل �رصح وجوه 
الإعراب لهما.

ف��اإن قراأت بالرف��ع، فذلك يعني اأّن الله ير�صل على النا���س نارًا بجزاأيها لهب 
ودخ��ان. "ولقد اأفادت قراءة الرف��ع باأّنهم –اجلن واالإن���س- �صي�صابون باأ�صناف 
م��ن العذاب، اإّم��ا يف مكان واحد وزمان متحد، واإم��ا يف مكان وزمان خمتلفني، 
ذل��ك الأّن العطف بالواو ال يقت�ص��ي ترتيبًا وال تعقيبًا، بل ه��و ملطلق اجلمع كما هو 

معلوم"))(.

واإن قراأت باجلّر فتحتمل القراءة تاأويلني: 

اأولهما: اأن يك��ون املعنى نف�س معنى الرفع الذي اأ�رصن��ا اإليه �صابقًا. وذلك اإن 
قدرت مو�صوًفا وحريف جّر حمذوفني اأو عطفت على اجلوار.

وثانيهما: اأن ُيراد بال�صواظ النار والدخان معًا، فيكون قول الله تعالى: ]من 
ن�ار ونحاس[ بياًنا لل�صواظ، قال الدكت��ور اأحمد اخلراط: "فقد اأجملت هذه القراءة 

فهد  امللك  املتواترة، جممع  القراآنية  القراءات  �سوء  البياين يف  الإعجاز  اأحمد بن حممد اخلراط،   )((
لطباعة امل�صحف ال�رصيف، 426)ه�، �س)22.
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ن��وع العذاب، فهو �صواظ مركب موؤلف من نار ودخان، فالنار حترق، والدخان 
يخنق، وهذا العذاب يهيمن عليهم دفعة واحدة"))(. 

))(  الإعجاز البياين يف �سوء القراءات القراآنية املتواترة، �ص)22.
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اخلامتة

ويف خت��ام هذه الدرا�صة؛ فاإنني اأحمُد اللَه عزَّ وجلَّ على ما منه علي باأن هياأ يل 
الظروف الأعلم �رصَّ اإعج��اِزه يف عظيم قراآنه. واأ�صاأله تبارك وتعالى اأن يجعل هذا 

العمل خال�صًا لوجهه ومن ميزان ح�صناتي يوم ال ظّل اإال ظّله.

وق��د توقفت يف هذه الدرا�صة عن��د االختالفات النحوي��ة يف اال�صم بني قراءتي 
االإمام اب��ن كثري واالإمام حف���س -ر�صي الله عنهما-، وبحث��ت يف االأثر الداليل 

الذي نتَج عن االختالفات بني القراءتني، فتو�صلت اإلى نتائج عدة كان من اأهمها:

اأوًل:  الق��راءات القراآني��ة املتواترة تقف على م�صافة واحدة م��ن ال�صحة والثبوت، 
فمهم��ا اختلف معن��ى قراءة عن غريها م��ن القراءات، فكلُّه��ا �صحيحة ثابتة 
الن�صب اإلى الر�صول -عليه ال�صالة وال�صالم-؛ فال يجوز طعن قراءة اأو رّدها 

ملخالفتها اأقي�صة النحاة.

ثاني���ًا:  القراءات القراآنية نوع من اأنواع االإعج��از اللغوي والبياين، فالنبّي -عليه 
ال�صالة وال�ص��الم- مل يكن عاملًا بلهجات الع��رب ولغاتهم، ومع ذلك وجدنا 

القراءات موافق�ة لهذه اللهجات واللغات.

ثالث���ًا: القراءات القراآنية، وبغ���س النظر عن تواتره��ا اأو �صذوذها حجة يف و�صع 
القواعد الكلية لل�صان العربي، اإذ اإّن املتواتر قد �صدر عن النبي -عليه ال�صالة 
وال�ّص��الم- رواه جمع عن جمع ال ميكن باأي ح��ال من االأحوال الت�صكيك اأو 
الغم��ز ب�صحة ن�صبها اإلى ر�صولنا الكرمي -عليه ال�صالة وال�صالم-، والر�صول 
هو اأف�صح العرب، وال�صاذ فقد ق��راأه من يحتج بكالمه العادي فكيف بقراءته 

للقراآن الكرمي.
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رابع���ًا:  االختالف بني القراءات عّمق الدر�س النحوي وزاد م�صائله و�صوحًا وفتح 
الباب اأمام النحاة للبحث والتحليل واالجتهاد يف اإثبات م�صاألة ما، مما كان له 

عظيم الأثر يف اإثراء الدر�ص النحوي.

خام�سًا:  النحو هو الأ�صا�ص يف فهم املعاين ال�صحيحة لآيات القراآن الكرمي، فاختالف 
حركة اإعرابية يوؤدي اإلى تغيري جذري للمعنى املراد من االآية.

�ساد�سًا: من الواجب على كل م�صلم اأراد اأن يقراأ كتاب الله عز وجل ويتدبر معانيه، 
اأن يك��ون عاملًا بقواعد اللغ��ة التي نزل بها حتى ال يختل��ط عليه فهم املعاين، 
فاجلهل بقواعد اللغة يوؤدي حتمًا اإلى فهم غري �صحيح ملعاين اآيات الله وبالتايل 

تطبيق غري �صحيح ل�رصع الله عز وجل. 
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امل�ضادر واملراجع

منجد . ) )ت:833ه�(،  الدم�صقي  يو�صف  بن  حممد  بن  حممد  اجلزري،  ابن 
املقرئني ومر�سد الطالبني، دار الكتب العلمية، ط)، 999).

علي . 2 حممد  حتقيق  اخل�سائ�ص،  )ت:393ه�(،  عثمان  الفتح  اأبو  جني،  ابن 
النجار واأحمد يو�صف جناتي، دار الكتب امل�رصية.

ابن حزم، . 3 ر�سائل  االأندل�صي،  بن حزم  �صعيد  بن  اأحمد  بن  ابن حزم، علي 
بريوت،  والن�رص،  للدرا�صات  العربية  املوؤ�ص�صة  عبا�س،  اإح�صان  حتقيق: 

.(984
اإعراب . 4 )ت:370ه�(،  الهمذاين  اأحمد  بن  احل�صني  عبدالله  اأبو  خالويه،  ابن 

ال�سبع وعللها وحججها، الطبعة االأولى، حتقيق عبدالرحمن بن  القراءات 
�صليمان العثيمني، مكتبة اخلاجني 992)م.

ابن خالويه، اأبو عبدالله احل�صني بن اأحمد الهمذاين )ت:370ه�(، احلجة يف . 5
القراءات ال�سبع، حتقيق عبدالعال �صامل مكرم، دار ال�رصوق.

ابن زجنلة، اأبو زرعة عبدالرحمن بن حممد )ت:382ه�(، حجة القراءات، . 6
حتقيق �صعيد االأفغاين، موؤ�ص�صة الر�صالة.

ابن فار�س، اأبو احل�صني اأحمد، مقايي�ص الّلغة، حتقيق: عبدال�صالم هارون، . 7
دار الفكر، 979).

ابن كثري، اأبو الفداء اإ�صماعيل بن عمر القر�صي الدم�صقي )ت:774ه�(، تف�سري . 8
القراآن العظيم ، الطبعة االأولى، حتقيق �صامي بن حممد ال�صالمة، دار طيبة، 

الريا�ص، 999)م.
ابن ه�صام االأن�صاري، اأبو حممد عبدالله جمال الدين بن يو�صف )ت:)76ه�(، . 9

الدين  حميي  حممد  حتقيق  العرب،  كالم  معرفة  يف  الذهب  �سذور  �رشح 
عبداحلميد، دار الطالئع، القاهرة.
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ابن ه�صام االأن�صاري، اأبو حممد عبدالله جمال الدين بن يو�صف )ت:)76ه�(، . 0)
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، حتقيق عبداللطيف حممد اخلطيب، الكويت، 

ط)، 2000م.
�رشح . )) )ت:643ه�(،  علي  بن  يعي�س  البقاء  اأبو  الدين  موفق  يعي�س،  ابن 

املف�سل، علق عليه اإميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 
ط)، )200.

االأخف�س االأو�صط، اأبو احل�صن �صعيد بن م�صعدة )ت:5)2ه�(، معاين القراآن، . 2)
حتقيق هدى حممود قراعة، مكتبة اخلاجني بالقاهرة، 990)م.

القراءات، . 3) معاين  )ت:370ه�(،  اأحمد  بن  حممد  من�صور  اأبو  االأزهري، 
حتقيق عيد م�صطفى دروي�س وعو�س بن حممد القوزي، الريا�س، ط)، 

)99)م.
االأنباري، اأبو بركات عبدالرحمن بن اأبي الوفاء حممد )ت:577ه�(، البيان . 4)

يف غريب اإعراب القراآن، حتقيق طه عبداحلميد طه، الهيئة امل�رصية للكتاب، 
980)م.

االأندرابي، اأحمد بن اأبي عمر، الإي�ساح يف القراءات، حتقيق: منى عدنان . 5)
غني.

البحر . 6) )ت:745ه�(،  يو�صف  بن  حممد  حيان  اأبو  الدين  اأثري  االأندل�صي، 
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و�سننه  و�سّلم  عليه  الله  �سلى  الله  ر�سول  اأُمور  من  املخت�رش  ال�سحيح 
واأيامه"، حتقيق حممد بن زهري بن نا�رص، دار طوق النجاة، ط).
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حول حتقيق كتاب العني للخليل بن اأحمد الفراهيدّي
)تنبيهات وا�ستدراكات لغوّية(۞

اأ.د. من�ضور الكفاوين )*(
د. عاطف املحاميد )*(
د. عماد الدين ال�ّضمري)*(

امللخ�ص
نه�ص��ت هذه الّدرا�ص��ة بقراءة متاأّني��ة م�صتوعبة لكتاب الع��ني للخليل بن اأحمد 
الفراهي��دّي، وق��د امتّدت ه��ذه الّدرا�ص��ة الأحقاب طويل��ة تخّللها بع���س االنقطاع 
الأ�صب��اب خمتلف��ة، وكّنا كّلما قراأنا، اأو ُعدنا لكتاب العني نق��راأ فيه قراءَة مفيد مدّقق 
ت�صتوقفن��ا بع�ُس املالحظ هنا وهناك، كّنا ُنقّيدها على ُجزازات ُم�صتقّلة لن�صتيقن منها، 
وعاودن��ا قراءته غري مّرة، حت��ى اإذا انتهينا من قراءته باأجزائ��ه الّثمانية، وجدتنا 
ق��د كتبنا تعليقاٍت وحوا�صي على ما وجدناه من مالحظ��ات تنّوعت بني الّت�صحيفات 
والّتحريفات وبع�س االأخالل يف حتقيق هذا املعجم املهّم، فراأينا اأن نن�رصها جمتمعة؛ 

اإمتامًا للفائدة، وخدمًة لرتاث اخلليل بن اأحمد.

ة تلك املعجمات  وكّنا نعر���س املاّدة املطلوبة على معجمات العربّي��ة، وبخا�صّ
التي نقلت عن اخلليل ن�صو�صًا حرفّية، كالّتهذيب لالأزهرّي )ت370ه�(، واملحيط 
�س الن �صيده )ت458ه�(، والل�صان البن  لل�صاحب بن عّباد )ت385ه�(، واملخ�صّ

منظور )ت))7ه�(، وغريها.

واللَه ن�صاأل ال�ّصداد يف القول والعمل، اإّنه نعم املولى ونعم الّن�صري.

۞ هذا البحث لي�س من البحوث املحكمة.
ق�صم اللغة العربية واآدابها -  جامعة احل�صني بن طالل .   )*(
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TaḥqĪq Alkhalil b. ʾAḥmad Alfarāhidiy’s Alʿayn:  
Linguistic Attention and Awareness

Abstract
This study started with a careful reading of Alkhalil b. ʾ Aḥmad 

Alfarāhidiy’s Alʿayn. The study extended for a long period of 
time, with some interruptions for various reasons. And whenever 
we read and scanned the book, we were stopped by some useful 
remarks here and there, which we recorded as separate footnotes 
to validate them. Having reread the book with its eight parts, we 
wrote down our own comments and reviews on the recorded notes 
which were varied between altaṣḥĪfāt & altaḥrĪfāt & baʻd alakhlal. 
For the importance and usefulness of this book and to reserve the 
heritage of Alkhalil b. ʾAḥmad, we collected the notes and our 

own reviews and comments in order to publish them together.
Furthermore, we compared the required texts with some 

Arabic dictionaries, particularly, with the ones that quoted some of 
Alkhalil b. ʾAḥmad’s literal texts such as altahdhib by alʾazhariy 
(died in 370 hijriy), almuḥīṭ by alṣāḥib ʾIbn ʿabbād (died in 385 
hijriy), almukhṣṣaṣ by ʾIbn sīdah (died in 458 hijriy), Lisān             
al-ʻArab by Ibin Manẓūr (died in 711 hijriy), and others.
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حول حتقيق كتاب العن للخليل بن اأحمد الفراهيدّي
                )تنبيهات وا�ضتدراكات لغوّية(

اأ.د. من�ضور الكفاوين، 
د.عاطف املحاميد، د. عماد الدين ال�ّضمري

املقّدمة:

ُيعّد معجم العني الأبي عبدالرحمن اخلليل بن اأحمد الفراهيدّي )ت 75)ه�( اأّول 
واأهّم معجم عرفته العربّية.

وق��د قام اخلليل بعمل رائد يف ه��ذا املعجم بعد اأْن ا�صتقراأ وجمع األفاظ العربّية، 
واّط��رح املهمل بع��د اإثبات امل�صتعمل م��ن االألفاظ من خالل ال�ّصم��اع عن العرب، 

ومرويات الّرواة امل�صهورين كعّرام ال�ّصلمّي، و�ُصجاع الكالبّي وغريهما.

وتّية التي تاأّثر به��ا اخلالفون مّمن تعاطوا  وق��د ابتكر فيه طريق��ة الّتقليبات ال�صّ
الّدر�س املعجمّي، مبتدئًا باأق�صى االأ�صوات اأو احلروف كما و�صمها، و�صماه العني.

وق��د تاأّثرت الّدرا�صات اللغوّية منذ وقت مبّكر به��ذا املعجم الذي مل ُين�صج على 
منواٍل �صبقه، بل كان اخلليل بعقلّيته الّريا�صّية مبتكرًا رائدًا.

وق��د نه���س عاملان جلي��الن، وحُمّققان م��ن االأثبات بجم��ع خمطوطات هذا 
املعجم، وهما: الّدكتور مهدي املخزومّي، والّدكتور اإبراهيم ال�ّصامّرائّي -رحمهما 
الله تعالى ِكفاء ما قّدما للعلم واأهله-، وقد بذال يف حتقيقه جهدًا طّيبًا، يرتاءى للباحث 
ة بامُلحِقَقنِي، وواجهتهما �صعوبات جّمة  بله املحّقق، واأحاطت بتحقيقه ظروف خا�صّ

يف ذلك.

والعمل الب���رصّي ال بّد اأن يعتوره نق�س يف بع�س مناحيه، وهذا دليل ا�صتيالء 
الّنق�س على جملة الب�رص، وفق مقولة العماد االأ�صفهايّن امل�صهورة.

وق��د ُتنوِول هذا املعجُم بالّدر�س والّتعقيب، لذلك در�صه غرُي باحث، وتنّوعت 
نيع امُلحققنِي يف حتقيقه، وخمطوطاته،  هذه الّدرا�صات حول �صواهده ال�ّصعرّية، و�صَ
ون�صب��ة الكتاب للخليل، وما تناثر منها يف غري بلد، ومن ه��ذه الّدرا�صات: )الّتحقُّق 
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م��ن حتقيق كتاب العني( للّدكتور �رصبل داغ��ر))(، و)على هام�س امل�صطلح الّنحوّي 
يف كت��اب العني( للّدكتور عبدالقادر امله��ريّي)2(، و)اخلليل بن اأحمد وكتاب العني( 
للّدكت��ور عبدالقادر املهريّي)3(، ومعج��م ال�ّصعراء يف كتاب الع��ني للخليل بن اأحمد 
الأحم��د عبدالغنّي اإبراهيم)4(، كما ن�رص الّدكتور اإبراهيم ال�ّصامّرائّي بحثًا حول حتقيق 
عبدالله الّدروي�س للع��ني)5(. ون�رص عبدالله الّدروي�س بحثًا نقد فيه حتقيق ال�ّصامّرائّي 

للعني.

ويعّد اأبو من�صور االأزهرّي )ت370ه�( �صاحب تهذيب اللغة هو اأّوَل من نفى 
ن�صبته اإلى اخلليل، ون�صبه اإلى تلميذه الليث بن املظّفر، ثّم اأ�صاع هذه الّن�صبة لليث، ثّم 
بيدّي االأندل�صّي �صاحب )خمت�رص العني(، والقايّل �صاحب االأمايل  تبع��ه اأبو بكر الُزّ

وغريهم.

وهن��اك درا�صات كثرية حول ن�صبة الع��ني للخليل بن اأحمد، وقد كفانا املحّققان 
يف املقّدمة موؤونة الّرّد على االأزهرّي وغريه.  

فحات. وقد راأينا اأن نذكر هذه املالحظ بح�صب والء االأجزاء وال�صّ

ج)/�ص 05)، هعر: "الهيعرة املراأة التي ال ت�صتقّر يف مكانها نزفًا من غري عّفة".

احب بن عّباد)6( "الهيعرة:  واب َنَزقًا؛ جاء يف املحيط لل�صّ نزفًا، ت�صحيف، وال�صّ
املراأة الّنزَقة من غري عّفة".

))( جمّلة جممع اللغة العربّية، القاهرة، العدد 76/75.
)2( جمّلة حولّيات اجلامعة الّتون�سّية، العدد 27، لعام 988)م.
)3( جمّلة حولّيات اجلامعة الّتون�سّية، العدد 28، لعام 988)م.

)4( جمّلة املورد العراقّية، )200م.
)5( �صّمنه كتابه مع امل�صادر يف اللغة واالأدب.

الكتب،  يا�صني، عامل  اآل  اللغة، حتقيق: حمّمد ح�صن  املحيط يف  احب )ت385ه�(،  ال�صّ عّباد،  ابن   )6(
ط)، )4)4)ه�-994)م(. هعر.
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اأ.د. من�ضور الكفاوين، 
د.عاطف املحاميد، د. عماد الدين ال�ّضمري

َع من غري اأن يكون  ج)/���س 6))، َخَذع: "اخَلْذُع: حَتزيُر اللَّْح��ِم يف موا�صِ
َقْطعًا يف َعَظٍم اأو �صالبٍة".

واب )حتزي��ز(، جاء يف املحيط))(: "حتزيز اللحم".  حَتزيُر: ت�صحيف، وال�صّ
حاح)2(، والل�صان)3(. وكذا يف ال�صّ

واب:  ج)/�ص 70)، قنع: "قنع يْقنُع َقناعًة: اأي َر�صَي بالَق�صِم فهو َقِنٌع"، وال�صّ
بالَق�ْصم، وهذا من هفوات الّطباعة.

 ج)/�ص 85)، عقم: "ويقال: ناَق��ٌة َمْعُقومٌة، اأي ال َتْقَبُل َرِحُمها الَوَلَد، قال:
َمْعُقومٌة اأو عارز جدود".

عارز: ت�صحي��ف، و�صوابها: )غارز(، جاء يف املحي��ط:)4( "وغرزت الناقة 
غرازًا، فهي غارز: قليلة اللنب".

ة  : الّرجل االأحمر الذي َيَتَق���رُص اأْنُفه من �صِدّ ج)/���س 76)، فق��ع: "والُفقاعُيّ
ُحْمرته".

واب: َيَتَق�رص)5(. َيَتَق�رُص: ت�صحيف، وال�صّ

فقع: والَفْقُع: َيخُرُج من اأَ�صِل االأْجِرد.

احب بن عّباد، املحيط يف اللغة، )خذع(. ))(  ال�صّ
)2(  اجلوهرّي، اإ�صماعيل بن حّماد )ت393ه�/002)م(: ال�سحاح، تاج اللَُّغة و�سحاح العربية، حتقيق: 

اأحمد عبدالغفور عّطار، دار الِعْلم للماليني، ط4، بريوت، لبنان، 990)م، )خذع(. 
993)م،  دار �صادر، ط3، بريوت،  العرب،  ل�سان  بن مكرم،  الّدين حمّمد  ابن منظور، جمال   )3(

)خذع(. 
احب بن عّباد، املحيط يف اللغة، )غرز(. )4(  ال�صّ

)5(  نف�سه، )فقع(.
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، كما يف الّتاج))(. واب: االإْجِرِدّ االأْجِرد: ال�صّ

ج)/���س298، َعَر�س: "امُلف��اأَُد: امل�صوّي ف��وق اجلمر، واملَْحن��ود: املَ�ْصِوّي 
ة". باحلَجارة امُلْحَماة خا�صّ

واب: )واملَْحنوذ()2(.  املَْحنود: ت�صحيف، وال�صّ

َل��َع: "يقال للُمَجْع�ِص���س: �صّلع ت�صليع��ًا، اإذا و�صع م�صتويًا  ج)/���س303، �صَ
مب�صوط��ًا عل��ى االأر���س. ق��ال �صج��اع: اأق��ول: ال اأع��رف: �صّل��ع امُلَجْع�ص���س، 
ولك��ن اأق��ول: )�صّل��خ اأي: و�صع��ه مّط��واًل مث��ل �صليخ��ة الغ��زل، وي�ص��ل ب��ه، 
 وه��و ال�صلي��خ اأي�ص��ًا الت��ي تنزع امل��راأة مم��ا عل��ى مغزله��ا اإذا وفرت��ه وفرع(.

وزرق به وذرق به اإذا و�صعه بخِراءة م�صتويًا"".

فحة رقم ))(: ما ح�رص بني قو�صني مل ُيْفهم مفاُده  ذكر املحّققان على حا�صية ال�صّ
ال�صطراب العبارة فيه.

قلنا: وتتم��ة الّن�س من قوله: )وزرق به وذرق به(، لي�صت وا�صحة لتحريف 
جيع عند العامة، ولي�س كما تن�ُصُبه اإليه،  اأ�صابه��ا، جاء يف اجلمهرة)3(: "اجَلْع�ُس :  الرَّ

جيع بعينه :  ُجْعمو�س". واإمنا هو ا�صم املو�صع الذي يقع فيه اجُلْعمو�س .  قال والرَّ

اأحمد  عبدال�ّصتار  القامو�ص، حتقيق:  جواهر  من  العرو�ص  تاج  احل�صينّي،  الّزبيدّي، حمّمد مرت�صى   )((
)385)ه�،  الكويت،  يف  واالأنباء  االإر�صاد  وزارة  ت�صدرها  �صل�صلة  العربي  الرتاث  واآخرين،  فّراج 

965)م(، )فقع(.
اإ�رصاف: حممد عو�س  اللَُّغة،  تهذيب  اأحمد )ت370ه�/980م(:  بن  اأبو من�صور حممد  االأزهرّي،    )2(
مرعب، عّلق عليها: ُعمر �صالمي، وعبدالكرمي حامد، تقدمي: فاطمة حممد اأ�صالن، دار اإحياء الرتاث 

العربي، ط)، بريوت، لبنان، )42)ه�/)200م، )حنذ(.
)3(  ابن ُدَرْيد، اأبو بكر حممد بن احل�صن )ت)32ه�/933م(: جمهرة اللَُّغة، مطبعة جمل�س دائرة املعارف 

العثمانية، ط)، حيدر اآباد، 345)ه�، )جع�س(.
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اأ.د. من�ضور الكفاوين، 
د.عاطف املحاميد، د. عماد الدين ال�ّضمري

ٌد، والعرب تقول اجُلْعُمو�س  ِجيع، وهو مولَّ وجاء يف الل�صان))(: "واجَلْع�ُس الرَّ
بزيادة امليم يقال َرمى بَجعاِمي�س بطنه".

��واب، اإذن، اجُلعمو���س ال اجُلع�صو���س، وج��اء يف الّت��اج: "اجُلْعمو�ص  ال�صّ
َح به يف )جع���س( فاإّن ميَمه زائدٌة، واإّن  ف��وٍر اأهمله اجَلْوَهِرّي هنا ولكن �رصَّ كُع�صْ
جيع، قال اأبو َزْيٍد: اجُلْعمو�س: ما َيْطَرُحه االإن�صاُن من ذي  َوْزَن��ه ُفْعموٌل وهو: الرَّ

َبْطِنه وَجْمُعه َجعاِمي�س واأن�صد :

ما َلَك من اإبٍل ُترى وال َنَع��������ْم ... اإال َجعاِمي�َصَك َو�ْصَط امُل�ْصَتَح�������ّمْ 

ْعِم�ٌس  َع��ه ياِب�صًا وهو جُمَ ٍة واحدٍة وقيل: اإذا َو�صَ َعه مَبرَّ وَجْعَم�َس الرج��ُل: َو�صَ
)2(: َوْزُن َجْعَم�َس َفْعَمَل لزيادِة امليم وكذلك ُجعاِم�ٌس.  اغايِنّ ّم قال ال�صَّ وُجعاِم�ٌس بال�صَّ

ٍة واحدٍة بل َذَكَره يف )جع�س(". قلُت: فِلذا مل ُيْفِرْده مبادَّ

ل الغزل: ما يخرج من امِلغزل،  َلُخ: م��ا على امِلْغَزِل من الَغْزل)3(. ون�صْ وال�َصّ
و�صبط��ت )ال�ّصْلخ( ب�صكون الالم، يف كت��اب اجليم لل�ّصيبايّن)4(، قال: ال�ّصلخ: ما على 
امِلْغ��َزِل من الَغ��ْزل من �صوف اأو �صع��ر، وجاء يف الّتهذيب)5(: "ويق��ال للغْزل اإِذا 

ل". اأُْخرج من امِلْغَزل َن�صَ

))(  ابن منظور، ل�صان العرب، )جع�س(. 
ْعِم�ٌس  جُمَ "ورجل  اآخر:  مو�صع  يف  العني  يف  وجاء  جع�س(،  )جعم�س،  العرو�ص،  تاج  الّزبيدّي،   )2(

ٍة، وهو العذرة" الفراهيدّي، العني، )جعم�س(، ج2/�ص6)3. وُجعاِم�ٌس: اأي و�صع اجلعمو�س مَبَرّ
املوؤ�ص�صة  املحيط،  القامو�ص  )ت7)8ه�/4)4)م(:  يعقوب  بن  حممد  الدين  جمد  اأبادي،  الفريوز   )3(
القامو�س،  يف  جاء  )�صلخ(،  لبنان،  بريوت،  اجليل،  دار  لبنان،  بريوت،  والن�رص،  للطباعة  العربية 
به  "َمْذرَق  املحيط:  ويف  ف�صلح"،  مب�صوطًة،  م�صتويًة  يده  و�صع  وفالن  اأعذَر،  ت�صليعًا:  "و�صّلع  �صلع: 

وَذرَق به اأي رمى به". املحيط، ذرق، ويف التاج: "َمْذَرَق لغة اأخرى يف َذَرَق". التاج، ذرق.
القاهرة،  اأحمد،  الله  خلف  وحمّمد  االأنبارّي،  اإبراهيم  حتقيق:  اجليم،  كتاب  عمرو،  اأبو  ال�ّصيبايّن،   )4(

394)ه�-974)م. )�صلخ(.
)5( االأزهرّي، تهذيب اللغة، )ن�صل(.
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لََّع فالٌن َت�صليعًا يقال ذل��َك للُمْجِع�ِس اإذا   ويف الّت��اج))(: "قال الليث: ُيق��ال: �صَ
َع َيَدُه ُم�صَتِوَيًة َمب�صوَطًة على االأَر�ِس ف�َصَلَح". و�صبط املحققني وي�صل به حتريف  و�صَ

واب، ون�صل به. وال�صّ

خ حتريف،  خ". التو�صُّ ��ف بثوبه �صبه الّتو�صُّ ج2/�ص8)، عطف: "فالن متعطِّ
ح، جاء يف املحيط)2(: "وَتَعطْفُت ِبَثْوبي: �ِصْبُه َتَو�َصْحت". واب: بثوبه �صبه الّتو�صُّ وال�صّ

ُذِن ال�ّص��اِة ُت�ْصَتقُّ  ْعَل��ُة: الُقْلَفُة وهي اجِلْل��دُة من اأُ ج2/���س6))، رعل: "والرَّ
ر االأُذن".  ُك ُمعّلقًة يف ُموؤَخَّ َفُترْتَ

واب: ُت�صّق، جاء يف املحي��ط)3(: "واجِلْلَدُة من اأُُذن ال�ّصاِة  : حتريف وال�صّ ُت�ْصَت��قُّ
ر االأُُذن، ُيقال: �صاٌة َرْعاَلء"، وكذا يف اجلمهرة قال ابن  ك ُمَعلََّقًة يف ُموؤَخَّ ُت�َصقُّ َفُترْتَ
عالء: الت��ي ُت�صّق قطعة من اأذنها ثم ُت��رتك معلَّقة تنو�س...  دري��د)4(: "والناقة الرَّ

وي�صيف: ورمبا �ُصّبهت الُقْلفَة بالرعلة من االأذن".

ج2/�ص23)، عف��ر: والُعفرة يف اللون: اأْن ي���رصب اإلى غريه يف حمرة، 
واب: اإلى )ُغربة( كما يف الل�صان)5(. ال�صّ

مة في�صتقبح��ون التقاء ك�رصة  ج2/���س273، عيي: "وال��واو خلقتها م��ن ال�صّ
و�صم��ة، وال جتدها يف كالم العرب يف اأ�صل البناء �صوى النحو". عّلق املحققان يف 
احلا�صية: "انتهى كالم االأزهرّي يف الّتهذيب عند قوله: "ول جتدها يف اأ�صل البناء"، 

ولعل عبارة �صوى النحو قد اند�ّصت �صهوًا.

))( الّزبيدّي، تاج العرو�ص، )�صلع(.
احب بن عّباد، املحيط يف اللغة، )عطف(. )2(  ال�صّ

)3( امل�صدر ال�صابق، )رعل(.
)4( ابن دريد، جمهرة اللغة، )رعل(.

)5(  ابن منظور، ل�سان العرب، )عفر(. 
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ُحوُّ ال الّنْحو، فهي تتّمة للّن�س ال مقحمة. قلنا: الّنحو مل تند�ّس �صهوًا، وهي النُّ

. �ِصيَبَوْيه: �صّبهوها ِبُعُتّو، َوَهَذا  جاء يف املحكم البن �صيده:))( "َواجْلمع اأنحاء وُنُحوٌّ
َّكُم لتنظرون يفِ نُحُوٍّ َكِثرَية. اأَي يِف �رصوب من النَّْحو". قَلِيل. وَيفِ بع�س الْكَالَم اإِن

واإذا كان قب��ل الياء والواو حرٌف �صاكن جرتا جم��رى غري املعتل وذلك نحو 
ظب��ٍي ودلٍو...وقال��وا: عتٌي ومغ��زّو، والوجه يف اجلمع الياء وذل��ك قولك ثدٌي 
وع�ص��ٌي الأّن ه��ذا جمٌع كما اأّن اأدليًا جمٌع وقد قال بع�صه��م: اإنكم لتنظرون يف ُنُحوٍّ 

، وهذا قليل واإمّنا اأراد جمع النَّْحو)2(. كثرية ف�صّبهوها ِبُعُتوٍّ

رد اإال اأْن  ّي والّتغيري يف ِمْثل هذا ُمطَّ �س:)3( "فقالوا: ِحِلّي وِع�صِ وجاء يف املخ�صّ
َي�ِصّذ منه �صيء نحو: اإْنكم لتنظرون يف ُنُحّو كثرية".

ويف ���رصح ال�ّصافية:)4("... والّثاين جمع على ُفُع��ول كجاٍث َوُجِثّي، وَع�صًا 
��ّي، ومنه ِق�ِصّي بعد القلب، وقد �صذ ُنُحوٌّ جمع َنْح��و، يقال: اإنه لينظر يف ُنُحّو  وُع�صِ

كثرية: اأي جهات ...، وال يقا�س عليه، خالفًا للفراء".

قال اأبو حّيان االأندل�صّي)5(: "وزعم ابن ع�صفور اأّنه �صّذ من اجلمع لفظان جاءا 
حتقيق:  الأعظم،  واملحيط  املحكم  )ت458ه�/065)م(:  اإ�صماعيل  بن  علي  احل�صن  اأبو  �صيده،  ابن   )((
لبنان،  بريوت،  ط)،  العلمّية،  الكتب  دار  بي�صون،  علي  حممد  من�صورات  هنداوي،  عبداحلميد 

)42)ه�/2000م. )نحو(. 
هارون،  عبدال�صالم حممد  الكتاب، حتقيق و�رصح:  بن عثمان )ت80)ه�/796م(:  �صيبويه، عمرو   )2(

مكتبة اخلاجني، ط5، القاهرة، 340)ه�/2009م. ج4/�ص384.  
�ص، حتقيق: جلنة اإحياء الرتاث العربي، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، لبنان،  )3( ابن �صيده: املخ�سّ

)حلي(. 
)4( االأ�صرتاباذي، ر�صي الدين حممد بن احل�صن )ت686ه�/287)م(: �رشح �سافية ابن احلاجب مع �رشح 
الزْفزاف،  حممد  احل�صن،  نور  حممد  حتقيق:  )ت093)ه�/682)م(،  البغدادي(  ِل�)عبدالقادر  �سواهده 

حممد حميي الدين عبداحلميد، دار الكتب العلمّية، بريوت، لبنان، 395)ه�/975)م، ج3/)7). 
العرب، حتقيق: رجب عثمان  ل�سان  ال�رّشب من  ارت�ساف  اأبو حيان حمّمد بن يو�صف،  االأندل�صي،   )5(

حمّمد، مكتبة اخلاجنّي، ط)، القاهرة، 998)م، ج)/�ص39). 
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عل��ى االأ�صل وهما: )ُفُت��ّو(، و)ُنُحّو( وقد �صمع: )ُبُه��ّو())(... و) اأُُبّو( جمع )اأب(، 
و)اأُُخ��ّو وُبُنّو( جم��ع: اأخ وابن، و)ُنحّو( جمع )َنحو( لل�صح��اب الذي ُهريق ماوؤه، 
��وٌّ عليه، وزعم اأبو الفتح: اأّن  �صُ ... و�ص��ّذ من املفرد: )ُنُهّو( عن املنكر، واأمر حَمْ

)ُنُهّو( اأ�صل، وقا�س عليه".

ُك��م لَتْنُظُروَن يف ُنُحٍوّ  وج��اء يف املقّرب البن ع�صف��ور)2(: "وحكى بع�صهم: اإَنّ
كثرَيٍة، وهذا �صاّذ يحفظ وال ُيقا�س عليه".

ُكم لَتْنُظ��ُروَن يف ُنُحٍوّ كثرَيٍة، ويعني  وحك��ى �صيبويه عن بع�س العرب)3(: "اإَنّ
اجلهات".

ج2/�ص303، الِعْكِر�س: نْبٌت �ِصْبه قرن الّثيقل.

عّلق املحققان يف الهام�س: "كذا يف االأ�صول املخطوطة، ويف التهذيب )الثيل(".

ِيّل(، ومل جند )الّثيقل( اإال عند حمّقَقي )العني(. قلنا: )الّثيقل( حمّرفة عن )الَثّ

ْيَت��ل( كم��ا ذكره��ا االأزه��رّي وغ��ريه، ج��اء يف املحيط:)4(  ��واب )الَثّ وال�صّ
ِيَّل ولكَنّه اأ�َصُدّ ُخ�ُصْوَنًة منه". "والِعْكِر�ُس َنَباٌت ُي�ْصِبُه الَثّ

منظور،  ابن  وانظر:  ج)/�ص46)،  العرب،  ل�سان  من  ال�رّشب  ارت�ساف  حّيان،  اأبو  االأندل�صّي،   )((
ل�سان العرب، )عتا(، ج5)/�ص28.  

الدين  فخر  حتقيق:  املقّرب،  )ت669ه�/270)م(،  موؤمن  بن  علي  االإ�صبيلي،  ع�صفور  ابن   )2(
موؤمن  بن  علي  االإ�صبيلي،  ع�صفور  وابن  ج)/�ص47)،  لبنان.  بريوت،  املعرفة،  دار  قباوة، 
ط)،  املعرفة،  دار  قباوة،  الدين  د.فخر  حتقيق:  الت�رشيف،  يف  املمتع  )ت669ه�/270)م(، 

بريوت، لبنان، 407)ه�/987)م، ج)/�ص)55.
)3( ابن يعي�س، موفق الدين يعي�س بن علّي، �رشح امللوكّي، حتقيق: فخر الدين قباوة، املكتبة العربية، 
�رشح  علّي،  بن  يعي�س  الدين  موفق  يعي�س،  ابن  ج)/�ص47)،  393)ه�/973)م،  حلب،  ط)، 

املف�سل، تقدمي: اإميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، ط)، بريوت، )200م، ج5/�ص36.
حاح، ) ثيل(، والقامو�ص  احب بن عّباد، املحيط يف اللغة، )عكر�س وثيل(، واجلوهرّي، ال�سّ )4( ال�صّ

املحيط، )عكر�س(.
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ِيّ��ل(، وردت مرت��ني يف كتاب الع��ني، و�صبطها املحققان  والغري��ب اأّن )الَثّ
�صبطًا �صحيحًا.

ْيَتُل(، ثّم ر�صمه��ا املحققان،  وقد يك��ون ما ورد يف االأ�ص��ول املخطوط��ة )الثَّ
 .)((" ْيَتُل: "الَوِعُل امُل�ِصُنّ )الّثيل(، حمّرفة، و الثَّ

ْيَتل. ْيَتل قرون، فرمّبا �ُصّبه نْبُت العكر�س بقرون الثَّ وللثَّ

كر من االأروى. وقال ابن  ْيَتل الذَّ ْيَتُل: ق��ال �صمر: الثَّ ج��اء يف التهذيب:)2( "الثَّ
ْيَتُل من الوعول ال يربح  َياِتُل تكون �صغاَر الق��رون. وقال اأبو خرية: الثَّ �ُصمي��ل: الثَّ

اجلبل ولقرنيه �ُصعٌب".

كر من االأروى. وجمعه َثَياِتل")3(. ْيَتل الذَّ  وذكر اخلليل يف )ثتل( "الثَّ

 ويف الل�ص��ان:)4( "والُوُع��وُل على ِح��َدٍة، الُوعول ُك��ْدُر االأَل��وان يف اأَ�صافلها 
َياِتل مثلها يف اأَلوانها واإِمنا فرق بينهما القرون..." وقال: الِثّيل نبات  بيا���س، والثَّ

ِيّل: َح�ِصي�س. َي�ْصَتِبُك يف االأَر�س، والَثّ

ْيَقل( -كما  ْيَتل، اأّم��ا )الثَّ ��واب، والعْكر�س: نبت �صبه قرون الثَّ قلن��ا: لعّلها ال�صّ
�صبطه��ا املحققان- فلم جندها يف معجمات العربّي��ة، فاإذا كان املق�صود القرون فهي 
الّثيث��ل: وه��و الوعل امل�صّن، اأّما احلدي��ث عن عن نبت العرك���س فال�صواب الّثيل، 

واب الّثيثل. ومهما يكن االأمر فال�صّ

))( ابن دريد، جمهرة اللغة، )ثتل(.

)2( االأزهرّي، تهذيب اللغة، )ثتل(.
مهدي  حتقيق:  العني،  كتاب  )ت75)ه�/)79م(:  اأحمد  بن  اخلليل  عبدالرحمن  اأبو  الفراهيدي،    )3(
املخزومي، د.اإبراهيم ال�صامرائي، موؤ�ص�صة دار الهجرة، مطبعة ال�صدر، ط2، 0)2)ه�، ) ثتل( ج8/

ِيّل: َح�ِصي�س.  �ص240. وقال: والِثّيل: نبات َي�ْصَتِبُك يف االأَر�س، والَثّ
)4(  ابن منظور، ل�سان العرب، )مر�س(. 
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هاَن، ومار�َس باالأ�صياء حتى يكرُب  عُر: اإذا �ُصقي الِدّ ج2/���س305، َعْكَل�َس ال�َصّ
ويطُول.

��واب )ومور�س(، جاء يف الل�ص��ان:))( "وَمَر�َص  ومار���َس باالأ�صياء: لعّل ال�صّ
ُر�ُصه َمْر�صًا: اأَْنَقَعه. ابن ال�صكيت: املَْر�ُس م�صدر َمَر�َس التَّمر  واَء واخلبَز يف املاء مَيْ الدَّ

ُرُثُه اإِذا َدَلَكه يف املاء حتى َيْنماَث. ويقال للرثيد: املَِري�ُس". ُر�ُصه وَمَرَثُه مَيْ مَيْ

َجر مبا عليها من االأغ�صان. ج2/�ص320، جعثن: ِجعِثن: اأروحُة ال�َصّ

واب: اأرومُة، ولعّل هذه من اأوهام الّطباعة. اأروحُة، ت�صحيف، وال�صّ

ا و�ُصُحوًحا اأي َحَنّْت".  ِت ال�ّصاُه َت�ِصُحّ �َصًحّ ج3/�ص6)، �صحح: "و�َصَحّ

ِت ال�صاُة َت�ِصحُّ  حاح:)2( "و�َصحَّ واب )�صمنت(، جاء يف ال�صّ َحَنّْت: حتريف، وال�صّ
، قال  بالك�رص �ُصحوحًا و�ُصحوَحة، اأي �َصِمنت. وغنٌم �ِصحاٌح، اأي �ِصمان، وحلٌم �صاحٌّ

بُّ الَوَدك". االأ�صمعّي: كاأّنه من �ِصَمِنِه َي�صُ

: ت�صّح الَوَدك ِل�ِصمنها، و�صّحت �صحوحًا". ويف اأ�صا�س البالغة:)3( "و�صاة �صاحٌّ

ج3/���س80، َجَل��َح: "والَتجليُح: الَتعمي��م يف االأم��ر". التعمي��م ت�صحي��ٌف، 
واب: الّت�صميم. وال�صّ

ج3/�ص220: "وال�صائبة التي ُت�َصَبُّب فال ُيْنَتَفُع بظهرها وال لَبِنها".

واب: ُت�صَيُّب.  ُت�َصَبُّب حتريف: وال�صّ

ُة يف ال�صفاه: �صبه اللََّمى واللََّم�س.".  ج3/�ص9)3، حوى: "واحُلوَّ
))(  ابن منظور، ل�سان العرب، )ثتل(. 

حاح، )�صحح(.  )2(  اجلوهرّي، ال�سّ
البالغة، حتقيق:  اأ�سا�ص  اأحمد )ت538ه�(،  بن  بن عمر  الله حممود  القا�صم جار  اأبو  الزخم�رصّي،   )3(
حمّمد با�صل عيون ال�ّصود، دار الكتب العلمّية، ط)، بريوت – لبنان، )9)4)ه�-998)م(، )�صحح(. 
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��واب: اللَع�ُس، جاء يف املحيط:))( "اللَع�ُس: اأْدَمة َخفية  واللََّم�س حتريف، وال�صّ
َتْعلو �َصَفَة املَْراأة البي�صاء".

ج3/�ص337، "حثفل: احُلْثُفُل: ُثْرُثُم املََرَقِة".

 : ، ج��اء يف الل�ص��ان:)2( "ااْلأَْزَه��ِرُيّ ��واب: ُث��ْرمُتُ ُثْرُث��ُم: ت�صحي��ف، وال�صّ
ْثُفُل: ُثْرمُتُ امْلََرِق". احْلُ

ذا ا�ْصَتَقَو�س وانحنى َظْهُرُه،  ج3/���س353، هلل: "ُهِلَّل الَبِعرْيُ َتْهِلياًل، َبِع��رْي اإِ
واْلَتَزَق َبْطُنُه ُهزااًل َواإِ�صاقًا".

��واب: َواإِْحناقًا، جاء يف تهذيب اللغة:)3( "َوَقاَل الَلّْيُث:  َواإِ�صاقًا: حتريف وال�صّ
�ُس َوَحنى َظْهُرُه واْلَتَزَق َبْطُنُه ُه��زااًل َواإِْحناقًا: َقْد ُهِلَّل الَبِعرْيُ  ذا ا�ْصَتَقِوّ ُيق��اُل ِلْلَبِع��رْيِ اإِ

َتْهِليال".

ج4/�ص23، هرد: "وقد َهِرد الَلّْحم. َنِفج".

ج، وقد اأح��ال املحّققان على املحكم، والذي  واب: َن�صَ َنِف��ج: ت�صحيف، وال�صّ
يف املحك��م:)4( "وَهِرَد ال�صواء: ن�صج". ويف الّتهذيب:)5( "اأبو عبيد عن اأبي زيد: فاإِن 

ْدُته َفَهِرَد هو". د، وقد َهرَّ اأَدخلت اللحَم الّناَر واأَن�صجته، فهو ُمَهرَّ

ج4/�ص49، خذق: "اخَلْذُق للبازي اإذا اأ�صبح، ول�صائر الطري الّذرق، َخَذَق 
َخْذقًا".

احب بن عّباد، املحيط يف اللغة، )لع�س(. ))( ال�صّ
)2(  ابن منظور، ل�سان العرب، )حثفل(. 

)3(  االأزهرّي، تهذيب اللغة، )هلل(، ابن منظور، ل�سان العرب، )هلل(.
)4(  ابن �صيده، املحكم، )هرد(. 

)5( االأزهرّي، تهذيب اللغة، )هرد(.
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ًة،  واب، �َصَلح، جاء يف املحكم:))( "اخَلْذُق للباِزيِّ خا�صَّ اأ�صبح: حتريف، وال�صّ
ه��م"، وجاء يف الّتهذي��ب:)2( "ثعلب عن ابن  ، وَعمَّ به َبْع�صُ ��رْيِ ْرِق ل�صاِئِر الطَّ كال��ذَّ

االأعرابي: �َصّك ب�َصْلِحه، و�صّج وَهّك: اإذا َخَذق به."

ِدٌج،  ج4/���س57)، خدج: "َخَدَجِت الناقة فهي خ��اِدٌج، واأْخَدَجْت فهي: خُمْ
اإذا األقت َوَلَدها وقد ا�صتبان خلفه".

خلفه: ت�صحيف، وال�صواب: خلُقه.

ج4/���س59)، خرج: "واخُل��روُج: خروُج االأدي��ب، وال�صائق ونحوهما، 
يُج". ُج فَيْخُرُج فهو ِخرِّ ُيَخرَّ

��واب )ال�ّصابق(، جاء يف املحك��م:)3( "واخُلروُج: خ��روُج االأديب،  لع��ّل ال�صّ
وال�صابق ونحوهما".

ج4/���س89)، َخ�صف: "واخل�صي��ف من اجلبال: ما كان اأب��رق، �صوداء، 
وقوٍة بي�صاء".

والّن���س ال يخلو من قلق ب�صبب �صْقٍط في��ه، و�صوابه كما يف الّتهذيب:)4("وقال 
ماد، فيه �ص��واٌد وبيا�ٌس، وكذلك من  ُف لوٌن َكَلْون الرَّ اللي��ث: اخَل�صي��ُف واالأَْخ�صَ

ُف". خ�صَ ة �صوداء واأُخرى بي�صاء، فهو خ�صيٌف واأَ اجِلبال: ما كان اأْبَرَق بُقوَّ

واب، من احِلبال. من اجِلبال: ت�صحيف، وال�صّ

ُف، فيه �صواٌد وبيا�ٌس". ْخ�صَ ُف وظليٌم اأَ حاح:)5( "وحبٌل اأَْخ�صَ جاء يف ال�صّ
))(  ابن �صيده، املحكم، )خذق(. 

)2( االأزهرّي، تهذيب اللغة، )�صكك(.
)3(  ابن �صيده، املحكم، )خرج(. 

)4( االأزهرّي، تهذيب اللغة، )خ�صف(.
حاح، )خ�صف(.  )5(  اجلوهرّي، ال�سّ
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د.عاطف املحاميد، د. عماد الدين ال�ّضمري

ْخ�ُس: تغريزك موؤخر الدابة بعوٍد اأو غريه، و�صمي  ج4/�ص200، نخ�س: "النَّ
النَّخا�ص لَنْخ�ِصه الدابة حتى تنب�صط".

ّخا�ُس: بائع  واب: حتى تن�صط، جاء يف املحكم))(: "والنَّ تنب�صط: حتريف، وال�صّ
َي بذِلك ِلَنْخ�ِصه اإِّياَها حتَّى". ، �ُصمِّ َوابِّ الدَّ

َوابَّ حتَّى تْنَب�ِصط،  ا�ٌس. لَنْخ�ِصِه ال��دَّ : َنخَّ ا���سِ وجاء يف الُعب��اب:)2( "وقيل للنَّخَّ
َخا�َص��ُة، وبالك���رص، وذل��ك الأّنه يْنَخُ����ُس الّدابة لتن�ص��َط وت�رصح"، ويف  وِفْعَل��ُه: النَّ

الل�صان:)3( "حتى تن�صط". وكذا يف الّتاج)4(.

ولعّل ما األَب�س على حمّققّي العني اأّنهما وجدوها يف تهذيب اللغة )تنب�صط( فنقالها 
بط والر�صم عن "تهذيب اللغة"؛ الأّن من يقراأ يف كتاب العني يجد اأّن حمّقَقيه  بهذا ال�صّ

قد عّوال على الّتهذيب كثريًا.

َطِرَب  َجز: اأَن َت�صْ َج��ز"،)5( "والرَّ واالنب�ص��اط  مبعنى ال�رصور، ومبعنى "الرَّ
ذا اأَراد اْلِقَياَم اأَو ثاَر �َصاَع��ًة ُثمَّ َتْنَب�ِصَط. ومنه انب�صاط الّنبات  ِرْج��ُل اْلَبِعرِي اأَو َفِخَذاُه اإِ

على وجه الأر�ص".

ولعّل "تن�صُط" اأكرُث منا�صبًة لل�ّصياق واأمثل ِمن "تنب�صط".

ِت  ج376/4، غر�س: "والِغْر�ُس: ُجَلْيَدٌة رقيقٌة تخُرُج على راأ�س الولد اإذا ُح�صَّ
ْت". افثاثَّ

))(  ابن �صيده، املحكم، )نخ�س(. 
غايّن، احل�صن بن حمّمد بن احل�صن )ت650ه�(، العباب الّزاخر واللباب الفاخر، حتقيق: حمّمد  )2(  ال�صّ
والفهار�س،  املعاجم  �صل�صلة  واالإعالم،  الثقافة  وزارة  للن�رص،  الّر�صيد  دار  العراق،  يا�صني،  اآل  ح�صن 

)979)م(، )نخ�س(. 
)3( ابن منظور، ل�سان العرب، )نخ�س(. 

)4( الّزبيدّي، تاج العرو�ص، )نخ�س(. 
)5(  ابن منظور، ل�سان العرب، )رجز(. 
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ق��ال امُلحّقق��ان يف احلا�صية: "كذا يف الن�صخة )�س( م��ن املخطوط، ومل جنده يف 
ْت مبعنى تفّرقْت وانت�رصْت". مو�صع اآخر يف كتب اللغة، وافثاثَّ

اح��ب:))(  ��واب كم��ا يف املحي��ط لل�صّ يف الّن���سّ ت�صحي��ف وحتري��ف، وال�صّ
اَثْت". ت امْنَ �س الَوَلِد اإذا ُم�صَّ "والِغْر�ُس: ُجَلْيَدٌة َرِقيقٌة تخرج على َراأْ

ْت( التي ر�صمه��ا املحّققان ت�صحيفًا، فهي من )َفَث��َث( ويف الل�صان:)2(  اأّم��ا )افثاثَّ
ر  : مَتْ ؛ َعْن ُك��َراٍع. اللِّْحَيايِنُّ : ُمْنَت�رِصٌ َلْي�َس يِف ِج��راٍب َوال ِوعاٍء، َكَبثٍّ ��ر َف��ثٌّ "ومَتْ

ُه ِبَبْع�ٍس". ِذي اَل َيْلَزُق َبْع�صُ ُق الَّ : َوُهَو امُلَتَفرَّ ، وَبذٌّ ، وَفذٌّ َفثٌّ

احب، فهي االأ�ص��وُب، واالأ�صبُه؛ من ذلك:  اَثْت( كم��ا يف املحيط لل�صّ اأّم��ا )امْنَ
"وم��اث اخلبَز، واملل��َح، والطني يف املاء وامناث. ومن املجاز: لبني عذرة قلوب 

تنم��اث كما ينماث امللح يف املاء")3(، "وِمث��ُت ال�صيَء يف املاء اأميُثُه، لغة يف ُمثُتُه، اإذا 
ُدفته فيه")4(.

ج4/�ص379: "والَغ�ِصُن: ال�صعيف من الرجال". قال املحققان يف احلا�صية: مل 
جند هذا املعنى يف املعجمات املطبوعة.

 قلن��ا: اأ�صاب املحققان فيما ذكراه، فلم جند املعنى يف املعجمات التي ُطبعت قبل 
احب بن عباد، واملحي��ط ُحقق بعد العني، جاء يف  الع��ني، ووجدناه يف املحيط لل�صّ
جال.)5(، ولعّل ابن عّباد قد اّتكاأ يف معجمه على  عيُف من الرِّ املحيط: "والُغ�ْصُن: ال�صَّ
احب بن عّباد؛ اإذ اإّن كثريًا  كت��اب اخلليل، فنقل ن�صو�صًا كثرية، وهذه حمَم��دة لل�صّ

احب بن عّباد، املحيط يف اللغة، )غر�س(. ))(  ال�صّ
)2(  ابن منظور، ل�سان العرب، )فثث(. 

)3(  الّزخم�رصّي، اأ�سا�ص البالغة، )ميث(، الفراهيدّي، العني، ) ميث(.   
حاح، )ميث(.   )4(  اجلوهرّي، ال�سّ

احب بن عّباد، املحيط يف اللغة، )غ�صن(. )5( ال�صّ
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من ن�صو�س العني التي اعتورها الّت�صحيف والّتحريف ميكن اإ�صالُحها من املحيط، 
الذي حّققه ال�ّصيخ حمّمد ح�صن اآل يا�صني حتقيقًا علمّيًا �صارمًا.

ًا يف ت��اج العرو�س ذكر في��ه اأّن )الُغ�ُصَن(، ب�صّمتني،  لكّنن��ا وجدن��ا باأخرة ن�صّ
َعفاُء  َتنْي: ال�صُّ : الُغ�ُصُن، ب�صمَّ عيُف من الّرجال، والّن�ّس))(: "وقاَل ابُن االأْعرابيِّ ال�صّ
ل". والّتاج -كما نعلم- ُحّقق قب��ل العني ب�صنوات طويلة  يف راأِْيه��م وُعُقوِله��م، فتاأَمَّ

فتاأّمل!!!

يء". ْهرِة يف ال�صَّ ِة وال�صَّ ْهمُة: بلوُغ الِهمَّ ج4/�ص)6 َنهم: "والنَّ

ْهَمُة: احلاجُة.  واب ال�ّصهوة. جاء يف املحكم)2(: "والنَّ ْهرة: ت�صحيف، وال�صّ وال�صَّ
ِة وال�صهوِة يِف  ْهَوِة يف ال�ّصيء". ويف الل�ص��ان)3(: "بلوُغ الِهمَّ ِة وال�صَّ ِوقي��َل: ُبلوُغ الِهمَّ

ْيِء". ال�صَّ

ج4/�ص460، غذمر: "وامُلَغْذِمُر: امُلْعطي ويقال: هو الذي يحتمُل الَعزم".

العزم، لعّلها الُغرم، جاء يف الّتهذيب)4(:"االأ�صمعّي: احَلَماَلُة الُغْرم حُتمل عن 
ِمله  َل احَلَماَلة اأَي َحَمَلها. االأَ�صمعّي: احَلَمالة الُغْرم حَتْ مَّ القوم"، ويف الل�صان:)5( "وحَتَ

َعِن اْلَقْوِم".

ِة ال ُتكاد َتْنُبُت.". ثَّ غريُة اجْلُ ُة ال�صَّ بيَّ ُة: ال�صَّ ج5/�ص6، "والِق�صَّ

ق��ال املحققان يف الهام�س: "كذا يف االأ�ص��ول املخطوطة، والقامو�س، واأّما يف 
التهذيب والل�صان ففيهما: "اجلّبة".

))(  الّزبيدّي، تاج العرو�ص، )غ�صن(. 
)2(  ابن �صيده، املحكم، )نهم(. 

)3(  ابن منظور، ل�سان العرب، )فثث(. 
)4(  االأزهرّي، تهذيب اللغة، )حمل(.

)5(  ابن منظور، ل�سان العرب، )حمل(.
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ة  ُة: ال�صبيَّ  قلن��ا: لعّل يف الّن�ّس �صقطًا؛ دلي��ل ذلك ما جاء يف املحك��م))(: "والِق�صَّ
ال�صغريُة اجلثَّة، الق�صرية اجُلّبة التي ال تكاد تنبت وال تنمى".

ج5/�ص52)، قفر: "والَقفُّوُر: من اأفاديه الطيب".

حاح)2(: "االأْفواُه: ما ُيعاَلُج به الطيُب، كما اأنَّ  ال�صواب: اأفاويه، ج��اء يف ال�صّ
التوابل ما ُتعاَلُج به االأطعمة، يقال فوٌه واأفواه، مثل �صوق واأ�صواق، ثم اأفاويه".

قيبُة من النوق: املوؤتزرة ب�رصعها عظًما وح�صًنا،  ج5/�ص80)، نق��ب: "والنَّ
قابة". بينة النَّ

واب: ب�رصعها كما يف التهذيب)3( واملحيط)4(. ب�رصعها، ت�صحيف، وال�صّ

ج5/�ص245، �َصْثَقَل: "ال�ّص�ْصَقلة: كلمة عبادّية حمريّية لهج بها �صيارفة العراق 
يف تعيري الّدنانري".

واب حريّي��ة، وقد وردت يف العني يف مو�صع اآخر  حمريّي��ة: حتريف، وال�صّ
�صحيح��ة )حريّية(، قال اخللي��ل)5(: "و�َصَقْلُت الدنانري: عريته��ا، وهي كلمة عبادّية 

حريّية لي�صت بعربّية حم�صة.". 

�ْصَقَلُة: كلمٌة  اح��ب)6(: "وال�صَّ ووردت حمريّي��ة، وه��ي حُمّرفة يف املحي��ط لل�صّ
نانرَي: اأي عرْيناها". راِهَم والدِّ ياِرَفة وهي امُلعاَيَرُة، يقولون: �َص�ْصَقْلنا الدَّ ٌة لل�صَّ يَّ ِحْمرَيِ

))(  ابن �صيده، املحكم، )ق�ص�س(. 
حاح، )فوه(، واالأزهرّي، تهذيب اللغة، )فوه(.  )2(  اجلوهرّي، ال�سّ

)3(  االأزهرّي، تهذيب اللغة، )نقب(. 
احب بن عّباد، املحيط يف اللغة، )نقب(. )4(  ال�صّ

)5(  الفراهيدّي، العني، )�صقل( ج5/�ص)4.  
احب بن عّباد، املحيط يف اللغة، )�صقل(. )6(  ال�صّ
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وق��د ذكر غ��رُي واحٍد اأّن "�َصق��َل" عربّية، جاء يف الّتهذي��ب))(: "ثعلب عن ابن 
ْقُل: الوزن، يق��ال: ا�ْصُقْل يِل هذا الدينار اأي ِزْنُه، قال: و�َصْوَقَل  االأعرابّي قال: ال�صَّ

َ ديناره تعيرًيا ُم�صّححًا". ن ِحلمًا ووقارًا، و�َصْوَقَل اإذا َعريَّ جل اإذا َتَرزَّ الرَّ

اَلُم، فاأَْوَحى  ل َمْن �صاَب اإِبراهيُم، َعَلْيِه ال�صَّ ويف النهاية البن االأثري)2(: "وفيه اأوَّ
ْقل: االأَْخذ، َوِقيَل الوْزن". اللَُّه َتَعاَلى اإِليه: ا�ْصُقل َوَقاًرا، ال�صَّ

نق��ول: لعّل ال�ّص�صقلة لي�صت عربّية حم�صة كما ذك��ر اخلليل وغريه، اأّما )�صقل( 
فنح�ص��ب اأّنها عربّية كم��ا نقل ثعلب عن اب��ن االأعرابّي، ورمّبا ُنقل ه��ذا الفعُل من 
الّثالثّي )�َصَقَل( اإلى الّرباع��ّي )�َص�ْصَقل(، فا�صتعملته العرب، جاء يف الل�صان)3(: " قال 
االأَزهري وهذا اأَ�صبه بكالم العرب واأَّما قول الليث َتْعيري الدنانري فاإِّن اأَبا عبيد روى 
عن الك�صائّي واالأَ�صمعّي واأَبي زيد اأَّنهم قالوا جميعًا: عاَيْرُت املَكاييَل وعاَوْرتها ومل 

ٌن". ْعيرُي بهذا املعنى حَلْ تها، وقالوا: التَّ ُيِجيزوا َعريَّ

ورمّب��ا كان اأ�صل )�صقل( هو )ثقل(، بالّثاء، وقال ابن دريد)4(: "اأهملت ال�ّصني 
والق��اف، اإال ال�ّص�صقلة، فاإّنها اأْن تزن الدينار باإزاء الدينار، لتنظَر اأّيهما اأثقُل. قال: 
وال اأح�صُبها عربّية حم�صة. وقال ابن االأعرابي: يقال: ا�صُقل الدنانري، وقد �صقلُتها، 

اأي وزنُتها. قال االأزهرّي: وهذا اأ�صبه بكالم العرب".

جاء يف الع��ني)5(: "وِمثقال ال�ّصيء: ميزانه من مثله". وقال)6(: "والَوْزُن: ثقل 
))(  االأزهرّي، تهذيب اللغة، )�صقل(.

)2(  ابن االأثري، جمد الّدين اأبو ال�صعادات املبارك )ت606ه�/209)م(: النهاية يف غريب احلديث والأثر، 
حتقيق: طاهر اأحمد الزاوي، وحممود حممد الطناحي، دار اإحياء الكتب العلمّية، في�صل عي�صى البابي 

احللبي، )�ص�صقل(.
)3(  ابن منظور، ل�سان العرب، )�ص�صقل(.

)4(  الّزبيدّي، تاج العرو�ص، )�ص�صقل(. 
)5(  الفراهيدّي، العني، )ثقل(.

)6(  نف�سه، )وزن(.
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راهم". �َصيٍء ب�َصْيٍء ِمْثِله، كاأَْوزاِن الدَّ

واأّك��د عربّيتها اجلوهرّي بقوله))(: "وثقل ال�ّصيء ب�ص��يء يف الوزن َيْثُقُلُه َثْقاًل. 
وَثَقْلُت ال�صاة اأي�صًا، اأي وزنُتها، وذلك اإذا رفعَتها لتنظر ما ِثَقُلها من خّفتها. وِمثقال 

ال�صيء: ميزانه من مثله".

بق��ي اأْن نقول: اإذا مل تك��ن )�صقل( عربّية حم�صة، فلعّلها مقاب��ل )ثقل( بالّثاء، 
فتكون من امل�صرتك ال�ّصامّي، اإذ الّثاء يف العربّية تقابل ال�ّصني يف بع�س ال�ّصامّيات.

اأّم��ا )�َص�ْصَق��ل( و�صوقل فق��د زادت فيها الع��رب ت�صديرًا وح�ص��وًا، ونعتقد اأّن 
)�َص�ْصَق��َل( على وزن )�َصْفَعل(، نح��و: )�َصْقَلَب( من قلب، و)�َصْخَب��َط( من خبَط، اأو 
تكون على )َفْعَلَل(، وزيدت )�صوقل( ح�صوًا بزيادة الواو فتكون على )َفْعَول(. وقد 
ُق�صطّي يف كتاب )االأفعال( على ذل��ك فقال)2(: "وَثَقْلُت ال�صيَء  َ ن���سّ اأبو عثماَن ال�رصَّ

بفتح القاف َثْقاًل: اإذا وزْنَته لتعلَم كم وزُنه". 

ج6/�ص33، َج�رص: "وقال زائدة: اأر�ٌس َج�رِصٌة اأي �صّفاء".

عّلق املحّققان يف الهام�س: لعّلها �صفواء.

ٌة: اأي َخ�ْصَناُء."  واب: )خ�صناء(، جاء يف املحيط:)3( "واأْر�ٌس َج�رِصَ قلنا: لعّل ال�صّ
ويف الع��ني:)4( "واخَل�ْصن��اُء: االأر�س الغليظ��ة.". ويف الّتاج:)5( "واأْر���سٌ َخ�ْصناُء: 

َغليَظٌة فيها حجاَرٌة وَرْمل".

حاح، )ثقل(. ))(  اجلوهرّي، ال�سّ
الهيئة  الأفعال، حتقيق ح�صني حممد �رصف، مراجعة مهدي عالم،  كتاب  اأبو عثمان،  ق�صطّي،  )2(  ال�رصَّ

امل�رصية العامة ل�صوؤون املطابع االأمريية، ط)، م�رس، 978)، 6/3)6. 
احب بن عّباد، املحيط يف اللغة، )ج�رص(. )3(  ال�صّ

)4(  الفراهيدّي، العني، )خ�صن(.
)5(  الّزبيدّي، تاج العرو�ص، )خ�صن(. 
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ج6/�ص33: "وماٌل َج�رٌص اأي ياأوي اإلى اأهله".

واب: ال ياأوي اإلى اأهله. لعّل ال�صّ

: َيْرَعى يِف مكانه ال يوؤوب اإِلى  ودلي��ل ذلك ما ذكره ابن �صيده))(: "َماٌل َج���رَصٌ
: َتْذَهُب َحْيُث �َصاَءْت". ويف الل�صان:)2( "َوَكَذِلَك َماٌل َج�رَصٌ اَل ياأْوي  ٌ اأَهله. واإِبل ُج�رصَّ
: َتْذَهُب َحْيُث  ٌ : َيْرَعى يِف مكانه ال يوؤوب اإِلى اأَهله. واإِبل ُج�رصَّ اإِلى اأَهله، َوَماٌل َج�رَصٌ

�َصاَءْت".

ج6/�ص48، َج�َصد: "واجُل�صاُد: وَجُع يف البطن ُي�صمى الَبجيذ".

عّل��ق املحققان يف الهام�س: كذا يف االأ�صول املخطوطة، اأّما يف التهذيب، ففيه: 
ى بيجيدق  خُذ يف الَبْط��ِن ُي�صمَّ بَجي��دٍق. ويف التاج)3(: "واجُل�َصاُد، كُغ��راب: َوَجٌع ياأْ

معّرب بيجيده".

ة عند ُمنتهى منبت  ج)/264، ج6/���س55: "واملن�صج: املنترب من كاتب��ة الّدابَّ
ِم". العرف حتت القربو�س املقدَّ

واب يف املو�صعني: كاثبة بالّثاء، جاء يف التهذيب:)4( "وقال الليث: الَكاِثَبُة:  ال�صّ
ما ارتفَع م��ن َمْن�ِصِج الفر�ِس، واجلمي��ُع: الَكَواِثُب، واالأْكَث��اُب". ويف املحكم لبن 

�صيده)5( "الكاتبة مو�صع الّرمح على من�صج الَفَر�س وقال الكاثبة: منقطع العرف".

ج6/�ص09): "وكما ترجف االأ�صنان اإذا ُنف�صت اأ�صولها".

))(  ابن �صيده، املحكم، )ج�رص(. 
)2(  ابن منظور، ل�سان العرب، )ج�رص(.

)3(  الّزبيدّي، تاج العرو�ص، )ج�صد(. 
)4(  االأزهرّي، تهذيب اللغة، )كثب، ون�صج(.

)5(  ابن �صيده، املحكم، )كثب(. 
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واب: نغ�صت، جاء يف اأ�صا�س البالغة))(: "فكاأّنها اإذا  نف�ص��ت: ت�صحيف، وال�صّ
ُنغ�ص��ت اأخذت يف احلفر: وفيه:)2( "نغ�صت �صّنه تنُغ�س وتنَغ�س َنَغ�صاًنا وتنّغ�صت: 

َرَجفْت".

َك��ت" ويف اجلمه��رة)4(:  ��ْت اأَ�ْصن��اين اأَي َقِلَق��ْت وحترَّ ويف الل�ص��ان)3(: "وَنَغ�صَ
"والنََّغ���س: م�صدر َنَغ�س ينغ���س َنْغ�ص��ًا، واأْنَغ�س اإنَغا�صًا، وه��و كرثة احلركة 

ْت ثنّيُته، اإذا حتّركت". واال�صطراب؛ ومن ذلك: ُنغ�صَ

 ج6/���س87)، جن��و: "وتقول: جن��وُت اجلل��َد، اأجُن��وُه، اإذا ك�صطته. قال:
فقلُت اجُنوا عنها جَنا اجللِد اإّنه *** �ُصري�صيكما منه �صناٌم وغارُبه.

قال املحققان: يف الل�صان جنا غري من�صوب".

يد  الّتخري��ج: ال�ّصاه��د لعبدالّرحم��ن بن احلكم، كم��ا يف االقت�صاب، الب��ن ال�صِّ
البطلَيو�صّي.

اَقِة."  ج96/6)، "واجِلواُء: ِخياطُة حياة النَّ

واب: حي��اء، جاء يف املحيط:)5( "واجِلواُء: ِخياطُة َحياِء  حياة: حتريف، وال�صّ
اَقة". النَّ

لُل: َلْقٌح ي�صيب الثَّوب، فيبقى فيه اأثر". ج6/�ص9)2،: "وال�صَّ

ْيُب  واب: َلْط��ٌخ. جاء يف املحيط)6(: "وال�ّصَل��ُل: َلْطٌخ ُي�صِ َلْق��ٌح: حتريف، وال�صّ

))(  الّزخم�رصّي، اأ�سا�ص البالغة، )نغ�س(. 
)2(  امل�صدر ال�صابق، )نغ�س(. 

)3(  ابن منظور، ل�سان العرب، )نغ�س(.
)4(  ابن دريد، جمهرة اللغة، )نغ�س(. واالأزهرّي، تهذيب اللغة، )نغ�س(.

احب بن عّباد، املحيط يف اللغة، )جوي(. )5(  ال�صّ
)6(  امل�صدر ال�صابق، )�صلل(.
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ح��اح:))( "وال�َصَلُل: اأثر ي�صي��ب الثوَب ال يذهب  ��ْوَب َفَيْبق��ى فيه اأث��ٌر." ويف ال�صّ الثَّ
بالَغ�ْصل".

ج6/�ص225، م�ص�س: "وامل�ّس: تنديل الغمر".
واب: منديل، واملَ�ُصو�ُس، امِلْنِديُل الَغَمر.)2( تنديل: حتريف، وال�صّ

ج234/6: "وقد �صطرت �صطارًا، اأي: اأحُد ُطبييها اأطوُل من االآخر، فاإن ُحلبا 
ونًا". جميعًا، واخللفة كذلك، �ُصمّيت َح�صُ

اد، جاء يف املثّلث للبطليو�صّي)3(:  واب: ح�صونًا بال�صّ ونًا: ت�صحيف، وال�صّ َح�صُ
م: َجمُع احَل�صون من املعزى، وهي التي يطول اأحد ُطْبَيْيها ويق�رصُ  ن بال�صّ واحُل�صُ

الآخر".

ويف الل�صان)4(: "َو�َصاٌة �َصُط��وٌر َوَقْد �َصَطَرْت و�َصُطَرْت �ِصطاًرا، َوُهَو اأَن َيُكوَن 
وًنا". َيْت َح�صُ اأَحد ُطْبَيْيها اأَطوَل ِمَن ااْلآَخِر، فاإِن ُحِلَبا َجِميًعا واخِلْلَفُة َكَذِلَك، �ُصمِّ

حاح)5(: "و�صاٌة �َصطوٌر: اأح��د ُطْبَيْيها اأطوُل من االآخر وكذلك  والّن���سّ يف ال�صّ
اإذا يب�س اأحد ِخْلفيها، فهي �َصطوٌر".

ج6/�ص276، �صيط: "وكّل �صيء اأحرقته طبا فقد �صططته". 

واب: فقد �صّيطته، وطبًا من اأخطاء الطباعة ولعّلها َرْطبًا. ولعّل ال�صّ

حاح، )�صلل(. ))(  اجلوهرّي، ال�سّ
)2(  الّزبيدّي، تاج العرو�ص، )غمر(. 

)3(  البطليو�صّي، ابن ال�ّصيد )ت)52ه�(، املثلث، حتقيق: �صالح مهدي الفرطو�صّي، دار الّر�صيد، ط)، 
بغداد، )98)م، ج)/�ص445. )ح�صن(. 

)4(  ابن منظور، ل�سان العرب، )�صطر(.
حاح، )�صطر(. )5(  اجلوهرّي، ال�سّ
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وفه  ْطُت��ه اإِذا اأَْحَرْقت �صُ ْط��ُت راأْ�س اْلَغَنِم و�صوَّ جاء يف الل�ص��ان:))( "َوُيَقاُل: �َصيَّ
اهي الراأْ�س  َط الطَّ ُجه؛ ...و�َصيَّ ن��ه َومَلْ ُيْن�صِ َط ُفاَلٌن اللَّْحَم اإِذا َدخَّ ف��ه. ُيَقاُل: �َصيَّ لُتنظِّ
وِف، َوِمْنُهْم  َط َما َعَلْيِهَما ِمَن ال�صعَر وال�صُّ ��ى َيَت�َصيَّ اَر َحتَّ ذا اأَ�ْصَعل ِفيِهَما النَّ والُك��راَع اإِ

َمْن َيُقوُل �َصّوط".

��ورُة: املو�ص��ع الذي ُتَع�ّص��ل فيه النَّح��ل، اإذا  ج6/���س)28، �ص��ور: "وال�صَّ
دجنها...".

ُل فيه الّنْحُل اإذا َدَحْتها". ُع الذي ُتَع�صِّ جاء يف الّتهذيب)2(: "الليث: املَْو�صِ

ويف الل�ص��ان)3(: "اإذا َدَجَنها..، ولع��ّل االأ�صوب "دحْتها" دليل ذلك ما جاء يف 
ُل فيه  النهاي��ة يف غريب احلديث)4(: "اخلالي��ا: جمع خلّية، وهو املو�صع ال��ذي ُتَع�صِّ

الّنحل، وكاأّنها املو�صع الذي ُتْخلي فيه اأجواَفها".

0/7) �ص��نن: "وقول��ه تعالى: "وما ه��و على الغيب ب�صن��ني"، اأي مبكتوم ملا 
اأوح��ي اإليه من الق��راآن" لعّلها بكتوم، جاء يف املحيط لل�صاح��ب)5(: "بكتوم"، وكذا 

يف التاج.)6(

ن��وءًا اإذا نف�صت يف الولد، اأي كرُث  60/7 �صن��اأ: "�صناأت امل��راأة ت�صناأ �صنًا و�صُ
ولُدها"، وقد فّت�صنا يف املعجمات عن معاين )َنَف�َس( فلم جندها ت�صتقيم مع معنى ما ورد 
، ومنها َنْف�س ال�ص��وف، وَنَف�صت الغنم، اأي رعت لي��اًل، ولعّل �صواب  يف الن���سّ

))(  ابن منظور، ل�سان العرب، )�صيط(.
)2(  االأزهرّي، تهذيب اللغة، )�صور(.
)3(  ابن منظور، ل�سان العرب، �صور.

)4(  ابن االأثري، النهاية يف غريب احلديث، خلي.
)5(  ابن عّباد، املحيط يف اللغة، �صنن.

)6( الزبيدّي، تاج العرو�ص، �صنن.
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فا�س والنف�صاء،  الن���سّ "َنَف�َس" بال�ّص��ني املهملة، جاء يف اأ�صا�س البالغة))(: "وم��ن النُّ
فا�ُس:  وقد ُنِف�َصت فهي منفو�صة، ونف�صت بولده��ا فهو منفو�س"، ويف املحيط)2(: "والنِّ
ِوالد امل��راأة اإذا و�صعت فهي ُنَف�َصاء، وِن�ْصوٌة ِنفا�ٌس، وُيقال اأي�صًا: ُنِف�صت املراأُة غالمًا 

على ما مل ي�صمَّ فاعله، والولُد منفو�س". 

72/4)، خ�ص��ب: "وكّل �صيٍء من اأر���س وقتٍّ ونحوهما فهو اأخ�صب"، وقتٍّ 
ت�صحيف، وال�صواب وُقّف، الأّن تتمة الن�ّس نف�صه يف العني: "واالأخ�صب: مكان من 
الُق��فِّ غليظ، ويف مو�صع اآخر من العني)3(: "واخَل�رْصمة: ُقفٌّ حجارُتها َر�رصا�ٌس 
: الغليظ  ُحْم��ٌر منثورة، فيها وعورة غرُي جّد غليظ��ة.."، ويف اجلمهرة)4(: والُقفُّ

املرتفع من االأر�س، اليبلغ اأْن يكون جباًل، وجمع الُقّف: ِقفاف.

 اأّم��ا الَقفُّ )بفتح القاف( فهو يبي�ُس اأحرار البقول وذكورها، وَقّف الُع�صب: اإذا 
ا�صتّد يب�ُصه، ُيقال: االإبل فيما �صاءت من َجفيٍف وَقفيٍف. 

ٌة  اأّما الَقّت، فهو: "الِف�ْصِف�صَة بال�صني، والَقتُّ َيكون رطبًا ويكون ياب�صًا الواحدة َقتَّ
ر، ويف حديث ابن �صالم فاإِن اأَْهدى اإِليك ِحْمَل ِتنْبٍ اأَو ِحمَل َقتٍّ فاإِنه  رة ومَتْ مث��ال مَتْ

واب")5( . ْطبُة من َعَلف الدَّ ِف�صُة وهي الرَّ ربًا، الَقتُّ الِف�صْ

72/4) خ�صب: "و�صيف خ�صيٌب خم�صوب اأي : �صحيد".

 �صحيد: ت�صحيف وال�صواب �صحيذ.

76/4) خ�رص: "واخل�رص واملخ�صور للرخ�س من ال�صجر".

))(  الزخم�رصّي، اأ�سا�ص البالغة، نف�س. 
)2(  ال�صاحب بن عباد، املحيط، نف�س.

)3(  اخلليل بن اأحمد، العني، خ�رسم، قرق�ص.
)4(  ابن دريد، جمهرة اللغة، قفف.

)5(  ابن منظور، ل�سان العرب، قتت.
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 املخ�ص��ور حتري��ف، وال�ص��واب "الَيخ�ص��ور"))( والرخ���س: ت�صحي��ف، 
وال�صواب: الّرخ�س.

مال: بقايا املاء يف فقر ال�صفا، وال�صواب "ُنُقر" بالنون  267/7، �صم��ل: "وال�صِّ
ل بالفاء، جاء يف العني)2(: "واخلالئُق ُنَقٌر يف ال�صفا..".

ويف الل�صان)3(: "واأ�صل النُّقرة حفرٌة ي�صتنقع فيها املاء"، وفيه كذلك)4(: والَوقبة 
نقٌر يف ال�صخر يجتمع فيه املاء.. قال العّجاج:

كاأَنَّ َعْيَنيه من الُغوؤُوِر. 

فًا منقوِر َدْي �صَ َقْلتاِن يف حَلْ

اِن ُنَق��ٌر يف روؤو�س ِقفاِفها، مَيلوؤها ماُء ال�صماء  مَّ ق��ال االأزهرّي)5(: وِقالُت ال�صَّ
يف ال�صت��اء؛ قال: وق��د َورْدُتها، وهي ُمْفَعم��ٌة، فوجدُت الَقْلتَة منها تاأُْخ��ُذ ِمْلَء مائِة 

 . مِّ خور ال�صُّ ، وهي ُنَقٌر َخَلَقها الله يف ال�صُّ راوية واأَقلَّ واأَكرَثَ

ويط��اُء: َمَرَق��ٌة كث��ريُة الّتمر واملاء"، ق��ال املحّققان يف  279/7 �ص��وط: "وال�صُّ
احلا�صي��ة: "يف �صّلى الله عليه واآل��ه، و)ط(: الرتمّن، ويف )�س( الرتم، وال�صواب: 

ما اأثبتناه مّما روي يف التهذيب عن العني". 

ويط��اء: مَرَقٌة َكرُثَ ماوؤها  ال�ص��واب: الّثَمر، ج��اء يف القامو�س املحيط)6(: "ال�صُّ
ها و�صائر احلبوب". وَثَمُرها، اأي ب�صلها وِحّم�صُ

))(  ابن منظور، ل�سان العرب، خ�رس.
)2(  اخلليل بن اأحمد الفراهيدّي، معجم العني 4/)5 خلق.

)3(  ابن منظور، ل�سان العرب، نقر.
)4(  امل�صدر ال�صابق، وقب.

)5(  االأزهرّي، تهذيب اللغة، َقَلت.
)6(  الفريوزاآبادّي، القامو�ص املحيط، �صوط.
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اأ.د. من�ضور الكفاوين، 
د.عاطف املحاميد، د. عماد الدين ال�ّضمري

وجاء يف الت��اج))(: "وقال الّلي��ث: ال�ّصويطاء: َمَرَقٌة َك��رُثَ ماوؤها وثمرها، اأي 
ويطاء"  ها و�صائر احلبوب". وقد اأو�صح ابن دريد �صبب ت�صميتها "ال�صُّ ب�صله��ا وِحّم�صُ

ويطاء: �رصٌب من الّطعام �ُصّميت الأّنها ُت�صاط اأي ُتخلط وُت�رصب". قال: "ال�صُّ

)/352 ع��رز: "واأع��رز الله من��ه، اأي اأعوز منه واأفق��ده وعّيب �صخ�صه"، 
عيب: لعّلها غّيب بالعني املعجمة.

لحفاة البحرّي الذي يجع��ل من جلده )الزيل(،  463/7 اأط��م: "واالأطوم: ال�صُّ
ورمّب��ا �ُصّبه جل��د البعري االأمل�س به" ق��ال املحّققان يف الهام�س ع��ن )الزيل(: "هكذا 

بطت يف �صّلى الله عليه واآله، وهكذا ُر�صمت يف )ط( و)�س( بدون �صبط". �صُ

 قلن��ا: وردت �صواب��ًا يف اجلزء االأخري م��ن كتاب العني، ق��ال: "الّذبُل: جلد 
لحفاة  ْبُل: �صيٌء كالعاج، وهو ظهر ال�صُّ حاح)3(: "الذَّ ال�صلحفاة البحرّي��ة")2(، ويف ال�صّ
مك  ��وار". ويف الت��اج)4(: "املَْل�صة كزنخة: االأط��وم من ال�صَّ البحرّي��ة ُيّتخ��ُذ منه ال�صِّ
ُف بها  وكذلك الزاخلة...ُتتَّخُذ من ِخفاف اجلّمالني، وُتتَّخُذ منها النعال...وُتخ�صَ

النِّعال".

6/8) م��دد: "واملدي��د: �صعرٌي ُيَج�سُّ ثم ُيب��لُّ فت�صفره االإب��ل..." وال�صواب: 
ْفُز، �صيٌء ُيَبلُّ َفَتْعلفه االإبل، وهو �صعرٌي  فت�صف��زه، جاء يف املحيط لل�صاحب)5(: "ال�صَّ
" ويف التاج)6(: "املديد: �َصعرٌي ُيَج�سُّ ثّم ُيَبلُّ فُي�صف��ُز البعرُي". ويف التهذيب)7(:  ُيَج���سُّ

))(  الزبيدّي، تاج العرو�ص، �صوط.
)2(  اخلليل، معجم العني 87/8)، ذبل.

حاح، ذبل. )3(  اجلوهرّي، ال�سّ
)4(  الزبيدّي، تاج العرو�ص، مل�ص، اأطم.

)5(  ال�صاحب بن عّباد، القامو�ص املحيط، �صفز، وابن منظور، ل�سان العرب، �صفز.
)6(  الزبيدّي، تاج العرو�ص، �صفز.
)7(  االأزهرّي، تهذيب اللغة، �صفز.
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فُز: تلقيُمك البع��رَي ُلَقَمًا ِعَظامًا، تقول: �صفزُت��ه فا�صطفز، وكلُّ  "ق��ال اللي��ث: ال�صَّ
واحدة منها �صفيزة".

9/8) ثرد، والترثيُد يف الذبيحة: تف�صيُخ اجللد وترك االإجهاز عليها، والكاللة 
اأداة للذبح. عّلق املحّققان على "الكاللة": "كذا يف االأ�صول املخطوطة فقط، ومل جند 

"الكاللة" يف م�صدر اآخر بهذا املعنى".

، ج��اء يف القامو�س))(: "كّل الب�رَصُ وال�صيُف وغريهما يكلُّ كّلًة  ال�صواب: الَكلُّ
وكاّلً وكاللة وكلولة وكلوتًة، وكّلل فهو كليٌل، وكّل: مل يقطع".

ّكني الذي لي�س بحاد". ويف الل�صان  وجاء يف الل�صان)2(: "والكّل قفا ال�صيف، وال�صِّ
د الذي ال تكون حديدُته حاّدة فهو يف�ّصخ اللحم". كذلك)3(: "وقال ابن االأعرابّي: امُلرَثِّ

89/8 مدي: "واملدى: احلو�س ال ن�صاب له، وجمعه اأمدية".

ال�ص��واب الن�صائب، كما يف املحيط)4(: "وامل��دى: احلو�ُس الذي ال ن�صائَب له 
وجمع��ه اأمدية". ويف ال�صح��اح)5(: "... احلو�ُس الذي لي�ص��ت له ن�صائب". ويف 
��ُب حوله حجارة". وجاء يف العني يف  القامو���س)6( : "واملَِديُّ تعني: َحو�ٌس ال ُتْن�صّ
مو�صع اآخر)7(: "والّن�صيبُة واحدة الّن�صائب، وهي ن�صائب احلو�س، وهي حجارٌة 

ُتن�صُب حوايل �صفرية، فُتجعُل له ع�صائد".

))(  الفريوز اآبادّي، القامو�ص املحيط، كلل.
)2(  ابن منظور، ل�سان العرب، كلل. 

)3(  نف�سه، ثرد.
)4(  ال�صاحب بن عّباد، املحيط يف اللغة، مدي.

)5(  اجلوهرّي، ال�سحاح، مدي، وكذا يف التهذيب، مدي.
)6(  الفريوز اآبادّي، القامو�ص املحيط، مدي.

وابن  ن�صب،  التهذيب،  واالأزهرّي،  ن�صب،   ،(36/7 العني  معجم  الفراهيدّي،  اأحمد  بن  اخلليل    )7(
منظور، ل�سان العرب، ن�صب.
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اأ.د. من�ضور الكفاوين، 
د.عاطف املحاميد، د. عماد الدين ال�ّضمري

ه��ات اأي�صًا". ق��ال املحّققان يف  ّ ُة: الباط��ل، وهي الرتِّ َ 06/8) ت��ره: "وال��رتِّ
الهام�س: "كذا يف االأ�ص��ول املخطوطة، ولي�س يف مادة "َتَرر" يف معجمات العربّية 

�صيٌء من هذا، فلي�س فيها اإاّل الرتهية".

ة: الباطل  هة كُق��ربَّ َّ ه��ة، ج��اء يف القامو���س املحي��ط))(: "الرتُّ ال�ص��واب: الرُتّ
ه..." ويف التاج: "...واأن�صد لروؤبة:  كالرتِّ

ِه  ّ وحّقٍة لي�س يقول الرتُّ

هات االأباطيل، واحدها تّرهة،  ّ هات." ويف الل�صان)2(: "والرتُّ ّ وهي واحدة الرتُّ
غار املت�صّعبة  رُق ال�صّ ُه: ب�صم التاء وفتح الراء امل�صّددة، وهي يف االأ�صل الطُّ ّ وهي الرتُّ
هُة واحٌد وهو الباطل". َّ ُه والرتُّ َ اِرُه، وِقيل: الرتُّ عن الطريق االأعظم، واجلمع: الرتِّ

ة بالتاء املربوطة كما �صبطها املحقّقان وبحثا  ُه بالهاء، ال الرتِّ ّ فال�صواب اإذًا الرتُّ
عنها يف )ترر(.

فرى من القف��ا: املو�صع الذي َيعرُق من البعري وكّل �صيء،  8/)8 ذفر: "والذِّ
وهما ِذْفريان عن ميني النفرة من االإن�صان و�صمالها".

ق��رة، جاء يف املحيط)3(: "وهما ِذْفريان يف االإن�صان من عن ميني  ال�صواب: النُّ
النُّقرة و�صمالها". اأّما النفرة كما �صبطها املحّققان فهي َعْدو الّظبي من الَفَزع)4(.

ُة كّل �ص��يء كان رّياَن من  بول م�صدر الذاب��ل، وهو دفَّ 87/8) ذب��ل: "والذُّ
النا�س والّنبات ثم ذبل..".

))(  الفريوز اآبادّي، القامو�ص املحيط، َتَره.
)2(  ابن منظور، ل�سان العرب، َتَره.

)3(  ال�صاحب بن عباد، املحيط يف اللغة، ذفر.
)4(  االأزهرّي، تهذيب اللغة، نفز.
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ة كما يف املحيط))(. واب: دقِّ ال�صّ

اَب ثم تِثيُب��ه". ال�صواب: ثم تثرُيُه،  ي��ح الرتُّ 93/8) ذرو: "ال��ّذرو: َذْرُو الرِّ
ج��اء يف التهذي��ب)2(: "قال الليث: ُيقال َذَرت الّريُح ال��رتاَب تذروه ذروًا اإذا حملته 

فاأثارته"، ويف الل�صان)3(: "وِقيَل: حملته فاأثارته واأذارته".  

ّفة، ُتلقى على  ج كال�صّ 238/8 اأثر: "وامِليرثة، خفيفة �صب��ه مرقعة، ُتّتخذ لل�رّصْ
ال�رّصج، وُيلقى عليها ال�رّصج".

ال�صواب: ِمرفقة، جاء يف التهذيب)4(: "ويف حديث ابن عمر: اأّن �صعيد بن ُجبري 
ٌد ِمَفَقَة اآدٍم، َح�صوها ليٌف اأو �َصَلب". واملِرَفَقة كالو�صادة.)5(  دخل عليه وهو متو�صِّ

َثُر حتت ُخّف البعري املعروف  238/8 اأثَر: "االأثر والواثر: لغتان، هو الذي ُيوؤْ
ر  الرقي��ق بذلك". ال�صواب: الرفيق، جاء يف املحيط)6(: "واالأَِثُر والواثر: الذي ُيوؤثِّ
حتت ُخّف البعري، الرفيق بذلك". ويف الل�صان وكذا يف التاج: الذي َياأُْثُر اأ�صفل ُخّف 

البعري)7(.

8/)33 بل��م واالأُبلمة: "ما ُي�ص��دُّ على حرزة البقل". لع��ّل ال�صواب: ُجرزة، 
دليل ذلك ما جاء يف الل�صان: "واجُلْرَزُة: احُلزمة من الَقتِّ ونحوه".)8(

ْرُدِر مع  362/8 يل��ل: "واليلُل م��ن االألل، وهو ِق�رَصُ االأ�صن��ان والتزاقها بالدُّ

))(  املحيط يف اللغة، ذبل.
)2(  االأزهرّي، تهذيب اللغة، ذرا.

)3(  ابن منظور، ل�سان العرب، ذرا.
)4(  االأزهرّي، تهذيب اللغة، رفق.

)5(  ابن منظور، ل�سان العرب، رفق.
)6(  ال�صاحب بن عّباد، املحيط يف اللغة، اأثر.

)7(  ابن منظور، ل�سان العرب، اأثر، والزبيدّي، تاج العرو�ص، اأثر.
)8(  امل�صدر ال�صابق، جرز.
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اأ.د. من�ضور الكفاوين، 
د.عاطف املحاميد، د. عماد الدين ال�ّضمري

اخت��الف بنية يتبُعُه". ال�صواب: نبتة، ج��اء يف املحيط))(: "الَيلُل: ق�صرٌي يف االأ�صنان 
والتزاقها مع اختالف نبتٍة، رجٌل اأََيلُّ وامراأٌة َياّلء وقد َيِللْت..".

ْقدة: ح�صي�صة كثرية االإهالة الّل��نب، تطبخ بدقيق ولنب واأ�صياء  33/5 �صق��د: "ال�صُّ
ُتوؤكل".

لع��ّل ال�ص��واب: ج�صي�صة )باجلي��م(، وق��د وردت ح�صي�صة باحل��اء يف العني، 
واملحي��ط، والتهذي��ب، والقامو�س املحي��ط، واملحكم، وكذا يف الل�ص��ان، والتاج، 

�س. وجاءت اجل�صي�صة )باجليم( يف املخ�صّ

)/0)) عف��ر: "ومعاف��ر: الُعْرُفُط يخرج من��ه �صبه �صمغ حل��و، ُي�صّيع باملاء 
َفُي�رسب".

ّيُح، دليل ذلك ما جاء يف الع��ني يف مو�صع اآخر:  ّي��ع: لعّل ال�ص��واب: ُي�صَ ُي�صَ
ياح: اللنب اخلاثر ُي�صبُّ فيه املاء ثّم ُيْجَدح")2(. ويف التهذيب)3(: "اأبو عبيد عن  "وال�صّ

ياح"، ودليٌل اآخر من كتاب العني  ْيُح وال�صّ االأ�صمعّي: اإذا َكرُثَ املاُء يف اللنب فهو ال�صَّ
مُغ  ُح باملاء َفُي�رصُب، و�صَ يَّ نف�صه)4(، قال: "واملغفوُر ُدوٌد يخرج من الُعْرُفط ُحْلٌو ُي�صَ
االإّجا�صة ُمْغُفوٌر، وخرجوا َيَتَمْغَفرون: اأي يطلبون املغافري". وعليه ل وجه لقول 
بيدّي يف ا�صتدراكه عل��ى اخلليل اإّنه قال معاِف��ر الُعرفط، وال�صواب:  اأب��ي بك��ر الزُّ

املعافري، وقد راأينا اخلليل اأثبتها "املعافري".

اُن الرجل، وهو ُذْلذُل ثوبه املرفوع، وُيقال: رفع  276/4 خ��نب: "واخُلْبنُة ُتبَّ
يف ُخْبَني��ه �صيئًا، وقد َخَبْن��ُت اأخنُب خبنًا". ُتّبان: حتريٌف وال�ص��واب ُثَبان، جاء يف 

))(  ال�صاحب بن عّباد، املحيط يف اللغة، يلل.
)2(  اخلليل الفراهيدّي، معجم العني 267/3، �صيح.

)3(  ال�صاحب بن عّباد، املحيط يف اللغة، يلل.
)4(  اخلليل الفراهيدّي، معجم العني، 407/4 غفر.
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التهذي��ب))(: "واخُلْبَن��ُة: ِثَباُن الرجل، ه��و ُذْلُذُل ثوِبه املرفوع، ق��ال الليث: َخَبْنُت 
ْرَفَع من مو�صِع��ه كي َيْقُل�َس. كما  الث��وَب َخْبًن��ا� اإذا َرَفْعُت ُذْلُذَل الث��وب. فِخْطُته اأَ
ْبَنُة: ِثباُن الرُج��ل، وهو ُذْلُذُل  ، ق��ال: واخْلُ ُيْفَع��ل بثوب ال�صب��يِّ الِفْعُل: َخنَبَ َيْخنِبُ
ثوِب��ه املرفوُع." جاء يف حديث عمر -ر�صي الله عنه-: "اإذا مرَّ اأحٌد بحائط فلياأكل 
بان،  من��ه وال يّتخذ ثبانًا وروي: ُخْبَن��ة")2( ويف غريب احلديث الأبي عبيد قوله: "الثَّ
ق��ال اأبو عمرو: هو الوعاء الذي ُيحمُل فيه ال�صيء، ف��اإْن ُخنب حملته بني يديك فهو 
ِثبان")3(. ويف التهذي��ب: "فاإْن حملته بني يديك فهو ِثبان، وقد ثبنت ِثبانًا فاإْن جعلته 

يف ح�صنك فهو ُخْبَنة".)4(

بان ما جعلته يف ح�صنك، اأو حجرك ما اأورده ال�صاحب بن عّباد  ودليُل اأّن الثِّ
ُمرة �صبه الدم، واحُلْذُل: احَلْجُر، وهو  يف قول��ه)5(: "واحُلذاُل: �صيٌء يخرج م��ن ال�صُّ
بان اأي�صًا". اأّما التّبان فقد ذكرها اخلليل يف "تنب"  يف حذل��ه: اأي يف َحْجره، وه��و الثِّ
بان  قال: "والتبان: �صبه �رصاويل والَتّبابنُي: االأْقبيُة الِق�صاُر الِكمام)6("...، وذكر الثِّ
يف )ثنب(، ق��ال: "ثبنُت ِثبانًا وتثّبنُت: اإذا جعلت �صيئًا يف الوعاء ثّم حملته بني يديك، 
والثبان: طرف الّرداء، َثَبنه َثْبنًا وثبانًا)7("، وقد اأ�صار املحّققان بعد نهاية هذا الن�ّس 

))(  االأزهرّي، تهذيب اللغة، خنب.
)2(  الزخم�رصّي، اأبو القا�صم جار الله حممود بن عمرو بن اأحمد )ت538ه�(، الفائق يف غريب احلديث، 

حتقيق: علي حممد البجاوي وحممد اأبو الف�صل اإبراهيم، دار املعرفة، ط2، لبنان، ثنب.
)3(  اأبو ُعبيد، القا�صم بن �صالم بن عبدالله الهروي البغدادّي )ت224ه�(، غريب احلديث، حتقيق: د.حممد 

عبداملعيد خان، مطبعة دائرة املعارف العثمانية. 3/)26.
)4(  االأزهرّي، تهذيب اللغة، خنب.

ويف  القمي�ص"  ذيل  "ا�صتدارة  اجلمهرة، حذل:  اللغة، حذل، ويف  يف  املحيط  عّباد،  بن  ال�صاحب    )5(
كُحجزة  َحجزة،  غريه  وعند  ال�صاحب  عند  واحَلجر  القمي�س"  اأو  االإزار  حا�صية  "حذل:  ال�سحاح: 

ال�رساويل. التهذيب والل�سان، حذل.
)6(  الفراهيدّي، معجم العني 29/8)، تنب. ويقال: تنب الثوب وخبنه وكبنه.

)7(  امل�صدر ال�صابق، 8/)23، ثنب، والزخم�رصّي، الفائق، خنب.
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بالقول يف احلا�صية "جاء بعد هذا يف االأ�صول املخطوطة وهو الِكبان واخِلبان". 

قلن��ا: وهذا هو املق�صود؛ الأّنها من "خنب" و"َك��نب" وليتهما اأثبتا ما يف الأ�صول 
بان ما ُيْخنَب من الث��وب ُتو�صع فيها الفاكهة  املخطوط��ة ليزيدا الن�ّس اإي�صاح��ًا، فالثِّ
وغريه��ا يف حجر االإن�صان اأو ح�صن��ه، اأّما الّتّبان فهي ال�رّصاوي��ل الق�صرية و�صّتان 
بينهم��ا، وقد ُحّرف��ت "الّثبان" يف ن�ّس اخلليل اإلى الّتّبان، كما ُحّرفت يف الل�صان اإلى 

"الثياب"، جاء يف الل�صان: "اخُلْبنة ثياب الرجل، وهو ُذْلُذل ثوبه املرفوع"))(. 

))(  ابن منظور، ل�سان العرب، خنب. 
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اخلامتة:

الة وال�ّص��الم على ر�صوله الكرمي  احلمد لله ال��ذي بنعمته تتم ال�صاحلات وال�صّ
وعلى اآله و�صحبه الّطاهرين و�صلم ت�صليمًا، وبعد:

 فقد نه�صت ه��ذه الدرا�صة مبراجعة لتحقيق اأهّم واأوّل معاجم العربّية، )معجم 
الع��ني( وق��راءة دقيقة لهذا ال�ّصف��ر العظيم، فوقفنا على بع�س م��ا اعتور حتقيقه من 
اأخط��اء تنّوعت بني الّت�صحيف��ات والّتحريفات، وهو اأمر �صائ��ع يف حتقيق الرّتاث؛ 
ة من العلماء بله العامة. وقد  اإذ قّلم��ا ي�صلم حتقيق م��ن ت�صحيف، وقد وقع فيه اخلا�صّ
�صنف��وا عددًا من املوؤلفات يف ه��ذا ال�ّصاأن من ذلك: اإ�صالح غلط املحّدثني للخّطابّي، 
و���رصح ما يقع فيه الّت�صحيف الأبي اأحم��د الع�صكرّي، وت�صحيح الّت�صحيف وحترير 
الّتحريف لل�صفدّي، واأي�صًا التنبيهات على ما وقع يف اأمايل القايل الأبي عبيد البكرّي، 
والف�صل الذي ذكره ابن جني حول اأوهام اخلا�صة والعامة يف "خ�صائ�صه"، وغري 

ذلك من امل�صنفات.

 ولل��ه در ابن حنبل القائ��ل: "ومْن يعرى من الّت�صحي��ف"؟ وال ريب اأّن هذه 
الهفوات، والت�صحيفات، والتطبيعات ال تقلل من اجلهد اجلّبار الذي قام به املحّققان 
اجلليالن، ويج��ب اأال نن�صى ما واجههما من �صعوب��ات وعقبات اعرت�صت طريق 
د ن�صِخه،  حتقي��ق هذا ال�ّصفر العظيم؛ وكتاب بحجم العني، وكرثة خمطوطاته، وتعدُّ
واختالفها الكبري بع�صها عن بع�س، وتوزعها يف اأ�صقاع الدنيا، وكرثة ما قيل عن 
ن�صبة الكتاب للخليل، وغري ذلك م��ن ال�صعوبات التي واجهت حمققْي العني. لذلك 
لنا اأْن نلتم�س العذر للمحققنِي لبع�س الهفوات والّت�صحيفات التي فاتتهما، وهذا عمل 
كبري وجه��د عظيم قام به املحققان اجلليالن، لذلك حاولن��ا يف هذه القراءة تقومي ما 
اناآَد من الن�س، وق��د حاولنا واجتهدنا ما و�صعنا اجلهد فاإْن اأ�صبنا فتلك غاية مطلوبة 
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ومثاب��ة منوبة، واإْن تك��ن االأخرى فح�صُبنا اأّننا اجتهدنا، ونرج��و اأْن يكوَن لنا اأجُر 
املجتهد، هذا وبالله التوفيق وهو وحده الهادي املوفُق ل�صبل الّر�صاد، واآخُر دعواهم 

اأن احلمُد لله رب العاملني.
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امل�ضادر واملراجع

النهاية . ) املبارك )ت606ه�/209)م(:  ال�صعادات  اأبو  الّدين  ابن االأثري، جمد 
حممد  وحممود  الزاوي،  اأحمد  طاهر  حتقيق:  والأثر،  احلديث  غريب  يف 

الطناحي، دار اإحياء الكتب العلمّية، في�صل عي�صى البابي احللبي.

اللَُّغة، . 2 تهذيب  اأحمد )ت370ه�/980م(:  اأبو من�صور حممد بن  االأزهرّي، 
وعبدالكرمي  �صالمي،  ُعمر  عليها:  عّلق  مرعب،  عو�س  حممد  اإ�رصاف: 
بريوت،  العربي،  الرتاث  اإحياء  دار  اأ�صالن،  حممد  فاطمة  تقدمي:  حامد، 

لبنان، ط)، )42)ه�/)200م.

االأ�صرتاباذي، ر�صي الدين حممد بن احل�صن )ت686ه�/287)م(: �رشح �سافية . 3
ابن احلاجب مع �رصح �صواهده ِل�)عبدالقادر البغدادي( )ت093)ه�/682)م( 
حتقيق: حممد نور احل�صن، حممد الزْفزاف، حممد حميي الدين عبداحلميد، 

دار الكتب العلمّية، بريوت، لبنان، 395)ه�/975)م.

مهدي . 4 �صالح  حتقيق:  املثلث،  )ت)52ه�(،  ال�ّصيد  ابن  البطليو�صّي، 
الفرطو�صّي، ط)، دار الّر�صيد، بغداد، )98)م.

اللَُّغة . 5 تاج  ال�سحاح،  )ت393ه�/002)م(:  حّماد  بن  اإ�صماعيل  اجلوهرّي، 
للماليني،  الِعْلم  دار  عّطار،  عبدالغفور  اأحمد  حتقيق:  العربية،  و�سحاح 

بريوت، لبنان، ط4، 990)م.

االأندل�صي، اأبو حيان حمّمد بن يو�صف، ارت�ساف ال�رّشب من ل�سان العرب، . 6
حتقيق: رجب عثمان حمّمد، مكتبة اخلاجنّي، القاهرة، ط)، 998)م.

اللَُّغة، . 7 جمهرة  )ت)32ه�/933م(:  احل�صن  بن  حممد  بكر  اأبو  ُدَرْيد،  ابن 
مطبعة جمل�س دائرة املعارف العثمانية، حيدر اآباد، ط)، 345)ه�.
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القامو�ص . 8 جواهر  من  العرو�ص  تاج  احل�صينّي،  مرت�صى  حمّمد  الّزبيدّي، 
�صل�صلة  العربي  الرتاث  الكويت،  واآخرين،  فّراج  اأحمد  عبدال�ّصتار  حتقيق: 

ت�صدرها وزارة االإر�صاد واالأنباء يف الكويت، )385)ه�/965)م(.

)ت538ه�(، . 9 اأحمد  بن  عمر  بن  حممود  الله  جار  القا�صم  اأبو  الزخم�رصّي، 
دار  لبنان،   - ال�ّصود، بريوت  با�صل عيون  البالغة، حتقيق: حمّمد  اأ�سا�ص 

الكتب العلمّية، ط)، )9)4)ه�-998)م(.

اأحمد، )ت538ه�(، . 0) بن  بن عمر  الله حممود  جار  القا�صم  اأبو  الزخم�رصّي، 
اأبو الف�صل  الفائق يف غريب احلديث، حتقيق: علي حممد البجاوي - حممد 

اإبراهيم، ط2، دار املعرفة – لبنان.

ق�صطّي، اأبو عثمان، كتاب الأفعال، حتقيق ح�صني حممد �رصف، مراجعة . )) ال�رصَّ
مهدي عاّلم، الطبعة االأولى، الهيئة امل�رصية العامة ل�صوؤون املطابع االأمريية، 

م�رس، 978).

و�رصح: . 2) حتقيق  الكتاب،  )ت80)ه�/796م(:  عثمان  بن  عمرو  �صيبويه، 
عبدال�صالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة ، ط5، 340)ه�/2009م.

املحكم . 3) )ت458ه�/065)م(:  اإ�صماعيل  بن  علي  احل�صن  اأبو  �صيده،  ابن 
علي  حممد  من�صورات  هنداوي،  عبداحلميد  حتقيق:  الأعظم،  واملحيط 

بي�صون، دار الكتب العلمّية، بريوت، لبنان، ط)، )42)ه�/2000م.

�ص، حتقيق: جلنة اإحياء الرتاث العربي، دار اإحياء الرتاث . 4) ابن �صيده: املخ�سّ
العربي، بريوت، لبنان.

ال�ّصيبايّن، اأبو عمرو، كتاب اجليم، حتقيق: اإبراهيم االأنبارّي، وحمّمد خلف . 5)
الله اأحمد، القاهرة، 394)ه�-974)م.
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غايّن، احل�صن بن حمّمد بن احل�صن )ت650ه�(، العباب الّزاخر واللباب . 6) ال�صّ
الفاخر،  حتقيق: حمّمد ح�صن اآل يا�صني، العراق، دار الّر�صيد للن�رص، وزارة 

الثقافة والإعالم، �صل�صلة املعاجم والفهار�ص، )979)م(.

احب )ت385ه�(، املحيط يف اللغة، حتقيق: حمّمد ح�صن اآل . 7) ابن عّباد، ال�صّ
يا�صني، عامل الكتب، ط)، )4)4)ه�-994)م(.

اأبو ُعبيد، القا�صم بن �صالم بن عبدالله الهروي البغدادّي )ت224ه�(، غريب . 8)
احلديث، حتقيق: د. حممد عبداملعيد خان، مطبعة دائرة املعارف العثمانية. 

املقّرب، . 9) )ت669ه�/270)م(،  موؤمن  بن  علي  االإ�صبيلي،  ع�صفور  ابن 
حتقيق: فخر الدين قباوة، دار املعرفة، بريوت، لبنان.

يف . 20 املمتع  )ت669ه�/270)م(،  موؤمن  بن  علي  االإ�صبيلي،  ع�صفور  ابن 
لبنان،  بريوت،  املعرفة،  دار  قباوة،  الدين  فخر  د.  حتقيق:  الت�رشيف، 

ط)، 407)ه�/987)م.

كتاب . )2 )ت75)ه�/)79م(:  اأحمد  بن  اخلليل  عبدالرحمن  اأبو  الفراهيدي، 
دار  موؤ�ص�صة  ال�صامرائي،  اإبراهيم  د.  املخزومي،  مهدي  حتقيق:  العني، 

الهجرة، مطبعة ال�صدر، ط2، 0)4)ه�.

الفريوز اآبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب )ت7)8ه�/4)4)م(: القامو�ص . 22
اجليل،  دار  لبنان،  بريوت،  والن�رص،  للطباعة  العربية  املوؤ�ص�صة  املحيط، 

بريوت، لبنان.

 جمّلة حولّيات اجلامعة الّتون�سّية، العدد 27، لعام 988)م.. 23

 جمّلة حولّيات اجلامعة الّتون�سّية، العدد 28، لعام 988)م.. 24
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 جمّلة جممع اللغة العربّية، القاهرة، العدد 76/75.. 25

 جمّلة املورد العراقّية، )200م.. 26

�صادر، . 27 دار  العرب،  ل�سان  مكرم،  بن  حمّمد  الّدين  جمال  منظور،  ابن   
بريوت، ط3، 993)م.

 ابن يعي�س، موفق الدين يعي�س بن علّي، �رشح املف�سل، تقدمي: اإميل بديع . 28
يعقوب، دار الكتب العلمية، بريوت، ط)، )200م.

 ابن يعي�س، موفق الدين يعي�س بن علّي، �رشح امللوكّي، حتقيق: فخر الدين . 29
قباوة، املكتبة العربية، حلب، ط)، 393)ه�/973)م.
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28. ʾIbn Yaʻish, Muwaffaq al-Din Yaʻish b.ʻAliy, sariḥ al-

mufaṣṣal, taqdĪm: ʾImayl BadĪʻ Yaʻqoub, Dār al-Kutub al-

ʻIlmiyyah, bayrūt, 1st ed. (2001m).

29. ʾIbn Yaʻish, Muwaffaq al-Din Yaʻish b.ʻAli, sariḥ almulūkhiy, 

taḥqĪq: fakhr al-Din qabāwat, almaktabat alʿarabiyat, ḥalab, 

1st ed. (1393 h/1973m).
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20. ʾIbn ʿaṣfūr alʾishbĪliy, ʿaliy b. muʾmin (t669h/1270m) 

(t669h/1270m): almumtiʿ fĪ altaṣrĪf, taḥqĪq: d fakhr aldĪn 
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جملة جممع اللغة العربية االأردين

جملة متخ�ض�ضة حمكمة

�شروط الن�شر:

 تعنى املجلة بالبحوث التي تعالج ق�صايا اللغة العربية واآدابها. 
 يك��ون البحث املقدم للمجلة م�صتوفيًا ���رصوط البحث العلمي من حيث االإحاطة . )

واال�صتق�ص��اء واالإ�صاف��ة املعرفي��ة واملنهجي��ة والتوثيق و�صالم��ة اللغة  ودقة 
التعبري.

 ي�صرتط يف البحث اأن يكون خا�صًا مبجلة املجمع، واأن ال يكون قد ن�رص اأو قدم . 2
الأي جهة اأخرى لغايات الن�رص، ويقدم الباحث تعهدًا خطيًا بذلك.

 اأن تت�صم البحوث النقدية باأ�صلوب النقد العلمي املو�صوعي.. 3
 ي�صب��ح البح��ث بعد قبوله للن���رص حقًا ملجلة املجم��ع، وال يجوز النق��ل عنه اإال . 4

باالإ�صارة اإلى جملة املجمع.
 ال يج��وز ل�صاحب البحث اأو الأي جه��ة اأخرى اإعادة ن�رص ما ن�رص يف املجلة اأو . 5

ملخ���س عنه يف اأي كتاب اأو �صحيفة اأو دورية اإال بعد مرور �صتة اأ�صهر على 
تاريخ ن�رصه يف املجلة، واأن يح�صل على موافقة خطية من رئي�س التحرير.

6 . Ms(   ير�صل الباح�ث ن�صخ�ة اإلكرتونية من بحث�ه با�صتخدام الربنامج احلا�صوبي 
word( بحج��م خط )4)( للمنت و)2)( للهوام�س على وجه واحد من الورقة 

.)A 4( حجم
ال تزي��د �صفحات البحث عل��ى )25( خم�س وع�رصين �صفح��ة، بواقع )250( . 7

مئتني وخم�صني كلمة لل�صفحة الواحدة، اأو من 6000 - 8000 كلمة للبحث.
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 يج��ب اأن ي�صتم��ل البحث عل��ى ملخ���س باللغة العربي��ة، مرتجمًا اإل��ى اللغة . 8
االإجنليزية مبا فيه العنوان.

اإذا كان البحث جزءًا من ر�صالة علمية غري من�صورة، فيجب اأن يو�صح الباحث . 9
اأ�صماء كل من امل�رسف واأع�صاء جلنة املناق�صة، وتاريخها. 

  يتول��ى حتكيم البحث حمكمان اأو اأك��رث ح�صب ما تراه هيئة التحرير، ويلتزم . 0)
الباحث بدفع النفقات املالية املرتتبة على اإجراء التحكيم يف حال �صحبه بحثه اأو 

الرغبة يف عدم متابعة اإجراءات التحكيم وفق ما يقدره رئي�س التحرير.
يك��ون قرار هيئ��ة التحرير باإجازة ن���رص البحث اأو االعت��ذار عن عدم ن�رصه . ))

نهائي��ًا، وحتتف��ظ هيئة التحرير بحق ع��دم اإبداء االأ�صب��اب، ويجوز يف حال 
االعت��ذار اأن يزود الباحث باملالحظات واملقرتحات الت��ي ميكن اأن يفيد منها 

يف اإعادة النظر ببحثه.
  يلت��زم الباحث باإج��راء التعديالت التي يطلبها املحكم��ون اإذا كان قرار هيئة . 2)

التحرير باإجازة ن�رص البحث م�رصوطًا بذلك.
البحوث غري املجازة ال ترد الأ�صحابها.. 3)
البح��وث املن�ص��ورة يف املجلة تع��رب ع��ن اآراء اأ�صحابها، وال تع��رب عن هيئة . 4)

التحرير اأو املجمع.
يخ�صع ترتيب البحوث عند الن�رص يف املجلة ملعايري فنية تراها هيئة التحرير.. 5)
 يجب اأن ي�صتمل البحث عل��ى قائمة امل�صادر واملراجع باللغة العربية مرتجمًة . 6)

اإلى اللغة االإجنليزية اأو مرومنًة اإليها ح�صب النظام العاملي املعتمد للرومنة.
  يكون توثيق البحوث كما ياأتي:. 7)
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امل�ضادر:

يوثق امل�صدر عند ذكره الأول مرة على النحو االآتي:
يذكر ا�ص��م املوؤلف كاماًل، وتاريخ وفاته بالهجري وامليالدي بني قو�صني، اإن 
كان متوفى، وا�صم امل�صدر كاماًل باحلرف الغامق، اإذا كان عربيًا، وبحروف مائلة 
اإن كان بلغ��ة اأجنبية، وعدد االأجزاء اأو املجل��دات واأق�صامها، وا�صم املحقق، ودار 
الن�رص، ورقم الطبعة، ومكان الن�رص، و�صنة الن�رص، ورقم ال�صفحة اأو ال�صفحات.

مثال:
اأبو عثمان �صعيد بن حممد ال�رصق�صطي )ت400ه�، 0)0)م(، كتاب االأفعال، 
3ج، حتقي��ق د. ح�صن حممد حممد �رصف، الهيئة العامة ل�صوؤون املطابع االأمريية، 

القاهرة، 975)م، ج)، �ص 85).
املراجع:

يذكر ا�صم املوؤلف كاماًل، وتاريخ وفاته بالهجري وامليالدي، اإن كان متوفى، 
ث��م ا�صم املرجع كاماًل باحلرف الغام��ق اإن كان عربيًا وبحروف مائلة اإن كان بلغة 
اأجنبي��ة، وعدد االأج��زاء اأو املجلدات واأق�صامها، اإن وج��دت، ودار الن�رص، ورقم 

الطبعة، ومكان الن�رص، و�صنة الن�رص، ورقم ال�صفحة اأو ال�صفحات.
مثال:

ح�صن �صعيد الكرمي )ت 438)ه�/2007م(، الهادي اإلى لغة العرب، 4 ج، 
دار لبنان للطباعة والن�رص، )99)م، بريوت، ج) �ص239.

حما�ضرات املوؤمترات:

يذكر ا�صم املحا�رص كاماًل، وعنوان بحثه اأو مقالته باحلرف الغامق بني عالمتي 
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اقتبا���س، هك��ذا "      " ويذك��ر عنوان الكتاب كام��اًل، وا�صم املح��رر اأو املحِرَرْين 
وي�ص��اف اإليه/اإليهما كلمة "رفاقه/ رفاقهما" اإن كان��وا اأكرث من اثنني على اأن تذكر 
اأ�صماوؤه��م جميعًا يف قائمة املراجع، وا�صم دار الن�رص، ومكان الن�رص، و�صنة الن�رص، 

ورقم ال�صفحة اأو ال�صفحات.
مثال:

�صك��ران خربوطل��ي، "اأوق��اف دم�صق واأثرها عل��ى احلركة العلمي��ة فيها يف 
الع���رص االأموي"، املوؤمتر ال��دويل ال�صابع لتاري��خ بالد ال�ص��ام: االأوقاف يف بالد 
ال�صام، حترير الدكتور حممد عدنان البخيت، مطبعة اجلامعة االأردنية، من�صورات 

جلنة تاريخ بالد ال�صام، عمان، 2009م، �ص 3)-27.
املجالت:

يذك��ر ا�صم �صاح��ب البحث اأو املقالة كاماًل، وعنوان بحث��ه اأو مقالته باحلرف 
الغامق بني عالمتي تن�صي�ص هكذا "      " ويذكر ا�صم املجلة باحلرف الغامق للمجالت 
العربية، وبح��روف مائلة للمجالت االأجنبية، ورقم املجلد والعدد، ورقم ال�صفحة 

اأو ال�صفحات.
مثال:

ح�ص��ن حمزة، "الو�ص��ع واال�صتق��اق والدالل���ة"، جملة املعجمّي��ة، تون�س، 
2002م، العدد 8)، �ص)98-8.

8). يراعى عند االإ�صارة اإل��ى ال�صفحة اأو ال�صفحات املقتب�س منها يف احلوا�صي، ما 
ياأتي:

- يو�ص��ع الرمز )�س( للداللة عل��ى ال�صفحة اأو ال�صفحات املقتب�س منها اإذا كان 
امل�ص��در اأو املرجع عربيًا واحل��رف )p( لل�صفحة الواحدة، و)pp( الأكرث من 
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�صفحة اإذا كان امل�صدر اأو املرجع اأجنبيًا.
- يذكر ا�صم ال�صورة ورقم الآية اأو الآيات يف منت البحث، وبر�صمها القراآين.

- يذك��ر احلديث النبوي ال�رصيف ومظان��ه وم�صادر تخريجه من كتب احلديث 
النبوي االأ�صول، ويوثق كل م�صدر منها توثيقًا كاماًل.

- عن��د ورود بيت اأو اأبيات م��ن ال�صعر، يذكر ا�صم ال�صاع��ر والبحر وم�صادر 
تخريجه.

- يذك��ر ا�صم املوؤلف كاماًل عند اال�صت�صه��اد مبخطوط، ويذكر عنوان املخطوط 
كاماًل، ومكان وجوده، وتاريخ الن�صخة، وعدد اأوراقها، ورقم الورقة.

9). تكت��ب اأ�صم��اء االأعالم االأجنبية يف منت البحث بح��روف عربية )والتينية بني 
قو�صني( على اأن يذكر اال�صم كاماًل عند وروده الأول مرة.

20. تكت��ب اأ�صم��اء اأعالم الرتاث العربي االإ�صالمي يف م��نت البحث كاملة مع ذكر 
تاريخ الوف��اة بالهجري وامليالدي ب��ني قو�صني لالأعالم، وتع��رف املواقع يف 

�صوء املراجع احلديثة.
)2. تو�صع اأرقام التوثيق بني قو�صني، وتكون مت�صل�صلة من اأول البحث اإلى اآخره.
22. يق��دم كل �صاحب بحث قبل الن���رص �صريته الذاتية يف حدود )50( خم�صني كلمة 
تقريبًا، تت�صمن اأعلى موؤهل علمي، واجلامعة التي تخرج فيها، ومكان عمله، 

ومركزه الوظيفي واهتماماته العلمية، وعنوان بريده االإلكرتوين.
23. يق��دم اإل��ى �صاحب البحث ن�صخ��ة من العدد املن�ص��ور فيه بحث��ه و)25( خم�صًا 

وع�رسين م�صتلة من بحثه.
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