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مصطلح ألامُة العشبُة وؤثشه في التكىًٍ اللغىي والحظاسي للعشب
عماد ظعذ فاًض ؤبى حعً
ثلخُص:
تهدٖ هره الدزاطة ئلى مناٛؼة مـولح ألامية الِسبية ُلى مظتويي الاؿوالح والتداو ٤وؿوال
ئلى بيان أهميتها وأثسه في الت٢وين اإلاِسفي للِسب.
وُليه ٜٗ ،هد ٟؼهه٘ ههره الدزاطهة ُههن أؿه اإلاـهولح وبههداتا ًههوزه ومٌهاهس وؿهه ٙالِهسب به ،
ودالال هرا الوؿٟ ،ٙما خ ٜٜالٜو ٤بم٘هوم ؤلاتجهايي ٠وؿه ٙل ّمهة تنهلٗ ٤هحه الهويي ،وتلٜه
زطالة الٜسآن بوؿ٘ ال١تاب الساتّ واإلاعجص واإلاإثس ...ول تٔ٘ ه ٟرل ٣ه دوز يههود فهي ؿهناُة ههرا
اإلاـ ههولح وتو ههوز داللت ه الظ ههل ية ،وال ههر ب ههدا تدسي٘ هها إلاـ ههولح (الج ههويي ) أ (ألآيههاز) ال ههرتن  ٠ههان
الحهود تسون ٗحه جنظا آخس دونه ُسٛا وم٢انة وثٜاٗة وٗلال...
ولههرل ٣زأى ال ده فههي هههرا اإلاـههولح دلههيال ُلههى ٗله الِههسب وم٢ههانته الساةههد فههي مجهها ٤ال يههان؛
نث هسا أو ػههِساٟ ،مهها زأى ٗي ه وجههها ٛويهها مههن وجههوه ؤلاعجههاش الن ههو والٜسآنههي ،والههر انِ١ههع أثههسه
بوكوح ُلى لٔته وبيانه وثٜهاٗته ٗ ،نلُه لٔهته ئلهى اإلاوطهي ٜوالٔناةيهة وؤلاُهساب ،وذاٟهسته ئلهى
التي ٍٜوالٜدز ال٘اةٜهة ُلهى الخ٘هٍ والاطهرججاَ  ،ومههد لظهياد التِلهي الظهميي وٛهو الاطهتدال٤
والاطتؼهاد اإلا ني ه أطاطا ه ُلى اإلاؼاٗهة والخلوز والتواؿ ...

ُ
ما اإلاٜـود بال ّمية؟ وه ٠ان الِسب يِسٗونها ٟم٘سد أو ٟمـولحٛ ،
ً ُ
الٜسآن ال١سي  ،وبن٘ع داللة الٜسآن لها؟ ث ه ٠ان الِسب – ِٗال – أ ّميين؟ وه ٠ان
ّ ُ ً
النبي  أ ّميا ٟرل٣؟ وه لرل ٣من داللة أو تأثيج؟
ُ
ً
ت دو أن اإلاِاج الِسبية ال تظِٟ ٙثيجا في ال د ُن أؿو ٤هره ال٢لمة أو داللتها،
ً
ٗل تسد لها ذٟس في جمهس ابن دزيد مثال ،وال في صخاح الجوهس  ،أو مٜاتيع ابن ٗازض ،أو
وزودها في

أطاض ال الٓة للصمخؼس  ...وٛد اٟت٘ ابن منٌوز وؿاخب الٜاموض اإلاديى باتساد
مِنيين لها؛ تتلخف ألاو ٤في الداللة ُلى ُدم الٜدز ُلى الٜساء أو ال١تابة ،والثاني في
الداللة ُلى ّ
اليي والج٘اء وٛلة ال١الم(...)2
( )1ابن منٌوز؛ جما ٤الدتن ،أبو ال٘ل مدمد بن م١سم ألانـاز اإلاتوفى طنة 111هه ،لظان الِسب ،داز
ؿادز ،بيجو 1990 ،م ،ماد (أم )  .34/12وال٘يجوش أباد  ،مجد الدتن مدمد بن يِٜوب اإلاتوفى طنة
711هه ،الٜاموض اإلاديى ،داز ئخياء الرجاث الِسيي ،بيجو  ،ن(1991 ،)11م ،ماد (أمة).104/4 ،
اإلاجمّ ،الِدد  ،)1021( 6ؿ٘دة271 ،

عماد ظعذ ؤبى الحعً

واإلاِنيان تسجِان ئلى أؿ واخد تدوز خو ٤الج لة ألاولى ،أو خلٜة ألا ّمة في ال ٜاء ُلى
ُ
ٗال ّ
مي هو الر ال ت١تب وال تٜسأ في ٟتاب،
أؿ الوالد  ٛتِل ال١الم أو ال١تابة(،)1
وهرا هو خاُ ٤ج ّ الِسب ئال ٛليال مجه ٗ ،نظب من ال ت١تب ئلى ألا ّمة التي تميل بِدم
الٜدز ُلى ال١تابةٜٗ ،ي أمي ،وأميون ،ث ٓلب هرا الوؿُ ٙلحه جميِاٗ ،ؼم من
ت١تب مجه ومن ال ت١تبٟ ،ما تٜو ٤ابن ُ اضٗ )1(،ـازوا جميِا في الوؿ" ٙأميين".
وبهرا اإلاِنى ٛا ٤ابن ئسخا ،)1(ٚوابن مِين( ،)5وابن ٛتي ة( ،)6وأبو خيان( ،)7والنداض(،)8

( )1تنٌس الصجاج ،أبو ئسخا ٚئبساهي بن الظس اإلاتوفى طنة 122ههه ،مِهاني الٜهسآن وئُسابه  ،ػهسح وتدٜيهٝ
ُ د الجلي ُ دوه ػلبيُ ،ال ال١تب ،بيجو  .259/2 ،2988 ،وابن منٌوز ،لظان الِسب ،ماد ( أم )،
.11/21
( )1تنٌ ههس الٜسهب ههي ،أب ههو ُ ههد

مدم ههد ب ههن أخم ههد ألانـ ههاز اإلات ههوفى ط ههنة 672ه هه ،الج ههامّ لخ ٢ههام ال ٜهسآن

(اإلاؼهوز بت٘ظيج الٜسهبي) .تدٜي ٝهؼام طميج ال خاز  ،داز ُال ال١تب ،السياق.92/28 ،1001 ،
( )1تنٌ ههس ب ههن ئس ههخا ،ٚمدم ههد اب ههن ئس ههخا ٚب ههن يظ ههاز اإلات ههوفى ط ههنة 252ه هه ،الظ ههيج الن وي ههة ،تدٜي هه ٝمدم ههد
خميد

 ،مِهد الدزاطا وألابداث.61/1 ،

( )5ابههن مِههين ،الخههاٍٗ تدنههى بههن مِههين اإلاتههوفى ط ههنة 111ه هه ،تههازيب ابههن مِههين ،زواتههة الههدوز  ،داز اإلا ههأمون
للرجاث ،دمؼ2100 ،ٝهه.129/1 ،
( )6تنٌههس ابههن ٛتي ههة ،أبههو مدمههد ُ ههد
ُد

بههن مظههل الههدتنوز اإلاتههوفى طههنة 176هههٓ ،سيههب الخههدت  ،تدٜيههٝ

الج وز  ،بٔداد ،مو ِة الِاني2197 ،هه.181/2 ،

( )7تنٌههس أبههو خيههان ألاندل ههيي ،مدمههد بههن توطهه ٙاإلاتههوفى طههنة 715ه هه ،ال دههس اإلادههيى ،داز ال١تههب الِلميههة،
بيجو .181/2،1002 ،
( )8تنٌههس الؼههو٠اني ،مدمههد بههن ُلههي بههن مدمههد اإلاتههوفى طههنة 2155ه ههٗ ،ههتذ الٜههدتس الجههامّ بههين ٗنههي الساويههة
والدزاتة من ُل الت٘ظيج ،بيجو  ،داز ال٘١س.107/1 ،
اإلاجمّ ،الِدد  ،)1021( 6ؿ٘دة271 ،
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وابن خلدون( ،)9وابن تيمية( ،)20وٓيجه ( ،)22ختى اطت٘اق واػتهس وتواتس.
ً
ٗال١الم ،أو ال١تابة ٟالهما م١تظ ان بالتِل  ،واإلاولود خدتثا ال ٛدز ل ُلى التِل ،
ً
ٗهما وؿ٘ان م٘ازٛان ل  ،ل١ن الوؿ ٙبِدم الٜدز ُلى الٜساء أو ال١تابة هو ألاػهس نٌسا
ً
لن تتولب وٛتا أهو ٤إلاِسٗت  ،ويدتاج ئلى تِل ودزبة ومسانٗ ،يما ال١الم أو النو ٝال
ً
تدتاج إلاث هرا الو ٛأو إلاث هرا الجهد في التِل واإلاسان ،ويظ  – ٝدوما – تِل الٜساء
ً
ً
وال١تابة ...لهرا ٗان الوؿ ٙبٜلة ال١الم أٛسب ئلى الرم ئن ل ت١ن ذما خالـا ،وهو ما
تنله ُن الِسب خين أدزٓ ٟاتتها في توويس لٔتها وأدبها وػِسهاٗ ...يما تٌ الوؿٙ
ً
ً
بِدم الٜدز ُلى الٜساء وال١تابة أمسا خلوا من الرم ،ب هو ئلى اإلادح أو ال٘خس أٛسب؛
لنه – أ الِسب – مّ عجصه ُن ال١تابة أو الٜساء ٜٗ ،د أتوا بما ل تأ ب ال٢ات ون
ً ً
والٜازةون ،ئذ ٠ان أدبه ؛ ػِسا ونثجا ،مثاز ئعجابه  ،وم ِ ٗخسه  ،وبلاُته التي بها
ت اهون وي٘اخسون...
ّ
ً
ابتداء،
"ألاميين" وؿ ٙل ت دُ الِسب أن٘ظه  ،ول يِسٗوه من أن٘ظه
وي دو أن
ً
ً
وئنما هو وؿ ٙأهلُ ٜلحه يهود ،ول تلُ – ٝلى ما ت دو –  ٛوال لديه  ،أو ػيوُا ٗحه ،
( )9تنٌس ابن حجس ،أخمد آ ٤بو هامي ال نٔلي ،السد الؼافي الواٗس ُلى من ن٘ ُأ ّ
مية طيد ألاواة وألاواخس،
كههمن (مجموُههة الؼههيب أخمههد ب ههن حجههس آ ٤بههو هههامي ال نٔل ههي زخم ه

)ٛ ،وههس ،وشاز ألاوٛههاٖ والؼ ههإون

ؤلاطالمية.118/6 ،1007 ،
( )20تنٌه ههس ابه ههن تيميه ههة ،أبه ههو الِ ه ههاض أخمه ههد به ههن ُ ه ههد الخله ههي الخسانه ههي اإلاته ههوفى طه ههنة 718هه هه ،ت٘ظه ههيج طه ههوز
ؤلاخالؾ ،كمن ٟتاب "ال٘تاوى" ،م١ت ة اإلاِازٖ ،السبان.115 ،
( )22تنٌس ُلى طبي اإلاثا ٠ ٤من
ّ
اإلا٘ـ في تازيب الِسب  ٛؤلاطالم ،جامِة بٔداد ،ن.2001-991/1 ،2991 ،1
ُ لي ،جواد،
 .1 اإلا ازٟ٘وز  ،تد٘ة ألاخوذ  ،داز ال١تب الِلمية ،بيجو .121/8 ،
 .1 ب ههدو  ُ ،ههد ال ههسخمن ،دٗه ههاَ ُه ههن الٜه هسآن ك ههد منتٜدته ه  ،اله ههداز الِاإلايه ههة لل١ته ههب والنؼه ههس ،الٜه ههاهس ،
2999م .ؾ.11
 .1 الؼههسفي ُ ،ههد اإلاجيههد ،ال٘١ههس ؤلاطههالمي فههي الههسد ُلههى النـههازى ئلههى نهاتههة الٜههسن السابههّ ال جههس الِاػههس
اإلايالد  ،الداز التونظية للنؼس ،واإلاإطظة الوهنية لل١تاب بالجصاةس ،2986 ،ؾ.171-170
اإلاجمّ ،الِدد  ،)1021( 6ؿ٘دة275 ،

عماد ظعذ ؤبى الحعً

ً
ختى ئنه تو٘ٛوا ُندهٗ ،ل تجاوشوه في لٔته  ،أو تجيلوه ٗيما بيجه  ،ول يؼتٜوا ل ِٗال
أو ٓيجه من أنواَ اإلاؼتٜا ٟ ،ما تٜو ٤ئبساهي أنيع (...)21
ُ
ً
ً
ولِل جاء تدسي٘ا ،أو توويسا إلاـولح "ألامميين" الر ٠ان يهود تخلِون ُلى ٓيجه من
ُ
ُ
ً
ألام ألاخسى ،وهو تسجمة للمـولح الِبج "الجويي " ...خي تسون مٜابال ٓيج متواشن مّ
ُ
أمته اإلا٘للة ،وػِبه اإلاختاز ،ئذ ه اإلاختازون من بين  ٠ألام للتؼسٖ بدم السطالة
والن و  ،واطتدٜا ٚالت١سي والاؿو٘اءٗ ،ه ػِب

اإلاختاز ،وه – بصُمه – أبناء

وأخ اؤه ،وطواه "جويي " أو "أمميون" أو ّ
"أميون" ليع له ٛدز ،وال ٗل  ،وال
ٛيمة ،وال ُخ ّ
ـوا بخواب وال ٟتاب...
ُ
ومّ توالي اطتخدام ٠لمة "ألامميين" واطتثٜا ٤اإلايمين اإلاتدسٟتين اإلاتواليتينٜٗ ،د
ّ
ً
ُط١ن اإلاي ألاولى تظهيال للنو ،ٝلتوالي الخس٠ا وتوطوها بين ك وٟظسٗ ،تد ٜٝػسن
ُ
ؤلادٓامٗ ،أدٓم باإلاي الثانية اإلا١ظوز  ،ليـ ذ اللٍ٘ ُلى هره الـوز التي وزدتنا
ُ
"ألا ّ
ميين" وبها – بِد أن اطتٜس ُلى هره الـوز – نو ٝالٜسآن ال١سي  ...وي دو أن
ُ
داللتها لدى يهود ،تؼيج ئلى الرم والتدٜيج ،خي ُتنظب ئلى “ألامميين” الرتن ه دون يهود
منللة ،وئلى “ ّ
ألاميين” الرتن ال دزاتة له بالٜساء أو ال١تابة ،أو ألاجالٖ الٜظا الٔالي
الرتن ال دزاتة له بال١الم ...وزبما هرا اإلاِنى ألاخيج هو ألاٛدم ،خي ٠ان الِسب ٟرل،٣
ٛليلي ال١الم ،خاله ٟداّ ٠ ٤أمة ُبداةية  ٛأن تتهرب لٔته  ،وتسقىْ ،
وئن نوٜوا،
ٗ الٜلي من ال١الم ،ما ت٘صح – بال٢اد – ُن خاجاته  ،وت دو ُلي مالمذ التوُس
والج٘و وؤلآساب...
ختى ئذا تدو ٤ؤلآساب ئلى ئُساب ،وٛلي ٟالمه ئلى ٟثيجه ،وٗصح ٟالمه  ،وؿ٘ا
ً
ً
خوابه  ،وازت ٜػِسه  ،بدا الوؿ ٙبالتوُس أو الج٘اء أو ٛلة ال١الم أمسا متوُسا
ً
ً
ّ
مظتٔسبا مظت جناٗ ،تلاء ،٤وتوازى ،واخت٘ ئال من إلادا هنا ،أو إلادا هنا،ٞ
تظتلصمها خاال بِيجها ...ل١جه بسٓ هره ال١ثج ال٢اثس في ٟالمه  ،والتووز الهاة في
( )21تنٌس أنيع ،ئبساهي  ،داللة ألال٘اي ،م١ت ة ألانجلو اإلاـسية ،الٜاهس  ،ن2980 ،1م .ؾ.287
اإلاجمّ ،الِدد  ،)1021( 6ؿ٘دة276 ،
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بيانه ً ،لوا ُلى ما ه ُلي من العجص ُن الٜساء أو ال١تابة ،مما آذن بتدو ٤داللة
"ألاميين" وتووزها دون لٌ٘هاٌٗ ،لوا توؿ٘ون ّ
بالميين ٟمإػس ُلى ُدم ٛدزته ُلى
ال١تابة ،أو دزاتته بها ،دون أن ت٢ون لهرا الوؿ ٙأدن تأثيج في ٛدزته ال٘اةٜة في التِ يج،
وزٛحه الهاة في التوؿي والتأثيج...

ً
ً
وهو وؿ ٙأهلُ ٜلحه – ٟما أطل٘نا الٜو – ٤يهود ذما له وتِاليا ُلحه  ،ل١ن الِسب
ّ
يظتِسون من  ،أو
ألاميين – ُلى ما اطتٜس ُلي خا ٤هرا اإلاـولح ُنده – ل ت٢ونوا
ُ
تتأذون من ئهالُ ٛلحه  ،ب ٠ان – في الٔالب – م ِ ٗخس له ولن ّ حه ألا ّ
مي ،وخاؿة
بِد أن أهل ٜالٜسآن ُلحه  ،وُلى ن حه مدمد ...
ولوال ئخظاض الِسب بهرا التميل جساء هرا ؤلاهال ،ٚإلاا ٠ان للٜسآن أن تخاهبه ب
ً
ٗيظ١توا ،أو أن تـ ٙب ن حه مدمدا  دون أن تثيج ٗحه دواعي الؼماتة ،أو أط اب
ً
ً
ٗلال ُن ّ
أن تنل ٤الٜسآن ب ٛد زّٗ من ػسٖ داللت  ،ما يِني أن تٔيجا في الداللة
التأذ ،
ً
جدتدا تلاٖ ئلى التٔيجا الظابٜةٛ ،د هسأ ُلي بمجسد اطتخدام الٜسآن ل ٗ ،ـاز تولٝ
(ٗلال ُن ٠ونه وجدوا ُلى خالة ال يِسٗون مِها ٛساء وال ٟتابة ،وال ٟتاب له ) ُلى
الٜوم اإلاتماهين بٔيجه من ألام ألاخسىٗ ،ه أمميون؛ أ ُاإلايون ئنظانيون ،ال ٗل
َ
لِسيي ُلى عجمي أو عجمي ُلى ُسيي ئال بالتٜوى ،انوالٛا من ٛو ٤الٜسآن ن٘ظ َ[ًا ؤ ُّي َها
َّ
الى ُ َّ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ ً َ َ َ َ َ َ ُ َّ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ
هللا
اط ِبها خلقىاكم ِمً رك ٍش وؤهثى وحعلىاكم شعىبا وقبا ِئل ِلتع َاسفىا ِبن ؤكشمكم ِعىذ ِ
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اط
لى
ل
ت
ح
ش
خ
ؤ
ة
ؤم
ر
ح
خ
م
ت
ى
[ك
آلاخس
ٛول
مّ
وانسجاما
،
]
حر
ب
خ
ُم
ل
ع
هللا
ن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ََْ ََ َ َ
َ ََْ ْ َ َ ُْ َ َ ُ ْ ُ َ
َُْ ُ َ َ
َ ََ َ
ْ
ْ
ان َخ ْح ًرا َل ُُهمْ
ُ
ُ
اب لك
وف وثنهىن ع ًِ اإلاىك ِش وثا ِمىىن ِباهللِ ولى آمً ؤهل ِ
ثإمشون ِباإلاعش ِ
الكت ِ
ُْ ُ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ ُ ُ ُ َ ُ َ
اظقىن] )21(.وهره ألامة بالتأٟيد ليظ أمة اللٔة  ،وئنما
ِمنهم اإلاا ِمىىن وؤكثرهم الف ِ
ْ
ُْ َ
َ َ
َ ُ َ
َْ
وف َوث ْن َه ْىن َع ًِ اإلاىك ِش
اإلاتـ٘ون بـ٘ا تبظوها الٜسآن وي٘ـلها [ثإم ُشون ِباإلاع ُش ِ
ََْ ُ ْ ْ ُ ْ ّ َ ْ ُ َ َ
َُ ْ ُ َ
َْ ََُْ َ َ ْ
وف
وثا ِمىىن ِباهللِ] ،وٟرلٛ ٣ول [ولتكً ِمىكم ؤمة ًذعىن ِبلى الخح ِر وٍإم ُشون ِباإلاع ُش ِ
( )21الدجسا "."21
( )21آُ ٤مسان " " 220
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ُْ َ ُ َ
َ
َ
ُْ
َو ٍَ ْن َه ْىن َع ًِ اإلاىك ِش َوؤول ِئ َك ُه ُم اإلاف ِل ُحىن] )25( ،ولرل ٣أهلٛ ٝول آلاخس؛ الٜانون والبجهان
َ ْ َ َ َ َّ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ً َ ْ َ ُ ْ ُ َّ َ َ ُ ُ
ىهىا َؤ ْم َث َال ُك ْم] ( ،)26أ ْ
ئن تديدوا ُن هره
[و ِبن ثتىلىا ٌعتب ِذل قىما غحركم ثم َل ًك
الـ٘ا التي جِل منّ ١أمة هي خيج ّأمة أخسج للناض ...وفي موكّ آخس تجِ
ً ً
الشما خين تتٜاُع الناض ُن الجهاد [ب ََّل َث ْى ِف ُشوا ٌُ َع ِّز ْب ُك ْم َع َز ًابا َؤ ِل ً
ُما
الاطت داٛ ٤انونا
ِ
َ
َ
َ
ُ
َو ََ ْعت ْب ِذ ْل ق ْى ًما غ ْح َرك ْم] (.)27
وٟثيج هي آلاتا وألاخادت واإلاوا ٙٛالتي تإٟد مث هرا التدوُ ٤ن الِـبية؛ ُـبية
ُ
ألاممية ،خي ّ
تنل ٤الٜسآن لـناُة ّأمة ،وليع لـناُة ػِب...
الِس ٚأو الجنع ،ئلى
ومن هنا ٠ان مث هرا التدو ٤أو الجدتد لخلّ مث هرا الوؿُ ٙلى الِسب ،وهو تٔيج

ّ
ػُ ٢نـس ٛو وُام وخد ٟ ،ما ػ ٢داِٗا لُ ٢وام التوخد والتداب وزاِٗة ل٢

ط السقي والتلامن والت٢اٗ ...
ُ
ً
ألا ّ
مي” نظ ة ئلى ألام أو ألا ّمةٗ ،ان في ذل ٣ئػِازا بوخد الؼِاز والانتماء،
وخين ت٢ون “
خي تد ٜٝألام الظ١ينة والومأنينة وألامن لبنائها ،وزبان ألا ّمة تنؼس ؤلاخظاض باالنتماء
الواطّ الر تتجاوش خدود الِؼيج وال ٜيلة والٜوم...
مي ًا ،ألغى ُبأ ّ
لرل٠ ٣ان النبي ُ أ ّ
ميت الواطِة دواةس ال ٜلية الليٜة أو الٜومية اإلاتوخد
ُلى أطاض الِس ٚوالجنع ،وُاد بالناض ئلى أؿله الر ن ِوا من وتؼِ وا ُن  ،ئلى آدم
ُلي الظالم ،وآدم من تساب [ب َّن َم َث َل ع َ
ِس ى ِع ْى َذ هللا َك َم َثل َآ َد َم َخ َل َق ُه م ًْ ُث َشاب ُث َّم َق َ
ال
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ
ً
َّ
َ
َ
()29
َل ُه ُك ًْ َف َُ ُكى ُن] ( ،)28وئلى ألا ّمة الواخد التي ٠ان الناض ُلحها [كان الى ُ ّ َ
احذة]
اط ؤمة و ِ
َ َ
ث اختل٘وا ،وخ١مة الخل ٝفي الاختالٖ ،ولوال ذل ٣لجِله زبه ّأمة واخد َ[ول ْى ش َاء َسُّب َك
ً َ ُ َ َْ َ
َ َ َ َ َّ
الى َ ّ َ
اح َذة َوَل ًَ َضالىن ُمخت ِل ِفحن]( ،)10ولو جِله ّأمة واخد  ،لجِله تابِين
لجعل
اط ؤمة و ِ
()25
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ُ
ألا ّ
مي الر تدُوه ئلى ألاممية ال الِسٛية وال الواة٘ية وال الٜومية وال الوهنية
لهرا النبي
وال ال ٜلية وال الِؼاةسية وال الخصبية ،وبهرا تم١ن أن ت٘ه "النبي ألامي" في ُـسنا هرا ُلى
أطاض الِاإلاية( ،)12ويم١ن أن ت٘ه ؤلاطالم ٟرلُ ٣لى ألاطاض ن٘ظ ٗ ،اإلطالم ُالمي
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ
ً
اك ِبَل َس ْح َمة
تتجاوش خدود ال ٜيلة والوهن والٜوم ئلى الِال جميِا [وما ؤسظلى
َ ََْ
َ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َّ ً َّ
ْ َ َ َ ()11
اط َب ِش ًحرا َوه ِز ًًشا َول ِك ًَّ ؤكث َر
ِللع ِ
اإلاحن]  ،أو ئلى الناض ٠اٗة [وما ؤسظلىاك ِبَل كافة ِللى ِ
َّ َ َ َ
اط َل ٌَ ْعل ُمىن](ٗ ،)11ل تسط للِسب وخده  ،أو لٜسيؽ وخدها ،وئنما للناض ٠اٗة؛
الى ِ
ُسبه وعجمه ٛ ،اؿحه ودانحه  .ولن ٟرلٜٗ ،٣د تميل "بالخاتمية"ٜٗ ،د ٠ان  ٠نبي
ُ
ئلى الناض ٠اٗة ،وب خت ألانبياء ،وبسطالت ختم
 ٛل ت ِ ئلى ٛوم خاؿة ،ويِث
َ
السطاال  ،ولرل ٣ؿاز الدتن ُند ؤلاطالم [ب َّن ّ َ ْ َ
هللا ِؤلا ْظَل ُم]( ،)11و ٠دتن
ِ
الذًً ِعىذ ِ
ِ
َ
َ َ ْ ََْ ََْ ْ َ
ً ََ ْ ُ ْ َ َ ْ
ُ
آلاخ َشة مًَ
ُ
ٌّ
َ
َ
طواه زد وباه [ومً ًبت ِغ غحر ِؤلاظَل ِم ِدًىا فلً ًقبل ِمىه وهى ِفي ِ ِ ِ
َ
الخاظش َ
ًٍ](.)15
ِ ِ
وهو ٗو ٚذل٠ ٣ل "مجه "( ،)16أو "من أن٘ظه "( ،)17تماما ٟما ت٢ون ألابناء من أن٘ع
آلاباء وألامها  ،ومن أن٘ع ألامها

أٛسب ،لن ٛوِة مجها ،من أخؼائهاٗ ،يا لسوُة

التـويسٟ ،ي ٙتنظاب هره الٌالُ ٤اٟظة هرا اللمِان اإلاِسفي اإلاؼاُس آلاخر بالِٜو٤
وألال اب ،وألامية هرا ػأنها؛ تدوُ ٤ن نظب آلاباء الداّٗ ئلى التِـب وال٘سٛة والِداء،
()12

تنٌس اإلاو ّٛالال١رجوني لسابوة أدباء الؼامwww.odabasham.net ،

( )11ألانبياء "."207
( )11ط أ "."18
( )11آُ ٤مسان "."29
( )15آُ ٤مسان "."85

ُ
ً
َّ
َ
( )16ئػاز ئلى ٛول تِالى ُ[ه َو ال ِر َب َِ ِفي ألا ّ ِم ِّي َين َز ُطوال ِم ْج ُه ْ ] ،الجمِة "."1
َ
ً
ْ َ
َ ُ
َْ
( )17ئػاز ئلى ٛول تِالى [ل َْ ٜد َم َّن ُ َُلى اإلا ْإ ِم ِن َين ِئذ َب َِ ِٗ ِحه ْ َز ُطوال ِم ْن أن ُ٘ ِظ ِه ْ ] ،آُ ٤مسان "."26
َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ م َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ٤م َ َ ْ َ َ ل ْ َ م َ ُ
ُ
م
يف َُله ْهيِ ْ ١بههاإلا ْإ ِم ِن َين َز ُءوٖ َز ِخههي م ]،
وٛوله أتلهها [لٜههد جهاء ٟزطههو ِمههن أن٘ ِظههِ ُ ١صيههص ُليه ِ مهها ُ ِنههت خه ِهس
التوبة "."218
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ئلى نظب الِٜيد بأن الناض ّأمة واخد  ،والداّٗ ئلى اإلاود والسخمة والظ١ينة واللٜاء،
ٗاذا ٠ان السطاال الظابٜة دُو  ٛلية أو ٛوميةٗ ،ان السطالة الخاتمة دُو أممية
ُاإلاية ئنظانية تتالشيى ٗحها نِسا الت٘اخس باآلباء وألاجداد من جهة ،وخـوما التواو٤
بالنظب والخظب والانتماء الِسقي من جهة أخسى ،ويد مدلها نظب الانتماء ئلى ألا ّمة؛
ألا ّمة ؤلاطالمية الِاإلاية التي ال ٗسٗ ٚحها بين ُس ٚوُس ،ٚأو بين لون ولون ٠ ،الناض ٗحها
ُ
ُ
ً
طواء ،طواطية ٟأطنان اإلاؼى ...أتة ّأمة هره ئذا؟ ئنها ّأمة النبي ألا ّمي ألاممي ،ؿاخب
الدُو الِاإلاية الخاتمة ،ونبي السخمة ،الر تٜي الناض ُلى أؿ طواءٟ ،ما بدأوا أو٤
خلٜه  ،ال ت٘اك وال ت٘او ئال بالتٜوى ...وأتة تٜوى؟ ئنها الداِٗة ئلى خب الناض،
والتماهي مِه ال الت٘اخس ُلحه أو الاطتئثاز دونه  ...هرا – ئذن  -هو النبي ألامي ،وهره هي
ألاميةٗ ،ماذا ؿنِ ؟ ؿنِ

ٛوما تإثسون ُلى أن٘ظه ولو ٠ان به خـاؿة،

ويتداِٗون لسِٗة بِله بِلا ،ويتِاونون في خدمة بِله بِلا ،ال تإمنون ختى
ُ
ألا ّمي َّ
أخب ئلحه من أن٘ظه ومن الناض جميِا ،ئنها دُو
تتدابوا ،وختى ت٢ون النبي
أطاطها الخب لـناُة الت٢اٗ والت٢ام  ،وٛوامها الخب لن ر الت آم والتدابس ،وطبيلها
الخب لوأد الِـبية وألاخٜاد...
ً
لٜد با واضخا ئذا ،أن انٜالب الداللة هرا ٠ان م ِث الاطتخدام الٜسآني ،الر
أخدث تواشنا بيجه وبين ال١تابيينٗ ،جِله أه ٟتاب؛ ٗل يِد لل١تابيين أ ٗل ُلحه ،
أو أتة ميل ت٘خسون بها ُلحه  ،أو ت٘اخسونه بها ،وشاده بظوة في طِة الانتماء من جهة،
ّ
وه يِت من جهة أخسىٗ ،جِله تنتمون ئلى ّأمة خوم ٛيود الِسٛية وال ٜلية والٜومية،
وطِ ئلى اختواء الناض جميِا في ئهاز ُٜاةد مؼاُس ئنظاني وُالمي واخد ،وهو
ً
ً
مِنى ٗهم أه ال١تاب ٟرل ،٣تماماٟ ،ما ٗهم الِسب الرتن ل ت٢ونوا – أؿال –
تٜلٜون ،أو ت دون ٛلٜه بظبب مث هرا الاطتخدام...
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وفي هرا اإلانحى من الت٘ظيج ٌّزد ُلى خيج ئبساهي أنيع واطتٔساب من اختما ٤هرا
اللٍ٘ إلاِنى "الِني الجل ٙالجافي الٜلي ال١الم"( )18وخاؿة بِد أن ُوؿ ٙب النبي ،
ً
ٗهو مِنى كازب في الٜدم ل يِد ٛاةما ،ليع في ُـس الن و ٗدظب ،ب  ٛذل ٣بأٟثج
ً
ً
من ماةة وخمظين ُاما ُلى أ ٛتٜدتس ...وهو ما ت٘ظس – أتلا – ُدم ػيوُ بين الِسب،
ً
ل١ن ال تن٘ي وجودهْ ،
()19
وئن ٠ان نادزاُ ،لى ندو ما تسو لنا ابن منٌوز من ٛو ٤ػاُسه
وال أُود بِدها ّ
ٟسيا
ّ
والـبيا
أمازض ال١هلة
ّ ُّ
والِصب ّ
َ
اإلان٘ ألا ِم ِيا
ً
ث ال تنظ لٜاة مِين ،مؼِسا بٜدز ٓيج ٠اٖ من الازتياح ل  ،أو الثٜة ب  ...ولٍ٘
ً
ً
ً
مؼِسا
"ألاميين" وزد في الٜسآن ال١سي ُلى هره الـوز ؛ ُم َِّسٗا بأ ٤ومجسوزا ،ثالث مسا ،
في  ٠مس بأن اإلاٜـود من ئنما هو الِسب الرتن ال ُل له بالٜساء أو ال١تابة٘ٗ ...ي
َ َ َ ُ
َ ُ ْ َّ َ ُ ُ
ألا ّم ُّ َحن َؤ َؤ ْظ َل ْم ُت ْم]( .)10وٛول [ َر ِل َك ب َإ َّن ُه ْم َق ُالىا َل ِْ َ
غ
و
اب
ت
الك
ىا
وث
ٛول تِالى [وقل ِلل ِزًً ؤ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
ً
َ
َّ
َََْ
َ
ألا ِّم ُّ َحن َظب ٌ
ُل]( )12وٛول [ ُه َى ال ِزي َب َعث ِفي ألا ِّم ُِّحن َس ُظىَل ِم ْن ُه ْم]( ،)11في  ٠ذل٣
علُىا ِفي ِ
ِ
ُ
بال ّ
ميين – هنا  -ه الِسب( ،)11وشاد ابن ُ ه اض
ت ١هاد اإلاه٘هظسون تجمِ هون ُلى أن اإلاٜـهود
( )18تنٌس أنيع ،ئبساهي  ،داللة ألال٘اي ،ؾ.287
( )19تنٌس ابن منٌوز ،لظان الِسب( 11/21 ،أم ).
( )10آُ ٤مسان "." 10
( )12آُ ٤مسان " ."75
( )11الجمِة "."1
( )11تنٌس الٜسهبي ،ت٘ظيج الٜسهبي .76 ،10/1 ،7/1 ،وابن الجوش ؛ أبو ال٘سج جما ٤الدتن ُ د السخمن
بن ُلي بن مدمد الجوش الٜسشيي ال ٔداد اإلاتوفى طنة 597هه  ،شاد اإلاظيج في ُل

الت٘ظيج ،تدٜيٝ

 ،داز ال٘١س ،بيجو  ،ن(،121/2 ،2987 ،)2

 .29/8وأبو خيان

د .مدمد بن ُ د السخمن ُ د

ألاندل يي؛ مدمد بن توط ٙاإلاتوفى طنة 715هه  ،ت٘ظيج ال دس اإلاديى ،دزاطة وتدٜي ٝوتِلي ٝالؼيب
ُاد ٤أخمد ُ د اإلاوجود وآخسون ،داز ال١تب الِلمية ،بيجو  ،ن( .119/1 ،2991 ،)2والصمخؼس جاد
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بأنه الرتن ال ت١ت ون (.)11

ً
وذهب بِم اإلا٘ظسين ئلى الٜو ٤بأن مـولح "ألاميين" يِني – أتلا – الرتن ال ٟتاب

له ( ...)15وهو ٛو ٤ل يظتند – ٗيما أُل – ئلى دلي صخيذ واضح من اللٔة ،أو ئػاز
من اطتخدام الظابٜين ل  ،ختى "يهود" الرتن ُيِتٜد بأنه أو ٤من أهل ٝهرا اإلاـولح
ُلى الِسب ،ل تسد ُجه ما يؼِس ؿساخة بأنه ٠انوا تٜـدون مث هرا اإلاِنى أو ندوه...
ٗمن أتن جاء ب هإالء اإلا٘ظسون؟ الله ئال أن ت٢ون مداولة من بِله إلخداث تواشن
بين أه ال١تاب وٓيجه من الِسب الرتن ال ٟتاب له  ،إلخساج اإلاـولح من داةس الداللة
الظل ية التي تـوز الِسب والنبي ُ لى أنه ّأمة ال تٜسأ وال ت١تب ،والعجص ُن الٜساء أو
مدمود اإلاتوفى طنة 118هه ،ال١ؼاٖ ُن خٜاة ٝالتنلت وُيون ألاٛاوي في وجوه التأوي  ،تدٜيٝ
ُ د السشا ٚاإلاهد  ،داز ئخياء الرجاث الِسيي ،بيجو  .175/2 ،2997 ،وابن ُوية ،أبو مدمد ُ د الخٝ
بن ٓالب ألاندل يي اإلاتوفى طنة 516هه ،اإلادسز الوجيل في ت٘ظيج ال١تاب الِصيص ،تدٜي ُ ٝد الظالم ُ د
الؼافي مدمد ،داز ال١تب الِلمية ،بيجو  .106/5 ،159 ،121/2 ،2997 ،وألالوسيي ،أبو ال٘ل مدمد
بن ُ د

الخظيني ال ٔداد اإلاتوفى طنة 2170هه  ،زوح اإلاِاني في ت٘ظيج الٜسآن الٌِي والظ ّ

اإلاثاني ،داز ال٘١س ،بيجو 2987 ،م .91/21 .والؼو٠انيٗ ،تذ الٜدتس .168/5 ،وابن ُاػوز ،الؼيب مدمد
الواهس ،ت٘ظيج التدسيس والتنويس ،نؼس داز سخنون للنؼس والتوشيّ ،وه ّ داز مـس للو اُة،2997 ،
مجلد  ،21جصء  ،18ؾ.108
ً
( )11تنٌس الؼو٠انيٗ ،تذ الٜدتس .111/2 ،وٛد وزد بهرا اإلاِنى أتلا؛ أ (الرتن ال تٜسأون وال ت١ت ون) في
 ٠من الٜسهبي ،ت٘ظيج الٜسهبي ،290/7 ،6/1 ،وابن الجوش  ،شاد اإلاظيج ،29/8 ،90/2 ،وأيي خيان،
ال دس اإلاديى ،101/1 ،وابن ُ ٜة ،اإلادسز الوجيل ،106/5 ،161/1،159،121،269/2 ،و الصجاج ،مِاني
الٜسآن وئُساب  ،259/2 ،و ألالوسيي ،زوح اإلاِاني ،19/21 ،79/5،102/2 ،وابن ُاػوز ،التدسيس و التنويس،
 ،108/21،211/1 ،571/2ومدمد ُص دزوش  ،الت٘ظيج الخدت  ،داز ئخياء ال١تب الِسبية /مو ِة ُي يى
ال ايي الخلبي وػس٠اة .297/7 ،2961 ،
()15

تنٌس ت٘ظيج الٜسهبي .10/1 ،والصمخؼس  ،ال١ؼاٖ .101 ،175/2 ،وأبو خيان ،ال دس اإلاديى،

 ،119/1والسآب ألاؿ٘هاني ،أبو الٜاط خظين بن مدمد بن ال٘ل اإلاتوفى طنة 501هه ،م٘سدا أل٘اي
الٜسآن ،تدٜي ٝمـو٘ ُدنان داوود  ،داز الٜل  ،دمؼ2121 ،ٝهه.17/2 ،
اإلاجمّ ،الِدد  ،)1021( 6ؿ٘دة281 ،

مصطلح ألامُة العشبُة وؤثشه في التكىًٍ اللغىي والحظاسي للعشب

ال١تابة ُيب ٗاضح ،ونٜف  ٟيج ،وٟأنه تـوزوا شمجه ٟصمننا ،أو خاجاته ٟداجاتنا...
وئني لتظاء ٤ماذا ٠ان في ذل٣؟ ما الر ٠ان يِيب الِسيي ،والنبي ُ سيي ؿمي  ،خين
تجه أمس ال١تابة و الٜساء في شمن ل ت١ن لل١تابة أو للٜساء مث هرا الدوز الر نِسٗ
اليوم من أمس ال١تابة أو الٜساء ؟
ُ
ألا ّ
ميين ه الِسب الوثنيون الرتن ال ٟتاب له  ،ت٘ظيج ػاَ في ٟتابا
ئن الٜو ٤بان
اإلاددثين وأدبياته ؛ ٛا ٤ب الجابس ( ،)16ونـس خامد أبو شيد( ،)17ومدمد أبو الٜاط خاج
ُ
َ ّ
خمد ( ،)18ب ئ ّن هرا ألاخيج ُتخ ِوئ ُج َّ اإلا٘ظسين الرتن ذه وا ئلى الٜو ٤بأ ّن ألا ّمية تِني
ُدم اإلاِسٗة بالٜساء وال١تابة ...وٛد ػاَ هرا الوج من الت٘ظيج ختى ؿاز ألاٟثج زواجا في
أوطان اإلاثٜ٘ين واإلاظتؼسٛين اإلاتنـسين من أصخاب ال٘انتاشيا ال٘١سيةٗ ،ه تسبوون
جوي " ،ولن " ُ
اإلاـولح الِسيي " ُأ ّمي" باإلاـولح الحهود " ُ
جوي " ُند الحهود تِني "ألام ٓيج
الحهودتة" ٜٗد انتٜل ُدوى هرا ال٘ه  ،دون وج خ ،ٝئلى اإلاـولح الِسييٗ ،ـاز تولٝ
ُلى الِسب "جو ُي "؛ أ أمميون ّ
وأميون ...والخٜيٜة أن ٠ان تول ٝأتلا ُلى “نـازى
ِ
الِسب" ،وفي ال٘ه الحهود ٗ ،ان تولُ ٝلى طاةس ألام ألاخسى؛ ٠ال٘سض والسوم وألاخ اغ
والهند واليونان ،وليع ُلى الِسب وخده  ،ومن بين هإالء من اختف ب١تاب طماو ،
٠السوم وألاخ اغٜٗ ،د ٠انوا نـازىٗ ،من أتن –ئذن– جاء اإلاظتؼسٛون بهرا التخـيف
للمـولح في ئهالُ ٛلى الِسب وخده دون طاةس ألام ألاخسى؟
اإلاظتؼس“ ٚتوػحهي٢و ئتصوتظو" تسى أن الٜسآن ن٘ظ هو الر أطع لهرا ال٘ه في
التمييل بين ٗئتين من الناض؛ ٗئة أه ال١تاب من الحهود والنـازى والـابئة واإلاجوض،

()16

تنٌس الجابس  ،مدمد ُابد ،مدخ ئلى الٜسآن ( في التِسي ٙبالٜسآن ) ،مسٟص دزاطا الوخد الِسبية،

بيجو  ،1006 ،ؾ.98-77
()17

تنٌس أبو شيد نـس خامد ،م٘هوم النف( ،دزاطة في ُلوم الٜسآن) ،اإلاسٟص الثٜافي الِسيي للو اُة

والنؼس والتوشيّ ،بيجو  /الداز ال يلاء ،ن ( ،2998 ،)1ؾ.51
( )18تنٌس خاج خمد ،مدمد أبو الٜاط  ،الِاإلاية ؤلاطالمية الثانية ،داز اإلاظيج  ،ؾ.260
اإلاجمّ ،الِدد  ،)1021( 6ؿ٘دة281 ،

عماد ظعذ ؤبى الحعً

وٗئة ّ
ألاميين الرتن ليع لديه ٟتاب مٜدض ،وهاتان ال٘ئتان تناٛم ئخداهما ألاخسى
بؼ ٢خاد(...)19

ذل ٣أن الِسب الوثنيين  ٛمجيء ؤلاطالم ل ت٢ونوا ُم َ َّلٔين ُ
بِد بسطالة طماويةٗ ،ل
ت٢ونوا بهرا الوؿٟ٘ ٙا ًزا بِد ،ولهرا أهل ٝالٜسآن ُلحه “ ّ
ألاميين” لتمييله من ال٢اٗسين،
ً
ُ
بِد ؿاز ٠اٗساٗ ...ال٘١از الخٜيٜيون – ٟما تٜو ٤ئتصوتظو – ه أولئ٣
ومن ل تإمن مجه
ُ
الويي الخٜيٜة
الرتن ُت دون ُن ٛـد مٜاومة متؼدد لإلزاد ؤلالهية بِد أن ّبين له
()10

واضخة...
ً
وُلي ٗان مـولح " ّ
ألاميين" في ال٘١س الٜسآني ت دو مست وا بٜو بم٘هوم "ال١تاب" الر
يِني "الويي" ،وم٘هوم "السطو "٤الر يِني "الت ليٕ" ،وم٘هوم "اللال "٤الر يِني
ً ()12
"الِلة“ أو الظبب الطتدُاء ال١تاب والسطو ٤مِا...
ُ
ألا ّ
ميين ٠ان ػاتِا  ٛنصو ٤الٜسآن واطتخدام ل  ،وليع الٜسآن هو
ول١ن مـولح
الر أخدث  ،أو ٠ان أو ٤من اطتخدم  ...ئن “ئتصوتظو” تجيب ُن التووزا التازيخية
للمـولح ،وليع ُن والد اإلاـولح.
ُّ
مظتؼس ٚآخس هو اإلاظتؼس ٚال٘سن يي "بازي " تسى أن مـولح ألامية مٜاب إلاـولح
"أه ال١تاب" ،ومن اإلادتم أن ت٢ون الحهود ه من وكِوه أو ٤مس للداللة ُلى الوثنيين،
ُ
ألا ّ
مي” ت دو ؿِ ة وٓيج تٜينية ،والخٜيٜة  -تٜو٤
ل١ن اإلاِاني التي ٠ان تٜـدها مدمد من “
ُ
()11
ألا ّ
مي” ال ُالٛة لها بالٜساء وال١تابة...
"بازي " – ئن ٠لمة "
( )19تنٌس توػحهي٢و ئتصوتظو،

وؤلانظان في الٜسآنُ( ،ل داللة السؤيا الٜسآنية للِال ) ،تسجمة هال٤

مدمد جهاد ،اإلانٌمة الِسبية للرججمة ،بيجو  ،توشيّ مسٟص دزاطا الوخد الِسبية ،بيجو  ،ن،2
 ،1007ؾ.211
( )10الظاب ،ٝؾ.215
( )12الظاب ،ٝؾ.215
( )11تنٌس " داةس اإلاِازٖ ؤلاطالمية " لجماُة من اإلاإزخين 615/1 ،وما بِدها ،ماد " أمي " ،وخمدان،
نرتس ،السطو  ٤في ٟتابا اإلاظتؼسٛين ،من طلظلة ٟتاب زابوة الِال ؤلاطالمي ،الِدد (،2982 ،)1
اإلاجمّ ،الِدد  ،)1021( 6ؿ٘دة281 ،

مصطلح ألامُة العشبُة وؤثشه في التكىًٍ اللغىي والحظاسي للعشب

هنا نظأ ٤بازي إلااذا؟ “بازي ” ومِ ُج ل اإلاظتؼسٛين ال تجي ون ُن هرا الظإا ٤ؿساخة
ُ
وبوكوح؛ لنه تدز٠ون أن ؤلاٛساز بأ ّمية النبيُ لى هرا الندو ،تٜوّ الوسيُ ٝلى الادُاء
بأن الٜسآن من ؿنّ مدمد ١ٗ ،ي ٙتتأت لسج ُأ ّ
مي ال تدظن أن تٜسأ أو ت١تب ،أن
تأتي بهرا النف اإلاعجصٗ ،ال بد ئذن من ّزد هرا ال٘ه  ،أو هرا الندو من الت٘ظيج٠ ،ي ت٢ون
ُ
ً
مم١نا بِدها الٜو ُ ٤بأن آخسين من ٓيج ألا ّميين طاُدوه ،وأن ٠ان تٜسأ في ٟتبه  ،أو تأخر
ُجها ما تساه مناط ا للِسب وأخواله وُاداته ...
ُ
ئن “بازي ” هنا ال ت١ت٘ي بجِ “ألا ّمية” مـولخا مٜابال إلاـولح “أه ال١تاب” وئنما
تتجاوش ذل ٣ئلى ن٘ي ٠ون



ال يِسٖ الٜساء وال١تابة ،وهو الؼاتّ بين اإلاظتؼسٛين

واإلابؼسين ،لي٢ون ذل ٣مدخال له ئلى الوِن بصخة النف الٜسآني ،ون و مدمد  ،وأن
 بِ٘ ٛدزت ُلى الٜساء وال١تابةٛ ،د اهلّ ُلى ما لدى أه ال١تاب من مِازٖ وأخ از
وتؼسيِا  ،وؿاْ مجها هرا الٜسآن الر جِل ٟتابا مٜدطا للِسب ّ
ألاميين الرتن ل ت١ن
له من ٟ ٛتاب مثل ...
ئن الٜوُ ٤بأ ّ
مية النبي



تٜوّ الوسيُ ٝلى  ٠الرتن خاولوا الوِن بالويي ،وأن

السطوٛ  ٤د تِل التوزا وؤلانجي أو ٓيجها من ٟتب الٜدماء ،وأدخ ُلحها بِم
ً
الت٘اؿي الـٔيج من ُنده ،ومن ويي خيا الِسب ،وجِلها بهرا اإلاصيج الٔسيب ٛسآنا...
ََ َ َ َ
ّ
ُ َّ
َ
ُ ُ َ َّ
والٜسآن ن٘ظ تسد ُلحه َ[ولق ْذ و ْعل ُم ؤ َّن ُه ْم ًَقىلىن ِبه َما ٌُ َع ِل ُم ُه َبش ٌش ِل َعان ال ِزي
َ َ ََْ
ُ ٌ ()11
ُْ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ٌ َ
ََ ُ َ َ
اط ُحر ألا َّو ِلحن اكتت َب َها
ًل ِحذون ِبلُ ِه ؤعج ِم ٌّي وهزا ِلعان ع َشِب ٌّي م ِبحن] وٛول [وقالىا ؤظ ِ
َ ُ َ َ
ْ ً َ ً
ً
ً
فه َِي ث ْملى َعل ُْ ِه ُبك َشة َوؤ ِصَُل] ( ،)11لرل٠ ٣ان الٜو ٤بأميت  طدا منيِا أمام  ٠هره
ْ َ َ َ َ ُ ُّ ُ َ َ ً َ ْ َ َ ُ ُ َ
َ َ ُ ْ َ َُْ ْ َْ
اب اإلا ْب ِطلىن] (...)15
اب وَل ثخطه ِبُ ِمُ ِىك ِبرا َلسث
الوِون [وما كىت ثتلى ِمً قب ِل ِه ِمً ِكت ٍ
ؾ ،208-207وأنوز مدمود شناتي ،اإلاظتؼس ٚبازي ال٘سن يي – ػبهة انت٘اء أمية السطو( ،٤ػ ١ة نوز
ؤلاتمان )

www.noureleman.com

( )11الند "."201
( )11ال٘سٛان "."5
( )15الِن ١و "."18
اإلاجمّ ،الِدد  ،)1021( 6ؿ٘دة285 ،

عماد ظعذ ؤبى الحعً

ومّ ذل ٣جاء اإلاظتؼسٛون ( )16يِيدون ما زدده اإلاؼس٠ون الٜدماء بٔ اء منٜوّ النٌس ،وال
أٛوى من ّ
السد ُلحه بما ّزد الٜسآن ُلى أطالٗه اإلاؼسٟينٗ ،النبي ّ أمي ل يِسٖ ٛساء
وال ٟتابة وال ُهد ل بالٜساء وال١تابة ،ئن الانٜواَ اإلاِسفي التام وال٢ام  ،ل يِلم طوى
ً
الر خل ٜويِث نبيا للِاإلاين...
ُ
ولهرا خاو ٤اإلاظتؼسٛون ؿسٖ م٘هوم ( ألا ّمية ) ئلى الٜوم الرتن ال ٟتاب له  ،ليتظنى
له الوِن بالوييُ ،ن هسي ٝئث ا ٛدز النبي ُ لى الٜساء وال١تابة ،وأن أخر مِازٗ
من ٟتب ألاٛدمين ،ومن التوزا وؤلانجي خاؿة.)17(...

ً
ٗاإلاظتؼسٛون -ئذن -تسٗلون أمية النبي  ،ويتأولونها ...ومّ ذلٗ ٣ان ُددا من
ً
اإلاظتؼسٛين ل تجدوا ُب ّدا من ؤلاٛساز بدٜيٜة ٠ون النبي  ومِ ُج الِسب ،ال تدظنون
ّ ٤
الٜساء وال١تابة ،وٗهموا مـولح ّ
بال” اإلاظتؼسٚ
ألامية ُلى هرا الندوٗ ،هرا “ػاز
ال٘سن يي اإلاؼهوز تٜوُ ٤ن “ول تد ّون هو بن٘ظ من ػيئا ٜٗد ٠ان ّ
أميا” (ٗ ،)18واضح

أن تسى “ ّ
ألامية” في ُدم اإلاِسٗة بالٜساء وال١تابة...

ً
وهره اإلاظتؼسٛة “٠ازن أزمظرجونج” تسى ئن٢از هرا ال٘ه نوُا من التدد لرجاث
ً
ً
اإلاظلمين الت٘ظيج  ،واطتنتاجا خاهئا ال يظتند ئلى أ دلي  ،خي ال توجد أتة ئػاز
ً
ً
تازيخية أو نـية تٌهس مدمدا ٛ ادزا ُلى ال١تابة ،ب الِ١ع هو الصخيذٜٗ ،د ٠ان
()19

تملي زطاةل ُلى أصخاب  ،وال يِ ٜأن تخ٘ي ُجه ٛدزت ُلى ال١تابة هيلة خيات ...
ومن اإلاظتؼسٛين الرتن أٛسوا بأ ّمية النبي  خظب هرا ال٘ه

( )16تنٌس خمدان ،نرتس ،السطو  ٤في ٟتابا اإلاظتؼسٛين ،ؾ.81
( )17الظاب ٝؾ.220-208
ّ
( )18تنٌس ػاز ٤بال ،تازيب اللٔة وآلاداب الِسبية ،تِسيب زٗي ٝبن وناض ،وؿالح خيلم ،والويب الِؼاغ،
داز الٔسب ؤلاطالمي ،ن ،2997 ،2ؾ.77
( )19تنٌس

Karen Armstrong , Muhammad: abiography of the prophet. Newyork, Harper

Collins , 1993 , p.88
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لوٗ يجو مستشيي (  ،)Marraciوهنج بسيدو (  ،)Prideauوطيمون أوٟلي ( ،)Ockleyو
()50

 ٖ.ٞجسو ،)Gerock ( ٞو ج.م .أزنولد (  ،) J.M. Arnoidو باإلاس ( ،) Palmerوآخسون...

وفي ذل ٣ما ت٘١ي للسد ُلى أولئ ٣اإلاتنوِين الرتن تداولون – ُلى الدوام – تؼوي
ؤلاطالم وزطو ٤ؤلاطالم ،وؿد الناض ُن الهدى والخ...ٝ
ت  ٜأن نٜو ٤هنا ،ئن الٜو ٤بأن ّ
ألاميين ه الِسب الوثنيون الرتن ال ٟتاب له  ،ال
تتناٛم مّ الٜو ٤بأنه تجهلون أمس الٜساء وال١تابة٢ٗ ،ونه “ال ٟتاب له " ،هرا
توؿي ٙتازيخي ،و٠ونه “ال يِسٗون الٜساء وال١تابة " ،هرا توؿي ٙمِسفي ،ومّ ذل،٣
ٗان ٠ونه “ال ٟتاب له ” ال تمنّ من ٠ونه “ال مِسٗة له بالٜساء وال١تابة " ،ب ئن ذل٣
أجدز به ٗ ،ما داموا ال ٟتاب له ٗأولى به ئذن أن ت٢ونوا ٓيج ٛادزين ُلى مِسٗة الٜساء
وال١تابة؛ لنه ال يِ٘١ون ُلى ٟتاب تٜسؤون أو تنسخون  ،ولو ٠ان له ٟتاب ،ل٢ان
ً
ً
ً
جهله بالٜساء وال١تابة ٓيج مبجز ُلى ؤلاهال ،ٚو٠ان الوؿ ٙب ذما مولٜا وأمسا مِي ا،
ً
خالٗا إلاا ػاَ ُجه ُ ،
وُسٖ مجه .
ُ
لٜد ٠ان داللة الوؿ ٙبالميةٗ ،يما تخف الِسب ،داللة ئتجابية ،ل١جها ل ت١ن
ً
ٟرلٗ ٣يما تخف ال١تابيين أن٘ظه  ،والحهود مجه ُلى وج الخـوؾٜٗ ،د ٠ان ُي ا
ً
وُازا أن توؿ ٙأه ال١تاب برل ،٣والٜسآن خيج ػاهد ُلى ذل٘ٗ ،٣ي ٛول تِالى [ َو ِم ْن ُه ْم
َ َ َّ َ
َّ ُ ُّ َ
ُ ّ ُّ َ َ َ ْ َ ُ َ
اب ِبَل ؤ َما ِو َّي وبن ُه ْم ِبَل ًَظىىن] ( ،)52ئػاز واضخة ئلى ٗسي ٝمن
الكت
ؤ ِمُىن َل ٌعلمىن ِ
أه ال١تاب ُاجصين ُن مِسٗة ال١تاب ،جاهلين ب ؛ ئما لعجصه ُن الٜساء أو ال١تابة،
ٟما هو خآ ٤ال ية الِسب من خوله  ،وئما لعجصه ُن ٗه ال١تاب وت٘ظيجه ،بدي ال
تتجاوش ٛساءاته لل١تاب ًاهس اللٍ٘ ،أو مجسد التلٍ٘ والتالو  ،وئما المتناُه ُن
الاطتجابة ل وتو ي ، ٜبدي

ال تتجاوش أثسه خناجسه خين تنوٜون ،أو آذانه خين

( )50تنٌس اإلاو ّٛالال١رجوني " " www.islamweb.net
( )52ال ٜس "  ." 78وفي ت٘ظيج هره آلاتة تنٌس  ٠من * الٜسهبي * .6/1 ،وابن الجوش  ،شاد اإلاظيج،
 * .90/2وأيي خيان ،ال دس اإلاديى*.112/2 ،وابن ُوية،اإلادسز الوجيل.269 / 2 ،
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يظمِونِٗ ،لمه بال١تاب ال تتجاوش “ألاماني” التي هي جمّ أمنية؛ أ الٜساءا اإلات١سز
ل  ...تدُ ٤لى ذلٛ ٣ول تِالى في وؿ ِٗ ٙالؼيوان في التؼويؽ ُلى ٛساء النبي
َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ َ َ َّ َ ْ َ
َّ ْ َ ُ
ان في ُؤ ْمى َِّته َف َُ ْي َس ُخ ُ
هللا
[وما ؤ ْسظلىا ِمً قب ِلك ِمً َسظى ٍل وَل ه ِب ّ ٍي ِبَل ِبرا ثمجى ؤلقى الشُط ِ ِ ِ ِ
ْ
َّ ْ َ ُ
هللا َآ ًَاثه َو ُ
ان ُث َّم ًُ ْحك ُم ُ
ُم َح ِك ٌ
هللا َع ِل ٌ
ُم]( ...)51وهرا تخف ال٘ه ٗ ،ال
َما ًُل ِقي الشُط
ِِ
ِ


تسون ٗي طوى تساتي تتلى دون وعي أو تدبس ،أو ٛد ت٢ون “ألاماني” بمِنى “ألامنيا ”

اإلاؼتٜة من “التمني” وهي ما ال تم١ن دز ٟأو تدٜي ، ٜوهرا يِني التخيال التي ترجاءى
ً
له  ،وهرا تخف الٜساء أوال؛ خي ت دو مث هره الٜساء أمنية مظتديلة ،أو بِيد
ً
اإلاناٟ ،٤ما توا ٤ال٘ه أتلا؛ خي تتِرز ال٘ه لتِرز الٜساء  ،أو تتِين الٌن؛ أ الؼ٣
ْ
وؤلاُساق ،لٔياب اليٜين؛ أ الِل وؤلاتمان ،ولرل ٣ناطب أن ت٢ون التِٜيب بٜول [وبن
َّ ُ ُّ َ
ُه ْم ِبَل ًَظىىن] ...وٛد ت٢ون "ألاماني” بمِنى “ألاباهي وألا٠اذتب” وهرا تخف الرججمة أو
الت٘ظيج؛ خي تدسٖ الداللة ئلى مِان أخسى ٓيج مساد  ،أو ٓيج اإلاساد  ،ئلب ُلحها هابّ
ال١رب خدمة لل اه ومجان ة للخ ...ٝوزبما ُت١ؼ – ٙهنا – جنوح ئلى الولوَ بالطاهيج
ّ
تٔيب الخٜيٜة وتخلوها وتصي٘ها ّ
وتدسٗها ،وألاطاهيج ؿنو ألاباهي ومادتها ،ولهرا وّٛ
التي
في ًن اإلاؼسٟين ،ومِه أه ال١تاب ،م
شييء من هرا ال ٜي خين ٠ان السطو  ٤تتلو ُلحه
َ َ ََْ َ ُ َ َ ْ ً َ ً
َ َ
اط ُحر ألا َّو ِلحن اكتت َب َها فه َِي ث ْملى َعل ُْ ِه ُبك َشة َوؤ ِصَُل](...)51
الٜسآنٗ ،سدوا ٛاةلين بأنها [ؤظ ِ
بٜي أن نؼيج  -هنا – ئلى أن السطوٛ  ٤د ُوؿّ ٙ
بالمي في موكِين متتابِين من طوز
َّ َ َ َّ ُ َ َّ ُ َ َّ َّ ُ
ألا ّم َّي َّالزي ًَج ُذ َوه ُه َم ْك ُت ً
ىبا
ألاُساٖ؛ ألاو ٤في ٛول تِالى [ال ِزًً ًت ِبعىن الشظىل الى ِبي
ِ
ِ
ِ
ُ
َّ ْ َ َ ْ
ََ ُ
َّ
َْ ُ ْ
ُل]( ...)51والثاني في ٛول تِالى [فأ ِمىىا ِباهللِ َو َس ُظ ِىل ِه الى ِب ّ ِي ألا ِّم ّ ِي
ِعىذهم ِفي التىس ِاة و ِؤلاه ِج ِ
َّ
َ َ َ َ َّ ُ ُ َ َّ ُ َ َ َ
ْ
ىه ل َعلك ْم ت ْهت ُذون] ( ...)55وي دو أن الخواب في ألاو ٤موج
ال ِزي ًُا ِم ًُ ِباهللِ وك ِلما ِث ِه واث ِبع
( )51الدج " ." 51
( )51ال٘سٛان " ." 5
( )51ألاُساٖ "."257
( )55ألاُساٖ "."258
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ئلى أه ال١تاب خاؿة٠ ،ي تت ِوا هرا السطو ٤النبي ألامي؛ خي

يِسٗون ؿ٘ت ٟما

تجدونها م١توبة ُنده في التوزا وؤلانجي ٗ ،يما الخواب في الثاني موج ئلى الناض
٠اٗة٠ ،ي تإمنوا بهرا النبي ألامي ،ويت ِوه لِله يهتدون...
ُ
ووؿ ٙالنبي  بالمي داللة ٛاهِة ُلى انت٘اء مِسٗت  بالٜساء أو ال١تابة ،وٛد ت ين
ً
ً
ً
هرا ُمليا خين تنلُ ٤لي جبجت ( ُلي الظالم ) في ٓاز خساء ٛاةال ل ئٛسأ ...م١سزا ذل٣
مسا ُدتد  ،والسطو  ٤تسدد في  ٠مس – باطتٔساب ودهؼة – ما أنا بٜازب (...)56
َ
ُ ْ َ َُْ
ّ
وٛد أٟد الٜسآن ال١سي هره الـ٘ة الالشمة للنبي  بٜول [ َو َما كىت ثتلى ِم ْنً ق ْب ِل ِنه ِم ْنً
َ َ َ َ ُ ُّ ُ َ َ ً َ ْ َ َ ُ ُ َ
ناب اإلا ْب ِطلننىن] (ٟ ،)57مها وزد ُههن ابهن ُ ههاض مها تإٟههد هههره
ناب وَل ثخطننه ِبُ ِمُ ِىنك ِبرا َلسثن
ِكت ٍ
ً
()58
الـهه٘ة الالشمههة مههن ٠ونه  أميهها ال ت١تههب ،وال تٜهسأ ،وال تدظههب  ...ناهيههُ ٣ههن تأٟيههده 
ً
هه ههره الـه هه٘ة ،له ههيع لن٘ظ ه ه ٜٗه ههى ،ب ه ه للِه ههسب جميِه هها؛ ٜٗه ههد وزد فه ههي الصه ههخيذ ٗيمه هها زواه
الؼيخان وٓيجهما ُن ابن ُمس ُن النبي  أن ٛا“ ٤ئنا ّأمة ّأمية ال ن١تب وال ندظب"(.)59
وٛول ُ"بِث ئلى ّأمة ُأ ّ
مية" (...)60

()56

متُ٘ ٝلي  ،من خدت بدء الويي .تنٌس ال خاز ؛ أبو ُ د

مدمد بن ئطماُي اإلاتوفى طنة

156هه ،صخيذ ال خاز  ،مإطظة التازيب الِسيي ،داز ئخياء الرجاث الِسيي ،بيجو ٟ (121/6 ،تاب =
الت٘ظيج) .ومظل ؛ أبو الخظين مظل بن الدجاج اإلاتوفى طنة 162هه ،الجامّ الصخيذ ،داز ال٘١س،
بيجو ٟ (97/2 ،تاب ؤلاتمان).
( )57الِن ١و "."18
( )58تنٌس ت٘ظيج الٜسهبي.290/7 ،
( )59مت٘ههُ ٝلي ه  ،وهههو فههي صههخيذ ال خههاز  .2921 ،وفههي صههخيذ مظههل  ،762/1 ،وفههي هههرا اإلاجهها ٤تنٌههس  ٠ه
مه ههن * الٜسهب ه ههي * .290/7 ،6/1 ،وابه ههن ُوي ه ههة ،اإلاده ههسز ال ه ههوجيل * . 106/5 ،269/2 ،وأيه ههي خيه ههان ،ال ده ههس
اإلاديى * .101/1 ،وألالوسيي ،زوح اإلاِاني * .91/21 ،79/5 ،وابن منٌوز .لظان الِسب ( 11/21 ،أم ).
( )60تنٌس ابن منٌوز ،لظان الِسب ( 11/21 ،أم ).
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ُ ً
و٠ون  أميا من جملة اإلاعجصٟ ،ما تٜو ٤أبو خيان (ٗ ،)62ههو تنبيه ُلهى أن ٟمهاُ ٤لمه
ُ
مههّ خال ه م ههن ألا ّمي ههة ،ئنمهها ه ههو ئخ ههدى معجصات ه  )61( .أو بتِ يههج اب ههن منٌ ههوز "ئخ ههدى آتات ه
ُ
ُ
ً
اإلاعجص ” ( ،)61لن  تال ُلحه ٟتاب منٌوما تاز بِد أخسى ،بالنٌ الر أنصُ ٤لي ،
ٗله ّ
ئي هجه ،وله ت ّ ههد ٤أل٘اًه  ،و٠ههان الخويههب مههن الِههسب ئذا ازتج ه خو ههة ث ه أُادههها ،شاد
ٗحها ونٜفٗ ،دٌ٘

ُص وج ُلهى نبيه ٟمها أنصله  ،وأبانه مهن طهاةس مهن بِثه ئلهحه بههره

آلاتة التي باتن بين وبيجه بها (...)61
ُ
وألا ّ
مية ُلى هرا الندو – ٟما يؼيج ابن ُاػوز ( – )65وؿ ٙخف ب من زطل
ً
مدمدا ُ لى وج ال١ما ٤وؤلاعجاشٗ ،ـاز ُأ ّ
ميت آتة ُلى ٠ون ما خـ ل ئنما هو
ٗيم ئلهي من لدن ُلي خ١ي ...
ّ
بالميين ليع ُلي طبي التأبيد ،ول ت ٜأخد برل ،٣وئنما ٠ان مسخليا،
ووؿ ٙالِسب
وٛد ٗازٛه هرا الوؿ ٙبِد نصو ٤الٜسآن ال١سي وًهوز ؤلاطالمٗ ،ل يِد تولُ ٝلحه
ً
ّ
أميين ،وال ُلى من دخ دتجه الر ازتلاه له  ،وئنما ؿازوا جميِا؛ ُسبا وٓيج ُسب،
ً
ظمو َن ّ
مظلمين ،ولو صح أنه ٠انوا ُي َّ
أميين لنه ال ٟتاب له ٠الحهود والنـازى ،ل٢ان لصاما
ً
أن تتدولوا بِد نصو ٤الٜسآن وال١تاب ،ئلى ٟتابيين ،وأن تـ دوا جصءا من ّأمة أه
ال١تاب ،وأن تـيجوا في الوؿ ٙطواء ،وإلاا ل تددث ذل ،٣ول ُتولُ ٝلحه “ ،أه
ً
ّ
بالميين
ال١تاب" بِد أن ؿاز له “ٟتاب طماو "ٜٗ ،د با واضخا ،ئذن ،أن الوؿٙ
ْ ٛ
أن ُتنلُ ٤لحه ال١تاب ل ت١ن بظبب ُدم وجود ٟتاب له ...
ُ
ّ
بالميين بمِنى ألامميين ،ئنما هو مدم اجتهاد أو اطتنتاج ،ت٘تٜس ئلى
ٟما أن الوؿٙ
ً
الدلي ٗ ،هو وئ ْن ت١ن صخيدا في مِناه؛ خي تإيده آلاتا الٜسآنية وألاخادت الن وية
( )62تنٌس أبو خيان ألاندل يي ،ال دس اإلاديى.101/1 ،
( )61تنٌس ألالوسيي ،زوح اإلاِاني.79/5 ،
( )61تنٌس ابن منٌوز ،لظان الِسب ( 11/21 ،أم ).
( )61الظاب.11/21 ،ٝ
( )65تنٌس ابن ُاػوز ،التدسيس والتنويس.211/5 ،
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ُ
وئجماَ ألا ّمة وواِٛها ،ئال أن خوأ في مإداه؛ ئذ تتِين أن ت٢ون النبي ألاممي ل ٢ألام ؛
مإمجه و٠اٗسه  ٢ٗ ،الناض أمت  ،والوا ّٛخالٖ ذل ،٣ئنما اإلاإمنون ٜٗى الرتن تت ِون
ُ
من هره ألام  ،وه الرتن تدخلون في أمت ٗ ،هو ٌّ
نبي ؿاخب ّأمة ال أم  ...ئن م ِوث ئلى
ُ
 ٠ألام ليدُوها ئلى الدخو ٤في ّأمة واخد  ،هي ّأمة ؤلاطالم اإلات٘سد بـ٘ا خـها
َ
َ َّ َ َ ْ ْ َ
اح َعلىا ُم ْع ِل َم ْح ِن ل َك
بها دون طاةس ألام تدٜيٜا لدُو أبينا ئبساهي ُلي الظالم [سبىا و
َ ْ ُ ّ َّ َ ّ ُ ْ َ ً َ َ َ َ َ َ َ َ َ
ُُْ
اظكىا ،)66( ]...وهي دُو تد ٜٜفي ٛول تِالى [كىت ْم
و ِمً ر ِسٍ ِتىا ؤمة مع ِلمة لك وؤ ِسها مى ِ
ُْ َ ُ ْ ُ َ
َ َ
َخ ْح َر ّؤمة ُؤ ْخش َح ْت ل َّلى َ ْ ُ َ َ ْ
وف َوث ْن َه ْىن َع ًِ اإلاىك ِش َوثا ِمىىن ِباهللِ] ( ،)67و٠ان
اط ثإم ُشون ِباإلاع ُش ِ
ِ ِ
ِ
ّ
خسؾ السطوُ  ٤لى أن ت٢ون الناض ٠له مإمنين ،لي٢ونوا من هره ألامة اإلاإمنةِٗ ،ات
ُ ُ
َ ْ ُ ُّ ُ ْ َ ً َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َّ
َ َ ْ َ َ َ ُّ َ َ َ َ َ َ ْ
الى َ
اط َح َّتى ًَكىهىا
ض كلُهم ح ِمُعا ؤفإهت ثك ِشه
زب ٛاةال [ولى شاء سبك َلمً مً ِفي ألاس ِ
ُ
ْ َ
ُما ِم ِىحن] ( ،)68أ من هره ألا ّمة اإلاإمنةٜٗ ،ا ٤مإمنين ول ت ٜأمميين ،لن ط دان لو
ً
َ َ َّ
الى ُ ّ َ
اح َذة )69( ]...لجِله جميِا
أزاده ّأمة واخد ٟما ٠انوا من  ٛخي [كان
اط ؤمة و ِ
مإمنين ،أو لجِله جميِا ٠اٗسينٗ ...اإلتمان وال٘١س هما مٜياطا الانتماء ئلى ألا ّمة؛
َ َ
ٟرل ٣ب٘١سه َ [ ،ول ْى ش َاء َسُّب َك
ٗاإلاإمنون ّأمة واخد باتمانه  ،وال٢اٗسون ّأمة واخد
ِ
ً
ً
َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َن َّ
َ َ َ َ َّ
الى ُ ّ َ
الى َ ّ َ
اح َذة
اح َذة] ( ،)70أ ُلى ؤلاتمان[ ،ولىَل ؤن ًكى
لجعل
اط ؤمة و ِ
اط ؤمة و ِ
َ
ْ َ
الش ْح َمً ل ُب ُُىته ْم ُظ ُق ًفا م ًْ َف َّ
َل َج َع ْل َىا إلاَ ًْ ًَ ْك ُف ُش ب َّ
ظ ٍة َو َم َع ِاس َج َعل ْي َها ًَظ َُه ُشون] ( )72أ ُلى
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ُ
ال٘١س٢ٗ ...ان الناض بهرا التميل أمتين؛ ّأمة ؤلاتمان ،وهي ّأمة النبي ألامي ،ألا ّمة اإلاظلمة...
ُ
و ّأمة ال٘١س ،وهي ألا ّمة اإلاخال٘ة لهرا النبي ألامي ،واإلان١س لدُوت ون وت والنوز الر أنص٤
مِ  ،ليخسجه من ال٘١س ئلى ؤلاتمان.
( )66ال ٜس "."218
( )67آُ ٤مسان "."220
( )68طوز تونع ،آتة (.)99
( )69ال ٜس "."121
( )70هود "."228
( )72الصخسٖ "."11
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ولو ٠ان اإلاإدى صخيدا للصم أن تولُ ٝلى الدتن الجدتد “الدتن ألاممي" وُلى مت ِي
"ألامميين" ،ول١ن ػيئا من هرا ل تددث ،و ل يظمنا "أمميين" ،وئنما طمانا
َّ َ َ ُ
ُك ْم ب ْب َشاه َ
ُم ُه َى َظ َّم ُاك ُم اإلاُ ْع ِلم َحن ِم ًْ َق ْب ُل َوفي َه َزا ِل َُ ُكى َن َّ
الش ُظى ُل
"مظلمين" [ ِملة ؤ ِب
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َّ َ ْ َ
ُ
َ ً َ ُ َُ ُ
َّ
ُمىا َّ
الىاط فإق ُ
هلل
اعت ِص ُمىا ِبا ِ
الصَلة َوآثىا الضكاة و
ُذا َعل ُْك ْم َوثكىهىا ش َُه َذ َاء َعلى
ش ُِه
ِ ِ
َ ُ َ
َ
َ َ
ُ َُ
َّ
ُه َى َم ْىَلك ْم ف ِى ْع َم اإلا ْىلى َو ِو ْع َم الى ِص ُحر]( ،)71وطمى دتننا ؤلاطالم َ[و َس ِطِت لك ُم ِؤلا ْظَل َم
د ًًىا]( ،)71وجِل الدتن الوخيد اإلا ٜوُ ٤نده في الظموا وألازق [ب َّن ّ َ ْ َ
هللا
ِ
ِ
الذًً ِعىذ ِ
ِ
ً ََ
َ
َ
َ َ
ِؤلا ْظَل ُم]( ،)71ومن تبتغي دتنا ٓيجه ٗهو من الخاطسين [ َو َم ًْ ًَ ْبت ِغ غ ْح َر ِؤلا ْظَل ِم ِدًىا فل ًْ
َ َ َ َ
ْ
ْ
الخاظش َ
ًٍ](.)75
ًُق َب َل ِمى ُه َو ُه َى ِفي آلا ِخش ِة ِمً
ِ
ِ
ُْ
ألامي ّ
وأما الٜو ٤بأن ّ
وألامية منظوبان ئلى “أم الٜسى” ()76؛ أ م١ة ،لٜول تِالى َ[و ِلتى ِز َس
َ
ُ ُ
ألامي ،وأه م١ة ه ّ
ٗالنبي هو ّ
ّ
ألاميون ،أو الٜو ٤بأنها نظ ة
ؤ َّم الق َشي َو َم ًْ َح ْىل َُها] (،)77
()78
َ َّ ُ ُ ّ
الك َتاب َل َذ ًْ َىا َل َعل ٌّي َح ِك ٌ
ُم](ٗ ...)79هرا
ِ
ئلى “أم ال١تاب”  ،الوازد في ٛول تِالى [و ِبهه ِفي ؤ ِم ِ ِ
ً
ّ
وذاٛ ٞوالن تلسبان بِيدا في ُال الخيا ،٤وال ت٘ليان ئال ئلى ًنون وأوهام ال تٔني من
الخ ٝػيئا ،ويخال٘ان الخٜيٜة التازيخية الثابتة التي تإٟد هرا الوؿ ٙللِسب وللنبي
أتلا ٛ ،تنل ٤الٜسآن...
ً
واضخا – ئذن – أن السطو  ٤ومِ ُج ل الِسبٛ ،د ٠انوا ّ
أميين ال تٜسأون وال
لٜد با
ً
ً
ت١ت ون ،وأن هرا الوؿ ٙل ت١ن له ذما ،وئنما ٠ان بالنظ ة للسطو  ٤معجصا،
( )71طوز الدج ،آتة (.)78
( )71طوز اإلااةد  ،آتة (.)1
( )71طوز آُ ٤مسان ،آتة (.)29
( )75طوز آُ ٤مسان ،آتة (.)85
( )76تنٌس الجابس  ،مدخ ئلى الٜسآن ال١سي ( في تـسي ٙالٜسآن ) ،ؾ.96
( )77ألانِام "."91
( )78الظاب ،ٝؾ.97
( )79الصخسٖ "."1
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ً
ً
وبالنظ ة له مجانظا ،خي ٠انوا مثل  أميين ال ت٘خس أخده ُلى ٓيجه ب٢ون متِلما
ُ ً
يِسٖ ال١تابة أو الٜساء  ،وال ُترم أ ٌّ مجه ب٢ون أميا تجه ال١تابة أو الٜساء  ...هرا من
ُ
ُ
جهة ،ومن جهة أخسىٗ ،انا نلمع أهمية هره ألامية الِسبية ب٢ونها مهد الوسي ٝأمام
ال يان الٜسآني ٠ي تـ ئلى أٗئدته بأطسَ الوس ٚوأيظسها دون أن يِوُ ٛاة ،ٝأو تختلى
بٔيجه ،أو يِرجق طبيل انؼٔا ٤الٜوم بأموز ٟتابته وخظاباته ٗ ...ألنه أميونٜٗ ،د
زٟصوا اهتمامه ُلى الظماَ٢ٗ ،ان وطيلته الوخيد في مِسٗة ألاخ از وزواتة ألاػِاز
وتناٛلهاٟ ،ما ٠ان أداته الوخيد – ٟرل – ٣لخٍ٘ هره ألاخ از وألاػِاز التي ػ٢ل ُج ّ
ثٜاٗته  ،ث بِثها من جدتد خين تظتدُحها خاجة ،أو تٜتلحها كسوز  ...وهو هسي ٝال
تدتاج ئلى أدوا أو وطاة أٟثج من مجسد ؤلانـا ٗ ،ما أن تنـ الٜوم لخواب الٜسآن
ً
ختى تت ين له هدٗ  ،ويدز٠وا مٜاؿدهٗ ،يؼ٢لوا مو٘ٛا من بال ٜو ٤أو السد...
ً
ّ
لرل ٣زٟص الٜسآن ال١سي ُلى الاطتماَ ،وجِل هسي ٝالِل والتِل  ،و٠ان نـ ُم ْن َتجا
ً
ً
م١توبا ُلى ّ
بما تتجانع مِ ويتهيأ ل ٗ ،ل تتنل ٤م١توبا ،ئذ ٟي ٙتتنل٤
نبي ال تٜسأ
ً
ً
مٜسوء مظموُا ،لي٢ون
اإلا١توب؟ وُلى ّأمة ال تِسٖ الٜساء أو ال١تابة؟ وئنما تنل٤
ً
متجانظا مّ ٛدزا هرا النبي ألامي ،من جهة ،ومّ ٛدزا هره ألا ّمة ّ
ألامية من جهة
ُ
أخسى ،والتي بلٕ اإلاظموَ لديها ٓاتت ...
ً
ولٜد جاء ال١تابة الخٜا لدواعي الخٍ٘ والتثبي ٟأمس مظاند وداُ للظبي
ً
ألاطاطية اإلاِسوٗة لديه ؛ طبي الظماَ ...ولِ تنل ٤الٜسآن مظموُا مٌهس آخس من
مٌاهس ئعجاش الٜسآن ،خي تتناطب مّ َم ْن تنلُ ٤لحه  ،ومّ َم ْن طيخل٘ه ختى ٛيام
الظاُة ...وي٘١ي أن ننٌس آلان ئلى خاُ ٤ـسنا الر نِيؽ ٗي بِد أٟثج من أزيِة ُؼس
ً
ً
ً
ّ
خد ٠ان الٜسآن منسجما مّ الو يِة البؼسية ،ومتٜ٘ا
ٛسنا من تنل ٤الٜسآن ،لندز ٞئلى أ
مّ الخاجة ؤلانظانية وئم٢اناتهاِٗ ...ـسنا الر تتظ بالظسُة في  ٠شييءٛ ،د ُاد يِتمد
– ويؼ ٢متظازَ – ُلى الظماَ ،خي أخر التسجي الـوتي ؤلال١رجوني تد مد
ً
ال١تابٟ ،ما أن الخوابين؛ ؤلاُالمي والِلمي – أتلا – ٛد ؿازا تت١ئان – بؼ ٢أطاسيي
وم اػس – ُلى الوطاة اإلاظموُة ،ويسيان ٗحها أداتهما السةيظية لت ليٕ زطالتحهما ،وتدٜيٝ
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ٓاتتحهما ...ولهرا ت دو – ٟما تٜو ٤ئبساهي أنيع – أن ال١تابة طتٜ٘د أهميتها في التسجي

ً
والتدوين ،وطيد مدلها التسجي الـوتي خين تـ ذ أدوات في متناو ٤الناض جميِا
( ...)80وهرا – بالِ٘ – ما خـ  ...أو أوػ ٣أن تدـ ...
وُلى هرا الندو تم١ن أن نت ين آثاز هره ألامية في الثٜاٗة اللٔوية لدى الِسب ،خي
ت دو الرجٟيل ُلى الظمّ ٠وطيلة أطاطية للمِسٗة ،وما الِين ئال وطيلة مظاُد لها ،تسبى
ً
ً
بين اإلاظموَ ،أو اإلانوو ،ٚومنولٜات  ،أو تجِ ل خدودا ،أو تلّ ل ٛيودا...
ٗرجٟيل الاُتماد ُلى الظماَ ٛد ّ
ٛـس مظاٗة ال٘ه  ،وآذن بظسُة ؤلادزاٟ ،ٞما ّ
دزب
ألاذن ُلى ٛو الالتٜان الـوتي ،والرهن ُلى طسُة تمييله ...وهو أمس ت٘ظس الظس في نصوَ
اللٔة ئلى اإلاوطي ٜلج تنؼيى الراٟس وئٓسائها باالخت٘اي بما تـلها ُن هسي ٝالظماَ،
وتظهي مهمة ان ِاث من جدتد خين تٜضيي الخاجة ئلي ...
وال تخ٘ أن مث ذل ٣ئنما يِ١ع الظمة اإلاوطيٜية والٔناةية للنف ألاديي ،ويجيب –
ً
بالتالي – ُن طإا ٤ما شا ٤موسوخا بؼد  ،م٘اده إلااذا ٠ان ألادب الِسيي ُا ّمة ،والؼِس
ً
ُلى وج الخـوؾ متميلا بهره اإلاوطي ٜالٔناةية ،وهرا ؤلاتٜاَ الِرب؟
ذل ٣أمس تلِنا في مواجهة مظتمس وم١ؼوٗة مّ ه يِة الِٜلية الِسبية ٛ

ال ِثة

ويِدها ،وهي مواجهة تدِٗنا باتجاه ال د في ت٘اؿي ألامية الِسبية ووِٛها ُلى ثٜاٗته
ّ
ومؼازبه و ّ
مٜوما ٗ١سه  ،وأطاليب ت٘١يجه  ،والتِسٖ – من ث – ُلى أه ما خل٘ت
ً
من آثاز ٠ان لها – دون م الٔة – بالٕ ألاثس في توجي ال٘١س ؤلاطالمي بِا ّمة ،نٌسا لدوزها
الواطّ في التِاهي مّ النف الٜسآني ،واطت١ؼاٖ آٗا ، ٛواطت١ناه مِاإلا وُواإلا ...
ً
ً
وأطتِيج – هنا – من ئبساهي أنيع( ،)82أه هره آلاثاز وأٟثجها وكوخا وػيوُا ،والتي
تم١ن أن تلمذ في الٜلاتا التالية

( )80تنٌس ئبساهي أنيع ،داللة ألال٘اي ،ؾ.291
( )82الظاب ،ٝؾ.111-295
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-2

موطيٜية ال يان الِسيي وٓناةيت  ،وًهوز ما يِسٖ بالسجّ والات اَ واإلاصاوجة،
والجناض ،وٓيجها...

-1

ٛو الراٟس  ،والاُتماد ُلى السواتة والخٍ٘ في التثب والن. ٜ

-1

الظسُة في التسجي الـوتي في الراٟس  ،والظسُة في الان ِاث الـوتي من الراٟس ...

-1

طياد التِلي الظميي ُند الِسب.
ّ
وؿ ال١الم ،وما تولد ُن من خس٠ا ؤلاُساب.

-5

 -6تووز في داللة ألال٘اي ،وًهوز ما يِسٖ باإلاؼرج ٞاللٌ٘ي والرجادٖ ،والتلاد...
ّ
وهي ٛلاتا بد واضخة في النف الٜسآني ،خي زٟص الٜسآن ُلى الظماَ ٠وطيلة
للتِل واإلاِسٗة ،وٟوسي ٝللتوؿي والتأثيجٟ ،ما ت د اإلاوطيٜية اإلاسه٘ة وؤلاتٜاَ الِرب
بأبهى خللهما في مختل ٙطوزه وآتات ٗ ،أم١ن من تظهي ُملية خٌ٘ ونٜل وزواتت ٟ ،ما
ً ً
جدال  ٟيجا ٛد ثاز خو٤
طه ُملية اطرججاُ وان ِاث وتوًي٘  ...وال ت٘وتنا أن نرٟس بأن
تلمن  ،أو تلمن دالالت للمؼرج ٞاللٌ٘ي ،والرجادٖ ،والتلاد...
ً ً
أليع ذل ٣داِٗا ٛويا للٜو ٤بأن ألامية الِسبية ٛد بد مِاإلاها واضخة في ما تس ٟمن
آثاز ّبينة ُلى جوانب ُدتد من النف الٜسآني ،بأل٘اً ودالالت  ،ومختل ٙتنوُات
وت٢ونات الـيآية والرجٟيبية...؟
ً
ً
تل ٣هي – ئذن – أمية الِسب؛ ٗ١س بد ُامال ئتجابيا في ٟثيج من جوانبها وئن ٠ان في
جوانب أخسى تدتاج ئلى مِالجة ت١ميلية ،تِيد لدبه دواّٗ نهوك وتووزه وت٘سده،
وتظه في اطت١ؼاٖ مِال ّ
ت٢ون وبيان ...
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 -20ابههن حجههس ال نٔلههي ،أخمههد آ ٤بههو هههامي .الننشد الشننافي الننىافش علننى مننً هفننى ؤمُننة ظننُذ ألاوائننل
وألاواخ ننش .ك ههمن (مجموُ ههة الؼ ههيب أخم ههد ب ههن حج ههس آ ٤ب ههو ه ههامي ال نٔل ههي زخم ه

)ٛ .و ههس

وشاز ألاوٛاٖ والؼإون ؤلاطالمية.1007 ،
 -22خمدان ،نرتس .الشظىل  في كتابات اإلاعتششقحن .من طلظلة ٟتاب زابوهة الِهال ؤلاطهالمي.
الِدد (2102 .)1هه .2982 -
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مصطلح ألامُة العشبُة وؤثشه في التكىًٍ اللغىي والحظاسي للعشب

 -21أبهو خيههان ألاندل ههيي ،مدمههد بهن توطهه ٙاإلاتههوفى طههنة 715ه ه .ثفعننحر البحننش اإلاحننُ  .بيههجو

داز

ال١ت ههب الِلمي ههة .1002 ،وه ِ ههة أخ ههسى بتدٜي هه ٝالؼ ههيب ُ ههاد ٤أخم ههد ُ ههد اإلاوج ههود وآخ ههسين.
بيجو

داز ال١تب الِلمية.2991 ،

 -21دزوش  ،مدمد ُهص  .التفعنحر الحنذًث .د.م داز ئخيهاء ال١تهب الِسبيهة  /ومو ِهة ُي هيى ال هايي
الخلبي وػس٠اه.2961 ،
 -21السآههب ألاؿهه٘هاني ،أبههو الٜاط ه خظههين بههن مدمههد بههن اإلا٘ل ه اإلاتههوفى طههنة 501ه ه .مفننشدات
ؤلفاظ القشآن .تدٜي ٝمـو٘ ُدنان داوود  .دمؼ ٝداز الٜل 2121 ،هه.



الصج ههاج ،أب ههو ئس ههخا ٚئب هساهي ب ههن الظ ههس اإلات ههوفى ط ههنة 122هه ه .مع نناوي الق ننشآن وبعشاب ننه .ػ ههسح
وتدٜي ُ ٝد الجلي ُ دوه ػلبي .بيجو



الصمخؼههس ؛ أبههو الٜاط ه جههاز

ُال ال١تب.2988 ،

مدمههود بههن ُمههس اإلاتههوفى طههنة 518ه ه .الكشنناف عننً حقننائ

التجزًننل وعُننىن ألاقاوٍننل فنني وحننىه التإوٍننل .الٜههاهس مو ِههة الاطههتٜامة .2916 ،وه ِههة أخههسى
بتدٜي ُ ٝد السشا ٚاإلاهد  .بيجو

داز ئخياء الرجاث الِسيي.2997 ،

 -25أبههو شيههد ،نـههس خامههد .مفُه ننىم الننىص (دزاطههة فههي ُلههوم ال ٜهسآن) .بيههجو

اإلاسٟههص الثٜههافي الِسي ههي

للو اُة والنؼس والتوشيّ /ن .1.اإلأسب الداز ال يلاء.2998 ،
 -26الؼسفي ُ ،د اإلاجيد .الفكنش ؤلاظنَلمي فني النشد علنى الىصناسي بلنى نهاًنة القنشن الشابنع ال جنشي
العاشش اإلاَُلدي .د.م الداز التونظية للنؼس ،والجصاةس اإلاإطظة الوهنية لل١تاب.2986 ،



الؼ ههو٠اني ،مدم ههد ب ههن ُل ههي ب ههن مدم ههد اإلات ههوفى ط ههنة 2155ه ه ه .ف ننتل الق ننذًش الج ننامع ب ننحن فج نني
الشواً ننة والذساً ننة م ننً عل ننم التفع ننحر .تدٜي هه ٝط ههيد ئبه هساهي  .ال ٜههاهس داز الخ ههدت .1001 ،
وبيجو

داز ال٘١س.

 -27اب ه ههن ُاػ ه ههوز ،الؼ ه ههيب مدم ه ههد الو ه ههاهس .ثفع ن ننحر التحشٍ ن ننش والتى ن ننىٍش .د.م داز س ه ههخنون للنؼ ه ههس
والتوشيّ.2997 ،
 -28ابههن ُويههة؛ أبههو مدمههد ُ ههد الخهه ٝبههن ٓالههب ألاندل ههيي اإلاتههوفى طههنة 516ه ه .اإلاحننشس الننىححز فنني
ثفعننحر الكتنناب العضٍننض .تدٜيهه ُ ٝههد الظههالم ُ ههد الؼههافي مدمههد .بيههجو
.2997

داز ال١تههب الِلميههة،

ّ
اإلافصل في ثاسٍخ العشب قبل ؤلاظَلم .ن .1.جامِة بٔداد.2991 ،
ُ -29لي ،جواد.
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عماد ظعذ ؤبى الحعً

 -10ال٘يهجوش أبهاد ؛ مجههد الهدتن مدمههد بهن يِٜههوب اإلاتهوفى طههنة 827ه ه .القننامىط اإلاحنُ  .بيههجو
داز ئخياء الرجاث الِسيي.2992 ،
 -12اب ههن ٛتي ههة؛ أب ههو مدم ههد ُ ههد
تدٜي ُ ٝد

ب ههن مظ ههل ال ههدتنوز اإلات ههوفى ط ههنة 176ه ه ه .غشٍن ن الح ننذًث.

الجيوز  .بٔداد مو ِة الِاني2197 ،هه.

 -11الٜسهبههي؛ أبههو ُ ههد

مدمههد بههن أخمههد ألانـههاز اإلاتههوفى طههنة 672ه ه .الجننامع كحكننام القننشآن

اإلاؼهوز بتفعحر القشطبي .تدٜي ٝهؼام طميج ال خاز  .السياق داز ُال ال١تب.1001 ،
 -11اإلا ازٟ٘وز  .ثحفة الاحىري .بيجو

داز ال١تب الِلمية.

 -11مظ ههل ؛ أب ههو الخظ ههين مظ ههل ب ههن الدج ههاج الٜؼ ههيج النيظ ههابوز اإلات ههوفى ط ههنة 162هه ه .الج ننامع
الصحُل اإلاؼهوز بصحُل معلم .بيجو

داز ال٘١س .وداز ال١تب الِلمية2977 ،م.

 -15اب ههن مِ ههين ،الخ ههاٍٗ تدن ههى ب ههن مِ ههين اإلات ههوفى ط ههنة 111هه ه .ث نناسٍخ اب ننً مع ننحن .سواً ننة ال ننذوسي.
دمؼ ٝداز اإلاأمون للرجاث2100 ،هه.
 -16ابههن منٌههوز؛ جمهها ٤الههدتن ،أبههو ال٘له مدمههد بههن م١ههسم ألانـههاز اإلاتههوفى طههنة 722ه ه .لعننان
العشب .بيجو

داز ؿادز.2990 ،

 -17ئتصوتظههو ،توػ ههحهي٢و .هللا وؤلاوع ننان فنني الق ننشآن ،عل ننم دَلل ننة الشئٍننا القشآهُ ننة للع ننالم .تسجم ههة
هههال ٤مدمههد جهههاد .بيههجو

اإلانٌمههة الِسبيههة للرججمههة ،توشيههّ بيههجو

مسٟههص دزاطهها الوخههد

الِسبية.1007 ،
ّ
 -18ب ههال ،ػ ههاز .٤ث نناسٍخ اللغ ننة وآلاداب العشبُ ننة .تِسي ههب زٗي هه ٝب ههن ون ههاض ،وؿ ههالح خي ههلم ،والوي ههب
الِؼاغ .د.م داز الٔسب ؤلاطالمي.2997 ،
29- Karen Armstrong, Muhammad of the prophet. NewYork: Harper Collins,
1993.

 -10مىاقع بلكتروهُة على شبكة ؤلاهترهت:
 -زابوة أدباء الؼام

www.odabasham.net

 -ػ ١ة نوز ؤلاتمان

www.noureleman.com

-

مو ّٛئطالم ويب

www.islamweb.net
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