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 هذه البحوث أو مستوى مؤلفيها.
 .الدراسات املقّدمة تعرّب عن آراء أصحاهبا، وال تتحّمل اجمللة أي مسؤولية 
 



 

  

 

ج  ن  ت   عة  ا  ص اب   داب  الآ  ة  الآ  مة  وك لئ  ارة  ال مجكّ ّلة  ال من  حري  ر م ج  ة  ت   ئ  دع وك م ي  سّر ه ي  كم وت   ن  ي 

ت    أ  واص ل م عها ت   ها، وال ت ّ ي  ة  ف   ب   ا ل ى ال كن  كم ال علم ا  ها جات   ن   ا  ي  م ن  ش   ّمة  ال ت  ي  ة  ال ق  ّ ئ 
. الآب  ي ال مج  ت ّ ر ال علوم وش   ي  ش اي   حث  ال علمي  ف   رة  ال ب  ي  راء م سي   ا 

 



  فهرس املحتويـات

 

 5  اآليـــة

 6  أهداف املجلــة

 7  ضوابط النشر

 9  فهرس املحتويـات

 11  االفتتــاحيـة

 البحوث
 القسم األول : بحوث باللغة العربيـة

 13 منهج اإلمام العيني في التّرجيح بين األحاديث المتعارضة

 31  التصوف وأثره الثقافي في إفريقية الحفصية

 47 في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم التعارض  

 72  الشـاذة في تفسيره منهج الطبري في إيــراد القراءات 

 94  مفهوم اإلسقاط في الفقه اإلسالمي

 111  العـدة 

 128  توظيف األسطورة في شعر علي الفزاني

 139  لقرآن والسـنة فضـل شجـرة النخلة في ا

التاريخ العائلي لإلصابة باالضطرابات النفسية كعامل خطر 

 لوالدة طفل يعاني من اضطراب طيف التوحد 

 
152 

حركة الحياة اإلدارية والعمرانية واالجتماعية لبني أمية في 

  األندلس 
173 

 القسم الثـأني 
 بحوث باللغة اإلنجليزية  

Investigation of the use and function of 
cohesive devices in translating English  

 
187 



 

 االفتتاحية 

 
اإلنسان ما مل يعلم، والصالة والسالم على النيب األكرم،  احلمد هلل الذي عّلم بالقلم، عّلم

 وبعد.
فالشك أن القلم يلعب دوراً مهّماً وفّعااًل يف تغيري الواقع وتقدمي األفضل، فلن تقوم حضارة 
أو تنهض أ ّمة إال بالقراءة والكتابة؛ باعتبارمها من أهم وسائل العلم واملعرفة، سيما يف وقت الّتحول 

لد العلوم، تاريخ البشريّة املتمثل يف الّثورة التكنولوجية؛ فبالقراءة والكتابة والبحث اجلاد خت الثّالث يف
وتثبت احلقوق، ولوالهم النقطعت س بل نقل نتاج اآلخرين، وانّدرست جهودهم، وواع إرثهم؛ من 

الّساحة البحثّية  ىهذا املنطلق جاءت جمّلة املنارة لتهتم بنشر العلم والثّقافة يف أوساط العاملني عل
مبختلف انتماءاهتم من خالل ما ت قّدمه من زاٍد علمي وثقايف، وحتليٍل صادق للمشكالت اليت مت ّر 
باأل مة برؤى إنسانّية راقية، ووفق ووابط ومعايري علمّية راسخة، منبثقة من وياء أقالٍم أمّدوها 

آفاقاً مضيئة،  لقّيمة، اليت من شأهنا أن تفتحبعصارة أفكارهم، وأثروها بط روحاهتم النريّة، وأحباثهم ا
وتفّجر طاقاٍت إبداعّية هادفة، متمثلة يف ما انطوى عليه هذا العدد من حبوث يف خمتلف ميادين 
املعرفة، وشىّت وروب الرّأي، لعدد من الك ّتاب والباحثني على اختالف تفكريهم، وأساليب تعبريهم، 

 وطبيعة توجهاهتم.
مي ما كان له أن يرى الّنور لوال فضل اهلل مث اجلهود املضنية، والعمل الدؤوب وهذا العمل العل

الذي تقوم به كلية اآلداب األصابعة منطلقة من قاعدة: حرب اليأس وفتح باب األمل، حيث إهنا 
شّيدت بنيانه، وأرست أركانه من خالل إنشاء هذه اجملّلة، ومّدها بكوكبة من أعضاء هيئة الّتدريس 

تعهدوا اإلشراف على هذا املولود الفكري اجلديد، فأحاطوه بالّرعاية والعناية، ليشّب صرخاً  الذين
 علمّياً شاخماً، فقد كان لتوجيههم العلمي أكرب  األثر يف خروج هذا العدد هبذه احل ّلة القشيبة.

حلق، ومشعل اوإننا لنأمل أن تكون جملتنا هذه منرباً لباحثينا ومفّكرينا يضيئون بواسطته طريق 
 اهلداية وسبيل الرشاد، وأن تكون ميداناً فسيحاً للبحث واملناقشة يف سائر العلوم ويف شىّت اجملاالت.

 

 د. عادل إبراهيم احملروق

 املشرف العام
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رجيح بني األحاديث منهج اإلمام 
ّ
العيني يف الت
 املتعارضة

 

  عـــادل إبراهيــم الـمحــروق   .د
 جامعـة غـريـان    _كلية اآلداب األصابعة 

  

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على النيب الكرمي، وبعد.
تسع كنفها، اويع اليت افإن مما الشك فيه أن موووع الرتجيح بني األحاديث املتعاروة من املو 

وتعددت جوانبها، وتشعبت مسائلها؛ لذا ال يلج بابه إال العلماء األعالم الذين رزقهم اهلل العلم 
هذا من  »الواسع، واملعرفة التامة يف أكثر العلوم، يقول ابن حزم يف سياق حديثه عن باب الرتجيح: 

) ابن حزم، د.ت،  «غمضه وأصعبهأدقِّ ما ميكن أن يعرتض أهل العلم من تأليف النصوص وأ
2/155). 

ومن العلماء اجلهابذة الذين اهتّموا هبذا النوع من التأليف، وأفردوا له مساحة واسعة يف كتبهم: 
أن يوّفق بني  -رمحه اهلل -هـ، فقد حاول 855احملدث الكبري، والفقيه النحرير العيين احلنفي ت 

وص ها أو الرتجيح مبرجحات استنبطها، واستقرأها من نصاألحاديث املتعاروة يف الظاهر باجلمع بين
 الشرع واللغة.

وألجل إبراز جهود هذا العامل الكبري يف هذا الباب العظيم، حاولت أن أملّ شتات فكره ألمجع 
ما تناثر بني كتبه من قواعد ترجيحية، ومسائل علمية، فأخذت مبراجعة ما تيسر يل من كتبه، كعمدة 

البخاري، وشرحه على سنن أيب داود، والبناية شرح اهلداية، واستخرجت منها القاري شرح صحيح 
بعض جهوده يف هذا امليدان الواسع، وقد صّدرت حديثي عنه مباهية التعارض ومنشأه، مث مبفهوم 
الرتجيح عنده، وبرأيه يف العمل باحلكم الرّاجح، وطريقته يف ترتيب طرق دفع التعارض، مث حتّدث عن 

 جيح عنده.قواعد الرت 
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وإين بعملي هذا ألرجو أن أكون قد أّديت بعض واجيب حنو علمائنا الكبار، وووعت لبنة جديدة 
 يف صرح تراث أمتنا اإلسالمية اخلالدة.

ملّا كان الرتجيح مبنّيا على التعارض، وال يوجد بدونه؛ إذ الرتجيح من مجلة املخلصات عن 
رأيت من   (6/31هـ، 1420)العيين أ،  «الرتجيح حيتاج إليه بعد التعارض» عيين:التعارض، قال ال

 الضروري أن أقّدمه يف الذكر.

فهو تفاعل من العرض بضم العني، وهو »  (2/403) الفيومي، د.ت،  هو التقابل، والتمانع
يمنعه من احيته وجهته، فالناحية واجلهة، وكأن الكالم املتعارض يقف بعضه يف عرض بعض، أي ن

 .(4/407هـ، 1418) الزركشي،  «النفوذ إىل حيث وجه 

أي كون الدليلني  (4/605هـ، 1418) ابن النجار،  «هو تقابل الدليلني على سبيل املمانعة » 
. ان واحدماملتساويني متناقضني، حبيث يقتضي أحدمها ثبوت أمر، واآلخر انتفاءه يف حمل واحد، ويف ز 

 .(3/119هـ، 1415) امساعيل، 
 .(10/42) العيين ب، د.ت،  «التعارض تقابل احلّجتني » وعّرفه العيين بقوله:

 فهل التعارض هبذا املعىن موجود يف األدلة الصحيحة ؟
اتفق العلماء على جواز التعارض يف نفس اجملتهد سواء كان ذلك بني األدلة القطعية أو الظنّـّية،  

و فرض ذلك لزم إذ ل» قوا على عدم التعارض يف الواقع ونفس األمر بني الدليلني القطعيني كما اتف
هـ، 1418) ابن النجار،  «اجتماع النقيضني أو ارتفاعهما، وترجيح أحدمها على اآلخر حمال 

4/607). 
تهد ، وإن وجد فإمنا هو يف نفس اجملوقد أكَّد ابن القيم على عدم  وقوع التعارض بني أقواله 

فصلوات اهلل وسالمه على من يصدق كالمه بعضه بعًضا، ويشهد بعضه لبعض، » ليس إال، فقال:
فاالختالف واإلشكال واالشتباه إمنا هو يف األفهام، ال فيما خرج من بني شفتيه من الكالم، والواجب 



ارة    2020يناير    1العدد  المن 

  

 

 

     15 

) ابن  «يم على كل مؤمن أن َيِكَل ما أشكل عليه إىل أصدق قائل، ويعلم أن فوق كل ذي علم عل
 .(2/271النجار، د.ت، 

ال شك أن معرفة سبب التعارض ومنشئه يعني اجملتهد على دفعه والتخلص منه، فإن الدواء إمنا 
 يعاجل بعد معرفة الداء، ويكمن سبب التعارض فيما يأيت:

ه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبًتا، وقد غلط في إما أن يكون أحد احلديثني ليس من كالمه  -1
 فالثقة يغلط.

 وإما أن يكون أحد احلديثني ناسًخا لآلخر، إذا كان مما يقبل النسخ. -2
 .وإما أن يكون التعارض يف فهم السامع ال يف نفس كالمه  -3
وإما من جهة تقصري الناظر يف معرفة املنقول، والتمييز بني صحيحه ومعلوله، أو من القصور  -4

 ، ومحل كالمه على غري ما عناه به، أو منهما مًعا.يف فهم مراده 
أو حتكيم آراء الرجال، وقواعد مذهب من املذاهب على السنة النبوية على صاحبها أفضل  -5

 (.2/425م، 1973( ) ابن القيم ب، 4/1449هـ، 1415) ابن القيم أ،  الصالة وأمت التسليم.
بإجياز، وهي كما ترى راجعة إىل وهم الناظر  أحاديثه تلك هي أسباب منشأ التعارض بني 

فيها، وليس مثة تناقض أو تعارض يف الواقع ونفس األمر، وقد سبقت اإلشارة إىل استحالة التعارض 
 .احلقيقي يف كالمه 

هـ، 1399رس، بن فا) ا الرّاء واجليم واحلاء أصٌل واحٌد، يدلُّ على َرَزانٍة وزِيادة الترجيح في اللغة
، وَرَجْحت   (1/364هـ، 1407) اجلوهري،  ، ورجح امليزان  يرجح رجحانًا، أي مال (2/489

 بيدي شيًئا: وزنته ونظرت ما ثِقله.
 من خالل املعىن اللغوي للرتجيح يّتضح أن معناه يدور حول التمييل والتثقيل والتغليب والزيادة.

لرتجيح، األصوليني واختلفت عباراهتم، يف حتديد معىن ا لقد كثرت تعريفات الترجيح اصطالحا:
لى الرتجيح عبارة عن تقوية أحد الطرفني ع» ولكن الذي يهمنا منها هو حّد العيين له، حيث قال:

وهذا التعريف قريب مما يرتجيح عندي  (9/400هـ، 1420) العيين أ،  «الطرف اآلخر ليعمل به 
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العمل به  الطريقني املتعاروتني؛ ملا فيها من مزية م ْعَتبَـَرة، مما يوجبوهو قوهلم: هو تقدمي اجملتهد أحد 
وهذا احلّد هو أمنع احلدود وأمجعها بيانا، وأكثرها مناسبة،   (89هـ، 1417) الربزجني،  ويطرح اآلخر

 وأووحها عبارة؛ ألننا نستفيد منه ما يلي: 
: يه من مزية اروني على اآلخر يف العمل؛ ملا فأن الرتجيح هو طريق لتقدمي أحد الدليلني املتع أوًلا

 معتربة من الشارع. 
ايل ال ترجيح بني قطعيني أو بني قطعي وظين، وإمنا الرتجيح بني ظنّـيَـنْيِ، وهذا ما أكَّده الغز  ثانياا:

؛ اعلم أن الرتجيح إمنا جيري بني ظنيني؛ ألن الظنون تتفاوت يف القوة، وال يتصور يف معلومني» بقوله:
   (.1/375هـ، 1413)الغزايل،  «ليس بعض املعلوم أقوى وأغلب من بعض  إذ

أن الرتجيح ال يوجد إال بني املتعاروني، ألن الرتجيح من ملخصات التعارض، وال حياول  ثالثاا:
اجملتهد الرتجيح بني األدلة إال إذا كان بينهما تعارض، وهذا ما ذهب إليه مجهور العلماء، ومنهم 

 العيين.
 وجوب العمل بالدليل الراجح وترك املرجوح، وفيما يلي تفصيل هذه املسألة. ا:رابعا 

جيب على املكلف يف املسائل اخلالفية اليت جيوز فيها اخلالف أن يبحث عن الرّاجح ويتحراه قدر 
ظر والرتجيح، من أهل الن طاقته، فإن تبنّي له وجب عليه األخذ به حينئذ، فإن كان عاميًّا ومل يكن

وجب عليه أن يبحث عن عامل يثق بدينه وعلمه ويقلده يف ترجيحه، ويكون ذلك الرتجيح واجًبا يف 
إن املقلد بعد اطالعه على الراجح أو األرجح، واجب عليه أن يقف عنده، » حّقه، قال يف فتح العلي:

، وإن كان هذا يف  (1/186هـ، 1417) ابن عليش،  «ويقتصر عليه يف الفتوى والقضاء والعمل
حق العامي املقلد، فقد جاء يف حتفة احلبيب ما يدل على وجوب األخذ بالرّاجح من األقوال للعامي 

ال ينبغي ألحد العمل بالقول املرجوح، إال إن كان أحوط يف الدين من القول » وغريه، ما نصه:
إن كان ة والشعر والظفر، فإن هذا القول و األرجح، كالقول بنقض الطهارة عند الشافعية بلمس الصغري 

 .(1/316هـ، 1417)البجريمي،  «عندهم وعيًفا، فهو أحوط يف الدين، فكان الوووء منه أوىل 
ليحذر املفيت الذي  »وقد شنَّع ابن القيم على املفيت الذي تبنّي له الرّاجح وترك العمل به بقوله:

ريه يف سائل مبذهبه الذي يقلده وهو يعلم أن مذهب غخياف مقامه بني يدي اهلل سبحانه أن يفيت ال
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تلك املسألة أرجح من مذهبه وأصح دلياًل، فيقتحم الفتوى مبا يغلب على ظنِّه أن الصواب يف خالفه، 
م، 1973قيم ب، )ابن ال «فيكون خائًنا هلل ورسوله وللسائل، وغاشًّا له، واهلل ال يهدي كيد اخلائنني

4/177). 
( ) اآلمدي، 5/529هـ، 1400) الرازي،  بوجوب العمل بالرَّاجح مبا يلي: استدل القائلون

 (2/425م، 1973( ) الشوكاين، 4/246هـ، 1404
يف التقاء اخلتانني على  إمجاع الصحابة على العمل بالرتجيح، فإهنم قدَّموا خرب عائشة  -1

 قول من روى" إمنا املاء من املاء" .
 ترجَّح أحدمها على اآلخر، كان العمل بالراجح متعيًنا عرفًا، أن الظنيني إذا تعاروا، مث -2

للَِّه ما َرَأى اْلم ْسِلم وَن َحَسًنا فـَه َو ِعْنَد اللَِّه َحَسٌن، َوَما َرأَْوا َسيًِّئا فـَه َو ِعْنَد ا:» فيجب شرًعا؛ لقوله 
بل هو موقوف على ابن  قال األلباين: ال أصل له مرفوًعا،( 2/425، 3667) ابن حنبل،  «َسيٌِّئ 

 مسعود، وقال الشوكاين: معناه صحيح.
أنه لو مل يعمل بالراجح لزم العمل باملرجوح، وترجيح املرجوح على الراجح ممتنع يف بداهة  -3

هـ، 1420) العيين أ، «املرجوح مدفوع بالراجح، وبه ظهر علم عدم الرجحان » العقول، قال العيين:
11/293). 

هـ، 1400) الرازي، لّتوقف أو التخيري عند التعارض، واستدلوا بدليلني:وذهب آخرون إىل ا
 (2/425م، 1973( ) الشوكاين، 4/246هـ، 1404( ) اآلمدي، 5/529

أن الرتجيح لو اعترب يف األمارات العترب يف البيِّنات واحلكومات؛ ألنه لو اعترب لكانت العلة  -1
 املعىن قائم هنا. يف اعتباره ترجيح األظهر على الظاهر، وهذا

 أن قوله تعاىل: -2               :أمر باالعتبار مطلًقا من غري (2)احلشر ،
 تفصيل.

 جياب عن هذا بـ:
هـ، 1400) الرازي،  أن ما ذكروه دليل ظيّن، وما ذكرناه قطعي، والظيّن ال يعارض القطعي -أواًل 

ما ذكرمت، فإن ظهر الرتجيح إلحدى البينتني على األخرى، أو ألحد ، مث حنن نقول مبوجب (5/532
 .(2/260م، 1973) الشوكاين، احلكمني على اآلخر، كان العمل على الراجح 
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أما اآلية فال داللة على حمل النزاع فيها بوجه من الوجوه، فغايتها األمر بالنظر واالعتبار،  -ثانًيا
)  لعمل بالرتجيح، فإن إجياب أحد األمرين ال ينايف إجياب غريهوليس فيها ما ينايف القول بوجوب ا

 .(4/248هـ، 1404اآلمدي، 

ملَّا كان العيين من أعالم احملّدثني، ومن فقهاء األمة الربّانيني، فمن البداهة مبكان أن جنده يسلك 
ليس » يقول:ف –أعين وجوب العمل بالقول الرّاجح  –قة مسلك احلق والصواب يف تقرير هذه احلقي

ّرم على  (13/204) العيين ب، د.ت،  «ملن مل يرتجح عنده أحد الطرفني اإلقدام عليه  بل إنه حي 
ن إن اإلقدام على أحد األمري» الّشخص اإلقدام على أحد األمرين دون أن يعلم الرّاجح منهما فيقول:

 .(1/300) العيين ب، د.ت،  «يل حمرم من غري رجحان احلكم بغري دل

مما ال شك فيه أن األصل األخذ بالراجح وترك املرجوح، وقد حكى اإلمام القرطيب اإلمجاع على 
ذلك يف صدد حديثه عن جواز قطع خّف احملرم الذي ال جيد النعلني، فقال منكرًا على من منع 

)  «عكس ما جيب؛ إذ هو: إعمال املرجوح وإسقاط الرَّاجح، وهو فاسد باإلمجاعوهو » ذلك:
 .(3/201القرطيب، د.ت، 

ولكن جوَّز بعض العلماء العمل باملرجوح مع وجود الرّاجح، شريطة أن ال يصار إليه إال عند 
معتربة شرًعا،  ةالضرورة، واحلاجة املنزلة منزلتها، وتقدر بقدرها عند وقوعها، فيجوز ذلك لدفع مفسد

 ال جللب مصلحة، سواء كان ذلك يف القضاء أو اإلفتاء أو غري ذلك.
وقد ينزل القول الرّاجح اجملتهد فيه إىل غريه من األقوال املرجوحة إذا  » قال ابن رجب احلنبلي:

 «.كان يف اإلفتاء بالقول الرّاجح مفسدة 
دين من ملرجوح، إال إن كان أحوط يف الال ينبغي ألحد العمل بالقول ا» وقال يف حتفة احلبيب:

 .(1/316هـ، 1417) البجريمي،  «القول األرجح 
من خالل ما سبق ذكره يتضح أنه ال جيوز يف األحوال مجيعها األخذ باملرجوح مع وجود الراجح 

 لدرء مفسدة معتربة شرًعا، ال جللب منفعة. إال لضرورة، أو ألن القول املرجوح أحوط، أو
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العيين ب، د.ت،  ) «ولو وقع التعارض لطلبنا الرتجيح » إن الرتجيح فرع التعارض، قال العيين:
وال شك أن التعارض يندفع بواحد من أربعة طرق اختلف العلماء يف ترتيبها، حيث رتّبها  (1/261

اري، )األنص جلمع، والتوقفاألحناف على خالف ما هو راجح، فقدموا النسخ، مث الرتجيح، مث ا
، وعلى الرغم من أن اإلمام العيين من أعالم املذهب احلنفي فإننا جنده خيالف (2/193هـ، 1403

يف هذه املسألة مذهبه، ويسلك فيها مذهب احملّدثني القاوي بتقدمي اجلمع، مث النسخ، مث الرتجيح، 
ذا كان ممكنا كان أوىل من الرتجيح إن اجلمع إ» ، فيقول:(1/97هـ، 1422) العسقالين، والتوقف

، وقّدم النسخ على الرتجيح عند حديثه عن اختالف الروايات يف لبس (5/40) العيين ب، د.ت،  «
حيتمل أن يكون اإلذن متقدما على املنع، فإن عرف التاريخ بذلك كان » خامت الذهب للرجال فقال:

 .(3/22د.ت،  ) العيين ب، «احلكم للنهي، وإال فريجع إىل الرتجيح 
إذا تعاروت فيه  »وعند تعذر الطرق السالفة الذكر، فإن اإلمام العيين يصري إىل التوقف، فيقول:

األدلة فاشتبهت، فمثل هذا جيب فيه الوقف إىل الرتجيح؛ ألن اإلقدام على أحد األمرين من غري 
 .(1/300) العيين ب، د.ت،  «رجحان احلكم بغري دليل حمرم 

سلك اإلمام العيين يف ترجيحاته الفقهية منهًجا علميًّا متميّـزًا وفريًدا كان هو أحد املعايري اليت 
وزنت هبا كتبه، هذا املنهج نتاج جلهود عظيمة بذهلا العيين حىت استقرت عنده قواعده، ورست أركانه، 

 واتضحت معامله، وأينعت مثاره.
مثلة ت اإلمام العيين تبنّي أهنا تقوم على ثالث ركائز رئيسة، إليك بياهنا مع أوعند استقراء ترجيحا

ني العلماء، هذه الطرق ليست حمل اتفاق بمع التنبيه أن  ،موّوحة، وشواهد مبيّنة هلا، فهي كما يأيت
 ،وإمنا جلها اختلفوا فيها، وطرح املسألة يف األصول، كما أن بعض ترجيحات العيين عندي فيها نظر

 فغروي التمثيل هلا وليس نقدها.
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 ترجيحه بكثرة الرواة: -1

هـ، 1418ين، ) اجلوي إن مل ميكن الرجوع إىل دليل آخر قطع باتباع األكثر، فإنه أوىل من اإللغاء
:»... يــــن حني قـــــال، وقد نسب اإلمام الشوكاين هذا النوع من الرتجيـــــــح جلمهــــور األصولي (2/755

)  «الرتجيح بكثرة الرواة، فريجح ما رواته أكثر على ما رواته أقل؛ لقوة الظّن به، وإليه ذهب اجلمهور
)  ، بل إن ابن دقيق العيد جعل هذا املرجح من أقوى املرجحات (2/264هـ، 1419الشوكاين، 
 .(313هـ، 1425القامسي، د

ماء احلنفية الذين ال يرجحون بكثرة الرواة، فإننا جنده قد حنا وعلى الرغم من أن العيين من عل
من مجلة أسباب  إن» منحى اجلمهور، فنراه ي رجِّح بني املسائل املتعاروة بكثرة الرواة، فهو القائل:

الرتجيح كثرة عدد الرواة وشهرة املروي، حىت إذا كان أحد اخلربين يرويه واحد، واآلخر يرويه اثنان، 
وقد رّد على من انتقد احلنفية يف  (6/60) العيين ب، د.ت،  «ويه اثنان أوىل بالعمل به فالذي ير 

فإن قلت: هذا خالف ظاهر مذهبكم، فإن الرتجيح بالكثرة ال » عدم أخذهم هبذا املرّجح فقال:
يعترب عندكم، قلت: قد ذكر بعض مشاخينا الرتجيح بكثرة الرواة؛ إذ الظن بصدق خرب االثنني أقوى 

 .(3/270هـ، 1420) العيين أ،  «نه خبرب الواحد م
ه ومما يرّجح ب» داخل الكعبة، فبعد أن ذكر اخلالف فيها قال: ومن ذلك: مسألة صالة النيب 

يف البيت على من نفاها كثرة الرواة هلا، فالذين أثبتوها بالل وعمر بن اخلطاب  إثبات صالته 
)  « نفوها أسامة والفضل بن عباس وعبد اهلل بن العباسوعثمان بن طلحة وشيبة بن عثمان، والذين 

 .(9/244هـ، 1420العيين أ، 
ومن هذا الباب أيضا االختالف يف حتديد الساعة اليت يف يوم اجلمعة، فرّجح أهنا بعد العصر؛ 

ال شك أن األحاديث الواردة يف كوهنا بعد العصر أرجح؛ لكثرهتا » ألن رواهتا أكثر، فقال ما نصه:
صاهلا بالسماع، وهلذا مل خيتلف يف رفعها، واالعتضاد بكونه قول أكثر الصحابة ففيها أوجه من وات

 .(6/245) العيين ب، د.ت،  «وجوه الرتجيح 
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 و له صلة قوّية مبا رواه.ترجيحه بكون أحد الراويني صاحب الواقعة أ -2

ه؛ ألنه ق دِّم خربه على خرب غري إذا تعارض خربان، وكان راوي أحدمها مباشًرا هلا، أو له صلة هبا، 
أعلم بالقضية وأعرف هبا من غريه، وقد ذكر اإلمام العيين هذا عند شرحه حلديث الصائم يصبح جنبا، 

وفيه: دليل على ترجيح رواية صاحب اخلرب إذا عاروه حديث آخر، وترجيح ما رواه » حيث قال:
عيين ب، ) ال «مر فيما خيتص بالرجال النساء مما خيتص هبن إذا خالفهن فيه الرجال، وكذلك األ

 .(11/6د.ت، 
ومن أمثال تقدمي رواية من له علم بالواقعة، تقدمي رواية من ذكر أن الكفارة يف اجلماع يف هنار 

ورّجح  »رمضان على الرتتيب، على رواية من ذكر أهنا على التخيري، فمن الوجوه اليت رجَّح هبا قوله:
ى لفظ القصة على وجهها، فمعه زيادة علم من صورة الواقعة، وراوي الرتتيب أيضا بأن راويه حك

التخيري حكى لفظ راوي احلديث، فدل على أنه من تصرف بعض الرواة إما لقصد االختصار أو لغري 
 .(11/34) العيين ب، د.ت،  «ذلك 

 ترجيحه بقوَّة حفظ الراوي وضبطه. -3

يّاته وسريته، ومثَـَّله ه، وهذا ي عرف  بالتجربة والتتبُِّع ملرو ي قدَّم  األقوى يف احلفظ والضبط على َمن دون
 »إمام  احلرمني بتقدمي رواية عبيد اهلل بن عمر بن العمري على رواية أخيه عبد اهلل؛ ألن البخاري قال:

 .(2/257هـ، 1418) اجلويين،  «بينهما فضل  ما بني الدرهم والدينار
 يح بني الروايات اليت ظاهرها التعارض، ومن ذلك اختالفوقد أخذ العيين هبذا الوجه يف الرتج

الروايات يف اجلهر واإلسرار بالتأمني يف الصالة، حيث ذكر رواية شعبة القاوية بإسرارها، ورواية سفيان 
 . (4/192)العيين ب، د.ت،  اآلمرة باجلهر هبا، مث رّجح رواية اجلهر؛ ألن سفيان أحفظ من شعبة

 ه.األحاديث على غري ترجيحه املسند من -4

إذا تعارض خربان أحدمها مسند واآلخر مرسل أو منقطع، فقد اختلف الفقهاء واألصوليون 
واحملدِّثون يف ترجيح أحدمها على اآلخر على ثالثة مذاهب، سلك العيين فيها مسلك اجلمهور القاوي 

، وهي ط قبول احلديثاملسند أقوى؛ ألن عدالة الراوي شر » برتجيح املسند على املرسل، فيقول:
)  «معلومة يف املسند بالتصريح، ويف املرسل مشكوكة أو معلومة بالداللة، والصريح أقوى من الداللة 

 .(12/241العيين ب، د.ت، 
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وجند اإلمام العيين يؤكد هذه القاعدة عمليا فريجح املتصل على غريه يف مكاتبة بريرة نفسها من 
بني الروايتني ف» ل أن عليها مخس أواق، والثاين تسع أواق، مث قال:السيدة عائشة، فذكر حديثني، األو 

  .(4/223) العيين ب، د.ت،  «تعارض، قلت: هذا احلديث أصح التصاله والنقطاع ذاك 
كان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من   وقال يف ترجيح رواية عائشة أن النيب 

ني؟ فإن قلت كيف التوفيق بني هاتني الروايت» بعد الفجر: إحداهن، على رواية محاد بن سلمة أنه
 .(20/244العيين ب، د.ت، « ) قلت: رواية عائشة من العصر حمفوظة، ورواية محاد شاذة 

 ترجيحه الصحيح من األحاديث على املضطرب. -5

إذا تعارض حديثان متساويان يف احلجية إال أن منت أحدمها مضطرب، خبالف منت اآلخر 
، وألن السامل من االوطراب ارض له، فإنه يرجح احلديث السامل من االوطراب؛ ألنه أشبه بقوله املع

يدل على قوة حفظ راويه ووبطه، خبالف املضطرب، ال سيما إذا انضم إليه اوطراب املعىن، كما يف 
ِة َتِفع وا ِمَن اْلَمْيتَ اَل تـَنْ :» حديث عبد اهلل بن عكيم القاوي بعدم جواز االنتفاع من امليتة، وهو قوله 

فهذا معارض لغريه من األحاديث الدالة على  (1427) أبو داود،  «ِبَشْيٍء بِِإَهاٍب، َواَل َعْصٍب 
جواز االنتفاع جبلد امليتة إذا دبغ، قال العيين مرّجحا اجلواز على املنع؛ ألن هذا احلديث مضطرب 

 .(9/88( ) العيين ب، د.ت، 1/413هـ، 1420 ) العيين أ، «أَنه م ْضطَرب سندا ومتنا » عنده:
( 281مسلم، « ) نـََهى َأْن يـ َباَل يف اْلَماِء الرَّاِكِد »  ومن ذلك ترجيحه حديث جابر أنه 

إنه أما حديث القلتني وإن كان بعضهم صححه، ف» على حديث القلتني املضطرب يف نظره، فقال:
) العيين  «والعمل بالصحيح املتفق عليه أقوى وأقربمضطرب سندا ومتنا، والقلة يف نفسها جمهولة، 

 (.3/168ب، د.ت، 
 .ترجيحه املرفوع على املوقوف -6

إذا تعارض خربان وكان أحدمها متفق على رفعه، واآلخر خمتلف يف رفعه أو متفق على وقفه، 
 فعندها يرجَّح املرفوع على غريه.

مل يكن حج عن نفسه، وهذا يعاروه  ومثاله ما ورد يف جواز إن حيج الرجل عن غريه، وإن
: لَبـَّْيَك َعْن ش بـْر َمَة، قَاَل: َأنَّ النَّيبَّ » حديث ابن عباس وهو قَاَل: « بـْر َمة ؟َمْن ش  » مسََِع َرج اًل يـَق ول 

مث َّ ح جَّ   نـَْفِسكَ ح جَّ َعنْ » قَاَل: اَل، قَاَل:« َحَجْجَت َعْن نـَْفِسَك؟» قَاَل:  -أَْو َقرِيٌب يل  -َأٌخ يل 
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واجلواب عنه ما قاله » (، فبعد أن أورد العيين هذا احلديث قال:1811أبو داود، « ) َعْن ش بـْر َمَة 
، )العيين ب، د.ت« الطحاوي: إن حديث شربمة معلول، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس 

9/127.) 
 «اأْلَميِّ  َأَحقُّ بِنَـْفِسَها ِمْن َولِيـَِّها  :»ومنه ترجيح القول جبواز أن تزوج املرأة نفسها استنادا لقوله 

على حديث ابن عباس القاوي بوجوب الويل للمرأة، فبعد أن ذكر احلديثني ( 1421) مسلم، 
ولئن سلمنا صحة: ال نكاح إال بويل، يف رواية ابن عباس، فالصحيح أنه موقوف، فمىت يداين » قال:

 (.20/116)العيين ب، د.ت،  «ابت عند أهل النقل؟ أو يقرب هذا احلديث الصحيح املرفوع الث

 ترجيحه األحوط على غريه.  -1

ألن األحوط » إذا تعارض خربان، وكان أحدمها أحوط من اآلخر، ق دم األحوط على غريه؛ 
 (.1/45هـ، 1405)الشريازي،  «للدين أسلم 

المه على اختالف العلماء يف الفخذ، هل هو عورة أو ال؟ وهذا ما سلكه اإلمام العيين عند ك
حيث إننا جنده ينقل قول اإلمام البخاري يف املسألة وهو أن حديث أنس أسند، وحديث َجْرَهد 

حديث أنس أسند، يعين أقوى وأحسن سندا من حديث جرهد، إال أن العمل » أْحوط، مث يقول:
طا يف أمر الدين، وأقرب إىل التقوى، للخروج عن حبديث جرهد ألنه األحوط، يعين أكثر احتيا

 (.4/80)العيين ب، د.ت،  «االختالف 
ومن أمثلته ترجيحه حلديث عقبة القاوي بالصالة على الشهيد على حديث جابر النايف هلا؛ 

وط أح -الصالة على الشهيد –إن ما ذهب إليه أصحابنا » وذلك ألن حديث عقبة أحوط فقال:
 (.8/156)العيين ب، د.ت،  «صيل األجر يف الدين، وفيه حت

 ترجيحه املنطوق على املفهوم املخاِلف. -2

إذا تعارض حديثان واستويا يف القوة، وكان أحدمها يدل على احلكم مبنطوقه ولفظه، واآلخر يفيد 
ه، يبطريق الداللة وااللتزام، فإنه يرّجح الدال مبنطوقه على اآلخر؛ ألنه متفق عليه، واآلخر خمتلف ف

 فيقدم املتفق عليه على املختلف فيه.
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وهذا ما أعتمده اإلمام العيين عند رّده على من حكم بطهارة سؤر الكلب الستنادهم على قوله 
 «: ْسِجِد، يف َزَماِن َرس وِل اللَِّه

َ
، َوتـ ْقِبل  َوت ْدِبر  يف امل  افـََلْم َيك ون وا يـَر شُّوَن َشْيئً  َكاَنِت الِكاَلب  تـَب ول 

وعلى تقدير داللته، فداللته ال تعارض منطوق احلديث » حيث قال:( 174)البخاري،  «ِمْن َذِلَك 
 (.3/44)العيين ب، د.ت،  «الناطق صرحيا بإجياب الغسل حيث قال:" فليغسله سبعا " 

 ق حلكم األصل.ترجيحه الناقل عن حكم األصل على املواف -3
األصلية، وموجب الثاين النقل عنها واإلتيان حبكم  إذا تعارض خربان موجب أحدمها الرباءة

جديد، فإنه يرجح الثاين على األول؛ لوجود زيادة فيه، وال يوجد مثل ذلك يف اآلخر، وألنه يفيد 
التأسيس، واجلديد اآلخر يفيد التأكيد والتقرير، والتأسيس أوىل من التأكيد، كما هو مقرر عند عامة 

 األصوليني.
أنه منع أحد اخلطباء من اجلمع بني اسم اهلل ورسوله يف   ما جاء عن النيب ومن أمثلة ذلك  

 ومري واحد.
، حيث مجع بينهما، فذكر العيين عدة توجيهات لدفع التعارض مث ذكر أن هذا يعاروه فعله 

 خر حيتملالعمل خبرب املنع أوىل؛ ألن اخلرب اآل» بالرتجيح بني األحاديث، ومن هذه التوجيهات قوله:
.ت، )العيين ب، د «اخلصوص، وألنه ناقل، واآلخر مبين على األصل، وألنه قول، والثاين فعل

1/150.) 
 ترجيحه املثِبت على النايف. -4

إذا تعارض خربان، وكان أحدمها نافًيا واآلخر مثبًتا، فقد اختلفوا يف أيهما يقدم، فقّدم اجلمهور 
ملثبت راجًحا ة، والنايف اعتمد الظاهر، وعليه يكون قول ااملثبت على النايف؛ ألن املثبت خيرب عن حقيق

 على قول النايف؛ وألن مع املثبت زيادة علم خِفيت على النايف.
عل، قواًل أو فعاًل، ونقل الثاين أنه مل يقل ومل يف -أي الراويني  –إذا نقل أحدمها » قال اجلويين:

ري تمع وإن كان حمًدا، والذهول عن بعض ما جيفاإلثبات مقدَّم؛ ألن الغفلة تتطرق إىل املصغي املس
 (.2/780هـ، 1418)اجلويين،  «أقرب من ختيل شيء مل جير له ذكر

وقد أطال اإلمام العيين النفس يف مناقشة هذه املسألة، مث ذكر أصال كليا جامعا يرجع إليه يف 
مبناه  له، بأن يكونإن النفي ال خيلو إما أن يكون من جنس ما يعرف بدلي» ترجيح أحدمها فقال:
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على دليل أو من جنس ما ال يعرف بدليله، بأن يكون مبناه على االستصحاب دون الدليل، أو 
احتمل الوجهان، فاألول: مثل اإلثبات فيقع التعارض بينهما لتساويهما يف القوة، فيطلب الرتجيح، 

 النفي، فإن تبني أنه ين ينظر يفويعمل بالراجح، والثاين: ليس فيه تعارض، فاألخذ باملثبت أوىل، والثا
مما يعرف بالدليل يكون كاإلثبات فيتعاروان، فيطلب الرتجيح وأن تبني أنه بناء على االستصحاب 

العيين أ،  ) «فاإلثبات أوىل، وهلذه األقسام صور مووعها يف األصول تركناها خوفا من التطويل 
 (.13/198( )العيين ب، د.ت، 2/256هـ، 1420

صلى فيها عام  مل يصل يف الكعبة، مع حديث ابن عمر أنه  حبديث بالل أنه » ا ومّثل هلذ
ما دخلها يومئذ إال مرة واحدة، ومن آخر أنه مل يصل فيها، فإنه مل يعتمد  الفتح، فإهنم اتفقوا أنه 

)  « دليال موجبا للعلم؛ ألنه مل يعاين صالته فيها، واآلخر عاين ذلك، وكان املثبت أوىل من النايف
 .(2/256هـ، 1420العيين أ، 

ومن أمثلته أيضا ترجيحه حديث عقبة املثبت للصالة على الشهيد على حديث جابر النايف هلا، 
ولنا معاشر احلنفية أن نرّجح مذهبنا بأمور، األول: أن حديث عقبة مثبت وكذا غريه من » حيث قال:

 .(8/155هـ، 1420العيين أ،  ) «الصالة على الشهيد، وحديث جابر ناف واملثبت أوىل 

إذا تعارض حديثان، ومل يوجد ما يرجح أحدمها على اآلخر بأحد الطرق السالفة الذكر، فإن 
وتعذرت  األحوال -أي احلاكم –إذا تعاروت عنده » العيين يصري إىل مرجِّحاٍت خارجية، حيث قال:

 وبياهنا كما يأيت: (16/56)العيين ب، د.ت،  «لرتجيح البينات، أن يستدل بالقرائن على ا
 ترجيحه القول على الفعل اجملرَّد. -1

واألخرى فعله، فإن العيين يرّجح القول على الفعل؛  إذا تعاروت سنتان، إحدامها قول النيب 
لك خبالف القول،  ومن ذ ألن الفعل ال عموم له، فإذا مل يصحبه أمٌر احتمل اخلصوصية للرسول 

مل يرد  »ترجيحه منع الشرب من فم السقاء على اجلواز؛ ألن األول من قوله، والثاين من فعله، فقال:
وأحاديث النهي كلها من قوله فهي أرجح،  حديث من األحاديث اليت تدل على اجلواز إال بفعله 

بني القول  -التعارض –إذا كان » وقال يف مووع آخر: (23/199)العيين ب، د.ت،  «واهلل أعلم 
 (.7/306)العيين ب، د.ت،  «والفعل يصار إىل جانب القول لقوته 
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 .ترجيحه بعمل الصحابة  -2

أحدمها فتوى صحايب فريجَّح على ما ليس كذلك؛ ألنه مما يثري » إذا تعارض خربان وكان مع 
 .وهذا مذهب اجلمهور، الذي سلكه العيين( 4/485هـ، 1421) الزركشي،  «الظن باجتماعهما

، عند حديثه على حتديد ساعة يوم اجلمعة، فقد رجَّح اخلرب الذي اعتضد بقول أكثر الصحابة 
ال شك  »فذكر فيها عدة أقوال، مث رّجح أهنا بعد العصر؛ ألن أكثر الصحابة يقولون بذلك، فقال:

لف يف رفعها، تأن األحاديث الواردة يف كوهنا بعد العصر أرجح لكثرهتا واتصاهلا بالسماع، وهلذا مل خي
 (.6/245 )العيين ب، د.ت، «واالعتضاد بكونه قول أكثر الصحابة ففيها أوجه من وجوه الرتجيح 

 ترجيحه املانع على املبيح. -3

إذا تعارض خربان وكان أحدمها مفيدا للتحرمي، واآلخر مفيدا لإلباحة، فقد اختلف العلماء يف 
 لعيين فيها مسلك اجلمهور القاوي برتجيح املانع علىالراجح منها على ثالثة مذاهب، سلك اإلمام ا

اَل ِغرَاَر :» املبيح، ومن ذلك ما جاء يف جواز التسليم على املصلي ورّده السالم، فقد عاروه قوله 
فهذا يفيد أنه ال تسلم، وال يسلم عليك، وبعد أن أورد ( 938) أبو داود،  «يف َصاَلٍة، َواَل َتْسِليٍم 

ال ن سلم أن املبيح واحملرم إذا اجتمعا أن يكون املبيح أوىل؛ بل احملرم أوىل كما هي » ال:هذا التعارض ق
القاعدة عند احملققني من العلماء، فاألخبار اليت مضت تشري بإباحته السالم على املصلي وإباحة رد 

م جوابا، ال نطقا وال رااملصلي إشارة، وهذا اخلرب حي ًَرم  السالم بالكلية، فال يستحق املسلم بالسالم احل
 (.4/175هــ، 1420)العيين ج،  «إشارة، وهذا أوىل باالتباع عمالً بالقاعدة املذكورة 

إذا وقع التعارض بني احلديثني الذي أحدمها يقتضي اإلباحة واآلخر يقتضي » وقال يف البناية:
 .(4/310هـ، 1420ين أ، ) العي «التحرمي، فالذي يقتضي التحرمي ي رّجح على الذي يقتضي اإلباحة 

 ترجيحه مبوافقة الكتاب. -4

إذا تعارض خربان متساويان يف القوة، وكان أحدمها موافقا لكتاب اهلل، خبالف اآلخر فإنه يرجح 
 املوافق للقرآن على غريه؛ لزيادة قوة الظن به.

نادا للرواية اليت تومثاله ترجيح اإلمام العيين أن دم اإلحصار ال بد أن ينحر يف احلرم دون غريه اس
يَا َرس وَل  بـََعَث ِبِستَّ َعْشَرَة َبَدنًَة َمَع َرج ٍل َوأَمََّره  ِفيَها قَاَل َفَمَضى مث َّ َرَجَع فـََقالَ :» جاء فيها أنه 

 اْجَعْله  َعَلى َصْفَحِتَها َواَل مث َّ  اللَِّه َكْيَف َأْصَنع  مبَا أ ْبدَِع َعَليَّ ِمنْـَها قَاَل احْنَْرَها مث َّ اْصب ْغ نـَْعَليـَْها يف َدِمَها
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فقد رّجح هذه الرواية على الرواية  (1325) مسلم،  «تَْأك ْل ِمنـَْها أَْنَت َواَل َأَحٌد ِمْن َأْهِل ر فْـَقِتَك 
 »حنر هديه يف احلديبية خارج احلرم، ألن الرواية األوىل موافقة للقرآن، حيث قال إثرها: اليت تفيد أنه 

ه م  الَِّذيَن َكَفر وا َوَصدُّوك ْم َعِن اْلَمْسِجِد احلََْراِم  رواية أقرب إىل موافقة اآلية، وهو قوله تعاىل:وهذه ال
 .(4/448هـ، 1420) العيين أ،  « َواهْلَْدَي َمْعك وفًا َأْن يـَبـْل َغ حمَِلَّه  

 ريه.ترجيحه احلديث املشتمل على زيادة على غ -5

حدمها زيادة ال توجد يف اآلخر، فريّجح احلديث املشتمل على الزيادة، إذا تعارض خربان ويف أ
صولية إن زيادة الثقة مقبولة، والقاعدة األ» بشرط أن تكون هذه الزيادة مؤثرة يف املعىن قال العيين:

فيها أن احلديث إذا رواه راويان، واشتملت إحدى الروايتني على زيادة، فإن مل تكن مغرية إلعراب 
قبلت، ومحل ذلك على نسيان الراوي، أو ذهوله، أو اقتصاره باملقصود منه يف صورة االستشهاد،  الباقي

 (.1/269)العيين ب، د.ت،  «وإن كانت مغرية تعاروت الروايتان وتعني طلب الرتجيح 
وقد أخذ العيين هبذه القاعدة يف عدة مواوع من كتبه، ومنها أنه رّجح وجوب قطع اخلفني 

:»  جيد النعلني على لبسهما دون قطع، لزيادة الواردة يف حديث ابن عمر وهي قوله للمحرم إذا مل
 )العيين «وزيادة الثقة مقبولة » وقال بعدها: (1543) البخاري،  «َوْليَـْقَطْعه َما َأْسَفَل ِمَن الَكْعبَـنْيِ 

 (.9/163ب، د.ت، 
رد؛ ألن من روى القران ذكر اإلفراد حّج قارنا على من قال إنه مف ومنها ترجيحه أن رسول اهلل 

وأما من ذهب إىل األخذ بالزائد فهو وجه جيب استعماله إذا كانت األلفاظ » وزيادة، فقال ما نصه:
ومل تكن موقوفة على من دونه، وال تنازعا ممن سواه،  واألفعال كلها منسوبة إىل سيدنا رسول اهلل 

ر على ذكر اإلهالل بعمرة وحدها دون حج معها، ووجدنا فوجهه أنا وجدنا من روى اإلفراد إمنا اقتص
من روى القران قد مجع األمرين معا، فزاد على من ذكر احلج وحده عمرة، وزاد على من ذكر العمرة 
وحدها حجا، فكانت هذه زيادتا علم مل يذكرمها اآلخرون، وزيادة حفظ ونقل على كليت الطائفتني 

 «ة وواجب األخذ هبا ال سيما إذا روجع فيها فثبت عليها ومل يرجع املتقدمتني، وزيادة العدل مقبول
 (.9/176)العيين ب، د.ت، 

 من خالل العرض السابق أصل إىل النتائج اآلتية:
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  َأّن اإلمام العيين كان يتَّبع يف ترجيحاته الفقهيَّة منهًجا علميًّا رصيًنا، مراعًيا فيه األ س س 
 لى ط ر ِق االستدالل الصَّحيحة، فنظر للسند، واملنت، وأمور أخرى.الرتجيحية املبنيَّة ع

  ،خالف العيين مذهبه يف ترتيب طرق دفع التعارض، فقّدم اجلمع، مث النسخ، مث الرتجيح
 والتوقف، وهذا هو املسلك الصحيح الذي عليه مجهور العلماء.

 .نادى العيين بوجوب األخذ بالرّاجح مىت ظهر للمجتهد واملّتبع 
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 المصادر والمراجع
 

 .ابن حزم: اإلحكام يف أصول األحكام، تح أمحد شاكر، مطبعة العاصمة، القاهرة، د. ت 
 هـ.1404، 1اآلمدي: اإلحكام يف أصول األحكام، تح: سيد اجلميلي، دار الكتاب العريب، بريوت، ط 
 هـ1419، 1الشوكاين: إرشاد الفحول، تح: أمحد عناية، دار الكتاب العريب، ط. 
 هـ.1415، 1إمساعيل شعبان حممد: أصول الفقه امليسر، دار الكتاب اجلامعي، القاهرة، ط 
 هـ.1405، 1احلنبلي ابن رجب: االستخراج ألحكام اخلراج، دار الكتب العلمية، بريوت، ط 
 م.1973إعالم املوقعني، تح: طه سعد، دار اجليل، بريوت، ط :ابن قيم اجلوزية 
 هـ. 1421 أصول الفقه، تح: حممد تامر، دار الكتب العلمية، بريوت، البحر احمليط يف :الزركشي 
 هـ.1418، 4الربهان يف أصول الفقه، تح: عبد العظيم الديب، دار الوفاء، املنصورة، ط :اجلويين 
 9/400هـ، 1420، 1البناية شرح اهلداية ، دار الكتب العلمية، بريوت، ط "أ": العيىن. 
 ـه1407، 4العربية، تح: أمحد عطار، دار العلم للماليني، بريوت، طتاج اللغة وصحاح  :اجلوهري. 
 هـ.1417،  1حتفة احلبيب على شرح اخلطيب، دار الكتب العلمية، بريوت، ط :البجريمي الشافعي 
 هـ.1417التعارض والرتجيح بني األدلة الشرعية، دار الكتب العلمية، بريوت، ط :الربزجني 
 هـ.1415، 27د يف هدي خري العباد، مؤسسة الرسالة، بريوت، طزاد املعا :ابن قيم اجلوزية 
 هـ.1420، 1شرح سنن أيب داود، تح: خالد املصري، مكتبة الرشد، الرياض، ط  "ج":العيين 
 2شرح الكوكب املنري، تح: حممد الزحيلي ونزيه محاد، مكتبة العبيكان، السعودية، ط :ابن النجار ،

 هـ.1418
 ي شرح صحيح البخاري، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.عمدة القار  "ب": العيىن 
 هـ.1217فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب اإلمام مالك ، مجع: علي نايف، ط  :ابن عليش 
 هـ1403، 2فواتح الرمحوت، دار الكتب العلمية، بريوت، ط :األنصاري عبد العلي . 
 هـ.1425، 1ط قواعد التحديث، دار العقيدة، القاهرة، :القامسي 
 هـ. 1405، 1اللمع يف أصول الفقه، دار الكتب العلمية، بريوت،ط :الشريازي أبو إسحاق 
 احملصول يف علم األصول، تح: طه فياض، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض،  :الرازي

 هـ.1400، 1ط
  :هـ.1413، 1العلمية، بريوت، ط تح: حممد عبد الشايف، دار الكتب ،املستصفى يف علم األصولالغزايل 
 املصباح املنري، املكتبة العلمية، بريوت، د.ت. :الفيومي أمحد 
 هـ.1399معجم مقاييس اللغة، تح: عبد السالم هارون، دار الفكر، ط  :بن فارس أمحدا 
 مفتاح دار السعادة، دار الكتب العلمية،  بريوت، د.ت. :ابن قيم اجلوزية 
 رة.فهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، تح: هاين احلاج، املكتبة التوفيقية، القاهامل أبو العباس: القرطيب 
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 نزهة النظر يف توويح خنبة الفكر، تح: عبد اهلل الرحيلي، مطبعة سفري، الرياض،  :العسقالين ابن حجر
  هـ.1422، 1ط



 

      31 

 

 

 التصوف وأثره الثقايف يف إفريقية احلفصية
62598112271573 

 

  مسعود عبداهلل مسعود محدأ.د  أ
 كلية اآلداب والعلوم بدر  جامعة الزنتان 

  

 الملخص:
نشأت احلركة الصوفية يف املشرق، مث انتشرت يف بالد املغرب اإلسالمي، وكان هلذه احلركة قواعد  

 مبنية يف عدة مناطق من إفريقية قبل قيام الدولة احلفصية، أمثال الشيخ سيدي أبومدين الذي تكون يف
املشرق واملغرب، وأصبح قدوة لغريه من أتباعه الذين انتشروا يف كل مكان يف إفريقية وخالل عهد األمري 
احلفصي أبو زكرياء األول ظهر تأثري الشيخ اجلليل املغريب سيدي أبواحلسن الشاذيل الذي كان له أتباعاً  

وبية الذائعة حلصر امرأة هي لال املنكثريين من أهل الصالح يف إفريقية من بينهم على سبيل املثال ال ا
الصيت، ومن بعد برز عدد وفري من األولياء والصاحلني يف كل مكان بإفريقية احلفصية من بينهم الويل 

 الصاحل سيدي أمحد بن عروس.
وعلى العموم أن التعاليم الصوفية سامهت يف الرفع من مستوى العامة الذهين، واألخالقي، فكانت  

اعدت يعيش فيها الشيخ الصويف ويعلم فيها أتباعه هي عبارة عن بيت للعبادة، والرتبية، وقد سالزاوية اليت 
هذه العقيدة الصوفية على نشر العقيدة اإلسالمية لدى عامة الناس، وخري دليل على ذلك هو أن األعراب 

النافع لتلك التعاليم  النهابني كانوا يتوبون على اخلطايا ويرجعون إىل اهلل تبارك وتعاىل وذلك بالتأثري
الصوفية، وكان للبعض من رجال الصوفية حركات إصالحية هلا أثار سياسية وعسكرية يف إفريقية، باإلوافة 
إىل الدور االجتماعي الكبري الذي يقوم به شيوخ التصوف وخاصة يف األرياف حيث أصبحت زواياهم 

حرمتها، ولقد تكونت العديد من القرى حول مأوى للفقراء والعجزة، ومالذ للمحتمني هبا لعدم جواز 
 أورحت الصوفية وزواياهم.

وكان يوجد العديد من الشخصيات الصوفية هلم طرقهم وكتبهم الصوفية املختلفة، وكانت الدولة  
احلفصية ختشاهم وجتلهم وتقدرهم، وتتجنب االقرتاب منهم وإيذائهم خوفًا من بركتهم ولإلرواء عامة 
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ريقية فيهم لكثرهتم وكثرة أتباعهم من أهل إفريقية ملا كان هلم من أثر بالغ يف الثقافة يف إفالناس العتقادهم 
 خالل العهد احلفصي.

ي، منذ من املراحل املهمة يف التاريخ اإلسالم )طرابلس وتونس( يعترب العهد احلفصي بإفريقية 
املتغريات، واملستجدات  م(، حيث شهدت إفريقية العديد من1573-1227هـ/981-625سنة)

وفية الثقافية، واليت يأيت يف مقدمتها التصوف، وما أحدثه من تغري يف الثقافة نتيجة للتيارات الثقافية الص
 القوية يف إفريقية احلفصية، وأثرها على احلياة الثقافية العامة بإفريقية احلفصية.

عقدت العزم على  ية خالل العهد احلفصيونتيجة ألمهية موووع التصوف وأثره يف الثقافة يف إفريق 
خوض غمار هذا املوووع رغم ندرة املصادر واملراجع، وذلك ملا أحدثه التصوف من أثر واوح يف أغلب 
مدن وقرى إفريقية احلفصية، ومناحي احلياة املختلفة، لدرجة أن معظم سالطني بين حفص أصبحوا 

لكثري ا هلم من أثر يف اجملتمع، ويغضون الطرف عن ايسعون، ويعملون على روا رجال الصوفية عليهم، مل
وكانت لبعض القبائل، وأهم مثل قبيلة الشابية اليت حاولت احملافظة على استقالل البالد  من مساويهم،

أثناء احلروب اإلسبانية والرتكية، وألمهية التصوف وأثره على احلياة احلضرية، فكان لكل حي ويل، ومسيت 
 واحلارات بأمسائهم. الشوارع والساحات

وكان من األسباب اليت دعت الباحث لدراسة هذا املوووع وخوض غماره قلة البحث يف هذا  
رين املوووع، وأثره يف الثقافة بإفريقية احلفصية، وانتشار الزوايا يف ربوع إفريقية والتجاء احملتاجني واملساف

 .إليها، وووع حد لقطاع الطرق، ومحاية الفقراء واملساكني
ومت طرح العديد من التساؤالت لإلجابة عنها من خالل البحث وهي: التعريف بإفريقية احلفصية،  

والتصوف، وهل القت الصوفية معاروة يف القرن السابع اهلجري/الثالث عشر امليالدي أم ال؟، ودراسة 
 التصوف، وموقف يف أهم الشخصيات، والطرق الصوفية، واملؤلفات، والكتب الدينية والصوفية اليت أ لفت

 سالطني بين حفص من التصوف خالل العهد احلفصي.
 يت:لقد مت تقسيم البحث على النحو اآلو 
  امللخص 
  املقدمة 

 التعريف بإفريقية 

 التعريف بالتصوف 

 أهم الشخصيات الصوفية بإفريقية احلفصية 
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 أهم الطرق الصوفية بإفريقية احلفصية 

 ةمؤلفات وكتب التصوف بإفريقية احلفصي 

 موقف الدولة احلفصية بإفريقية من رجال الصوفية 

 اخلامتة 

 املصادر واملراجع 

تسمى إفريقية))بكسر اهلمزة وهو اسم لبالد واسعة ومملكة كبرية قبالة جزيرة صقلية، وينتهي أخرها قبالة  
هة عنها إىل ججزيرة األندلس، واجلزيرتان يف مشاهلا، فصقلية منحرفة إىل الشرق واألندلس منحرفة 

 (.1/228: 1979املغرب(()احلموي،
التاء تقرأ إفريقيَّة بفتح الياء الثانية وكسر اهلمزة، وت كتب على وجهني بالتاء املربوطة، أو باأللف، فاملكتوبة ب 

ن ماملربوطة)إفريقية(هي الدالة على القسم األول من أقسام بالد املغرب املمتدة من برقة شرقًا إىل طنجة غرباً، و 
البحر األبيض املتوسط مشاالً إىل الصحراء الكربى جنوباً. أما اليت تكتب باأللف)أْفريقَيا(، فهي الدالة على القارة 
بأكملها يف حني أصبح لفظ إفريقيَّة يطلق هذا القسم باملغرب األدىن، وكان يشمل يف أواخر العصور 

 (.51-50-49: 1998.ممدوح،1/228: 1957الوسطى)تونس وطرابلس()احلموي،
 أن من مكنها لذيا االسرتاتيجي ملوقعها املختلفة التاريخ مراحل عرب كربى  سياسية أمهية إلفريقية كان  
 العهد يف خاصةو  املختلفة، التاريخ فرتات يف للحكم وحاورة مركزاً  وتكون املغرب، بالد قلب مبثابة تكون

 أذهان يف احلضور دائمة جعلها مما املتوسط يضاالب البحر حوض يف سياسي دور من هلا كان  ملا اإلسالمي،
 دائماً  تتجه اهمنواي فكانت السياسية، مشاريعها مجيع الدولة البزنطية عن ورثوا الذين األورويب الغرب سياسي
 جغرافية وحدة املغرب دبال أرض مع تؤلف ألهنا جغرافية، أمهية وإلفريقية األوروبية، للهيمنة استعادهتا على للعمل
-53-52: 1998فرية)ممدوح، الو ومنتوجاهتا العامل، يف املتوسط ملوقعها اقتصادية أمهية وهلا متكاملة، نيةوسكا
54-70.) 

 أمثال: األدباءو  واألئمة العلماء، من عدده حيصى ال ما منها خرج فقد عظمى، ثقافية أمهية إلفريقية وكان 
 يف راماتوالك بالزهد، اشتهر الذي الزاهد خشي أيب بابن املعروف اهلل عبد بن عوض بن خلف سعيد أبو

 العباد، ركبا  من كان  والذي بالدباغ، املشهور األنصاري علي بن حممد وأبوعبداهلل م(1217هـ/614القريوان)ت
 (.213-210-3/208كثريون)ابن ناجي،دت:   وغريهم الزهاد وأفاول
 الوسطى لعصورا يف غرباً  جباية اىل اً شرق طرابلس من املمتدة إفريقية أصبحت دراسته تقدم ما خالل من 

 البحر حىت كاملهاب املغرب بالد لفتح املسلمون انطلق فمنها املغرب، بالد يف اإلسالمي العريب للفتح قاعده
 االغلب. بين أيام ،(م827/هـ212)سنة صقليه وفتح ،(م709/هـ91)سنة األندلس بالد فتح مث احمليط،
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 العريب تحالف منذ أجالء علماء من فيها برز ما بفضل وذلك رفيعة، مكانة إفريقية بلغت ولقد 
 يف أسهم صينةر  ثقافية أوواع أمام نفسه جيد الباحث فإن إفريقية، على الدول تعاقب مع و اإلسالمي،

 احلفصية الدولة سطتب عندما إفريقيَّة يف الثقافة يف الواوح أثرهم هلم كان  الصوفية رجال من عدد تأكيدها
 يف الثقافة إليه وصلت ما على دليل ، خري(م1573-1227/هـ981-625)سنة إفريقية يعل سيادهتا
 ذلك. يف وأثر دور، من الصوفية لرجال وما كان ،(وتونس طرابلس) إفريقية منطقة

 جري/الثالثاهل السابع القرن خالل احلفصي العهد بداية مع برزت بإفريقية التصوف ظاهرة أن 
 وما التصوف؟، هو فما احلفصي، العهد خالل والعلم الثقافة يف القوي تأثريها هلا وكان دي،امليال عشر

 الفرق كتابه  يف لب الفرد أورده ما على نقتصر سوف ولكننا التصوف، تعريفات تعددت لقد تعريفه؟ هو
 من شتقاو  ذخأ   التصوف اسم أن ذكر حيث اليوم، حىت العريب الفتح من األفريقي الشمال يف اإلسالمية

 وألوان داتمبجاه ويقوم شيء، كل  يف يزهد كان  الدنيا يف الزاهد املتصوف األنسان ألن الصوف، لباس
 واملبالغة املقصود، بالفقر واالقتناع اللحوم، أكل عن وميتنع كثرياً،  يصوم حيث املادي، احلرمان من خمتلفة

 امللبس، يف عوالتواو ختفيفها، على العملو  السعي دون ميةساجل واآلالم احلرمان درجة وصول حىت فيه
 والقطن، احلرير، بسل حترمي و ية،ر و ضر ال األمور يف حىت ترف كل  و احلياة، ملذات كل  يف الزهد يف واملبالغة

 الصوفية،ب تسميتهم جاءت هنا ومن الصوف، لبس نفسهمأ على فرووا قد األولني املسلمني الزهاد وأن
 ويرى اهلل، لىع التوكل مذهب وممارسة اجلوع، من والتأمل الثوب، ورثة الفقر املتصوف صفات من كانف

 اجملهودات هذه راءو  من أنه حاسباً  شخصي جمهود أي يبذل وال وتعاىل تبارك اهلل بيد الدنيا يف مصريه أن
 (.370: 1987بل،)األخرة يف اجلنة دخول يستحق
 أو فاء،الص من مأخوذة التصوف ةكلم  إن :قال حيث للتصوف آخر تعريف بل الفرد أورد ولقد 
 صلى -مد حم الرسول أمام اجلالسني هبم واملقصود الصفة، أهل أو وتعاىل، تبارك اهلل أمام األول الصف

 وفوص،ص اليوناين اللفظ من أشتق التصوف أو املدينة، مسجد يف مقعد على - وسلم عليه اهلل
 (.374: 1987بل، )التصوف باسم يسمى أصبح الصويف ميارسه وما ،(حكيم)أي

 فارسية، صادرم من يستمد مل اإلسالمي التصوف نأ ليياجل الكرمي عبد الصوفية فيلسوف ويرى 
 (.7: 1988زيدان،) النبوة عصر إىل الراجعة األول الزهد ينابيع من جاء وإمنا مسيحية أو

 طنهاابو  اطن،الب يف الظاهر من حكمها فريى ظاهراً  الشرعية اآلداب مع الوقوف هو التصوف نإ 
 (.45:احلنفي، دت) الكمال احلكمني كال  يف للمتأدب فيحصل الظاهر يف الباطن من حكمها فريى
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 النفس، مودحم به تعرف علم وهو أخالقياً، بالنفس الرتقي هدفها للحياة فلسفة التصوف نإ 
 غري عن القلب ةصفيوت باحملمودات، وحتليها واملذمات، والعيوب املساوي من تنقيتها وكيفية ومذمومها،

 (.22: 1994حسني،) سواه عمن دبعوال هلل بالعبودية واالخالص اهلل،
 والذي دون،خل بنا الرمحن عبد هو احلفصية للدولة املعاصر الكبري املؤرخ رأي هو هنا يهمنا وما 

 عند تزل مل ،القوم هؤالء طريقة أن: وأصله" األمة يف احلادثة الشرعية العلوم من علم هو التصوف أن يرى
 على وفالعك وأصلها واهلداية، احلق، طريقة بعدهم ومن والتابعني، الصحابة من وكبارها األمة سلف
 من اجلمهور عليه لي قب فيما والزهد وزينتها، الدنيا زخرف عن عراضواإل تعاىل، اهلل إىل واالنقطاع العبادة

ابن )"فوالسل الصحابة يف عاماً  ذلك وكان ،للعبادة اخللوة يف اخللق عن واالنفراد جاٍه،و  ومالٍ  لذةٍ 
 (.462: 1998خلدون،
  فهل اإلسالمي املغرب وبالد املشرق، بالد يف انتشرت كما  إفريقية بالد يف انتشرت الصوفية نإ 

 .احلفصي العهد خالل إفريقية يف ال أم معاروة احلركة هلذه كان
 افريقية يف الدياملي عشر الثالث/اهلجري بعالسا القرن خالل الصوفية احلركة القتها اليت املعاروة

 : احلفصية
 قبل من ديدج شيء كأي  ظهورها بداية يف معاروة القت احلفصية إفريقية يف الصوفية احلركة 
 إفريقية أحناء يعمج يف الصوفية احلركة وانتشرت املعاروة، هذه وعفت ما سرعان ولكن والفقهاء، العلماء

 القرن خالل خاصةو  واملتصوفني، الصوفية احلركة يف املالكي املذهب عاروها اليت االشياء وأن احلفصية،
 صويف أو ويل، يأ بشهرة تقارن ال اليت املالكية فقهاء ةشهر  ورغم امليالدي، عشر الثالث/اهلجري السابع
 اجلوانب منو  بشدة، وعاروها يقبلها، مل و رفضها وجوانب املالكي املذهب قبلها جوانب فهناك صاحل،
 واالستماع املوسيقى ستعمالا ورفض ومعتدلة، معقولة، بدرجة الزهد: مثل املالكي املذهب قبلها الذي
 حني يف تونس ةمدين لفقهاء بالنسبة احلفالت اقامة وهي أو اجلماعية، الفردية، واالذكار املدائح يف إليها

 واألولياء القبور، يارةز  املالكي السين باملذه أيد وقد احملتشمة، املوسيقية اجللسات قبلوا القريوان فقهاء أن
 تلك به تسمتا اليت التقديس عارض ولكن فيها، املبالغة دون حمدودة بصورة و دينية كأعمال  والصاحلني،

  الزيارات
 عليها، اليد وووع ا،هب والتمسح القبور كتقبيل  والتعبد والشعوذة، بالسحر املتعلقة الغريبة واالعمال 
 من املعتدلني اجتاه قبلوا الذين والفقهاء العلماء ومن ،(3/263: 1968ابن الدباغ،)الوجه على واملسح

 للصوفية الشديدة ملعاروةا رغم احلفصية إفريقية ويف املالكي، طالب ووأب الطرابلسي، الدنيا أيب بنا الصوفية
 ومن فصية،احل ولةالد عاصمة تونس مدينة يف انتشارها أول وكان نتشرتا ذلك رغم أهنا إال بدايتها يف

 الرابع/اهلجري الثامن القرن منتصف يف اصبح أنه لدرجة واجلريد الساحل، ومدن القريوان، مدينة يف بعد
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 انتشار خالل من(. 3/52: 1968ابن الدباغ،)الصاحلني اهلل بأولياء عامراً  إفريقية ساحل امليالدي عشر
 الشخصيات من لعديدا ظهور من بد فال هبا الزوايا وانتشار احلفصية إفريقية وقرى مدن يف الصوفية احلركة

 . بعد فيما منها األهم تناول سيتم الصوفية

1 

 يتال(القدمية باجة)بقرية تونس مدينة أحواز من منوبة من بالقرب( م1156/هـ551)سنة ولد 
 .إليها ينتسب
 جاحل فريضة ىوأد علمائها، على وتتلمذ سنوات، ثالث هبا ومكث املكرمة، مبكة لتحقا 

 هبا عرف اليت صفاته ومن تونس، مدينة إىل منها ورجع الشام، بالد إىل انتقل مث( م1207/هـ603)سنة
 يف تباعواال املريدين، من العديد عليه لتفاو  متواصلة، بصورة للعبادة والتفرغ والتصوف، والصالح التقوى

 مشال وواحي من املنار جببل ودفن( م1231/هـ628)سنة وفاته وكانت فيها، لالعتكاف قرطاجنة منارة
: 1966،الزركشي) األن حىت قائماً  زال ما الذي اجلميل مقامه قربه حول شيد وألمهيته تونس العاصمة

 (.110-109: 1974.عامر،26
 همسا وكان يها،ووواح تونس مدينة يف الصويف تعليمال لنشر يسعى الزمن من عاماً  عشرين ملدة كان  

 عشر الثالث/هلجريا السابع القرن خالل تونس مبدينة احلفصية إفريقية يف آخر صويف أي من شهرة أكثر
 .(9: 1984ابن الشماع،) تونس مدينة يف الدينية الزعامات من كان  ولقد امليالدي،

األن  حىت دسعي أو سيدي اسم حتمل أصبحت اليت الربوة فوق دفن الصويف العامل هذا وألمهية 
 (.2/337: 1988برنشفيك،)

2 

 وهذا الرحالت،و  التواصل خالل من تونس على الوارد األندلسي املغريب التيار الصويف هذا مثل لقد 
 (. 9: 1984ابن الشماع،)للمشرق هاجر بل بتونس، يستقر مل الصويف

                                                           
 والعيون، األهنار ثريةك  وهي لبياوه، الشمس يسمى البياض شديد جبل على وهي قدمية،و  كبرية  بإفريقية مدينة باجة  11

 عرهبا البالد يعمج ميتار  ومنها إفريقية، هبرى خلصبها وتسمى األسعار رخيصة وهي الشمس، عني تسمى عيوهنا وأحد
 (.75) احلمريي،دت:.وعامرة كبرية  قرى وهلا وبربرها
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 ببلدة ظهوره أول وكان ،(م1197/هـ593)سنة االقصى باملغرب سبتة غمارةب الصويف هذا ولد 
 اللسان فصيح كانو  هبا، التصوف وتعلم بغداد، إىل ورحل مبكة احلج فريضة وأدى التونسية، للبالد شاذلة
 بن السالم دعب الصاحل الويل يد على تتلمذ حيث تونس، بالده إىل ورجع اإلميان، قوي البيان حسن

 رجال كثرت  بعد ومن تونس، يف يديه على متركزت اليت للصوفية مثل أفضل الشاذيل يعتربو  2مشيش
 لقرنا خالل وخاصة العاصمة، تونس مدينة أحياء من حي أو شارع، منهم خيل مل أنه لدرجة الصوفية
 (.81: 1981،الدوالتلي)امليالدي عشر اخلامس/اهلجري التاسع
 وتويف اإلسكندرية، وسكن عراقال ودخل فحج املشرق الدبب واالستقرار البقاء الشاذيل وفضل 
 األن، ىتح يزار وقربه مصر، بصعيد محيثرة منطقة يف فدفن ،(م1258/هـ656) سنة 3عيذاب بصحراء
 إىل القهوة جلب الذي وهو بصره، فقد حىت الدرس يف وبالغ بالشاذلية، التصوف يف طريقته وعرفت
 بالشاذلية قريب وقتل القهوة عرفت لذلك والذكر للعبادة النوم عنهم منعلت همريدي ليتناوهلا اليمن من تونس

  (.109-108-107: 1974عامر،)
وينبغي أن نشري هنا إىل أبرز أصحاب سيدي أيب احلسن الشاذيل وهي املرآة الشهرية السيدة عائشة  

لو مرتات، حيث برز عد ستة كياملنوبية، أو لال املنوبية أصيلة قرية منوبة الواقعة غريب مدينة تونس على ب
مواهبها إثر بعض الرؤى، وكانت تبلغ من العمر اثنيت عشرة سنة، وعندما بلغت سن الكهولة تشبعت 
بتعاليم أيب احلسن الشاذيل، وعاشت يف مدينة تونس، ماعدا بعض فرتات االعتكاف اليت قضتها يف 

ة اء احلفصية اجلديدة مرتدية مالبس رثزغوان، وقد كانت تتجول يف شوارع املدينة، وال سيما األحي
ومتظاهرة مبظهر املرآة اجملنونة، أو)املهبولة(، ولكن الناس كانوا ينسبون إليها بعض اخلوارق وحيرتموهنا، ولقد 
طالب بعض العلماء باعتقال تلك املرآة الشاذة اليت أثار سلوكها كل الضوابط استنكار بعض العلماء، 

ن حلفصي أعرتض على مس تلك املرآة اليت حتضى بشعبية كربى، واليت قد يكو ولكن يقال بأن السلطان ا
انتقامها رهيبًا ومل خيشى بعض رجال الدين التنويه مبزاياها وفضلها، وقد توفيت رمحها اهلل يف رجب 

م(، ودفنت يف أعلى نقطة يف الربوة املشرفة على تونس من الناحية اجلنوبية الغربية 1267هـ/665سنة)
ملكان الذي أصبح من ذلك التاريخ يسمى باملنوبية، ومازال قربها يزار حىت اليوم يف اليومني الذين يف ا

                                                           
 و احلقيقة،  وعلم النفس، علم بني مجع واملغرب، املشرق أهل وأستاذ احملققني، دائرة قطب: مشيش بن السالم عبد 2

 (.71دت: )الشريف،.مصر يف الشافعي كمقام  ومقامه تطوان، بثغر األعالم جببل دفن
  سيدي مقام به احلرام اهلل بيت إىل احلجاج منه يذهب ميناء كان  مصر صعيد بصحراء مكان: عيذاب 3
 (.69)الشريف، دت:.اذيلالش أبواحلسن 
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عينتهما هي نفسها خالل حياهتا ومها يومي األثنني واجلمعة وخاصة من طرف النساء املصابات 
 (.345-2/344: 1988،برنشفيكبالعقم)
 :عروس بن أحمد -1

 بن بوبكر نب السالم عبد سيدي الصاحل الويل بنا أمحد يديس العباس العالمة الفقيه الشيخ هو 
 عالتاس القرن خالل برز صويف أشهر وهو العروسية، الطريقة إمام اهلروي التميمي عروس األمام

 الرابع/اهلجري الثامن القرن مواليد من وهو ،(64الشريف،دت:)تونس يف امليالدي عشر اخلامس/اهلجري
 قبيلة إىل تنتمي أمه توكان بإفريقية، القبلي الوطن جنوب الرمل بوادي الواقعة نياملزات بقرية امليالدي عشر

 وتعلم ونس،ت مبدينة خمتلفة ماكنأ يف احلرف من العديد ومارس القرآن تعلم الغرب، بطرابلس مصراته
 إىل رجع مث ويف،الص تعليمه الستكمال وذلك األقصى، املغرب بالد إىل واجته القريوان مبدرسة التصوف

 حياته يف وكان املعمور، الزيتونة جامع يف للصالة مالزماً  وكان هبا، متواوعة حياة وعاش تونس مدينة
 بوساطة الاألمح حلمله وذلك الصراير أبو سما عليه ويطلق الصوف، مالبس ويرتدي وزاهداً، متقشفاً،

 أبوعمرو صياحلف السلطان به اهتم ولقد أخرى، مرة االيسر وكتفه مرة األمين كتفه  على يضعها عصا
-2/357: 1988برنشفيك،)برعايته وقام هبا، يسكن اليت للغرفة اإلجيار أداء من هوإعفاء عثمان،
358-359). 

 السلطان ومحاية عطف، له جلبت القداسة هبالة من الصويف الرجل هذا حيطأ ولقد 
 (.81: 1981الدوالتلي،)احلفصي
 البنات ملس: هيو  احلصر، ال املثال سبيل على الغريبة التصرفات بعض منه الناس استنكر ولقد 

  يقبلهاال الذي األخرى املشينة األعمال من وغريها باحلجارة، الناس وقضف رمضان، شهر وأكل لعالجها
 اعتقال( م1440/هـ844)سنة قرر قد الزيتونة جامع إمام القسنطيين القاسم أبا أن لدرجة والعقل الشرع

 عروس ابن كان  كله  هذا ورغم (،362-2/361: 1988برنشفيك،لعالجه) املرستان يف عروس ابن
غيث القطب، مبثابة

ً
 ويف سنة، أربعني طبيةالق درجة يف مكث بأنه ويقال مجيعاً  إفريقية أهل اعتقاد يف وامل

 وحفظ اية،رو  عشر تسعة على القرآن يقرأ سنة عشرة ومخس مائة مدة وعاش سنة، ثالثني الغوثية درجة
 (.66-65الشريف،دت: )الكرمي القرآن يتلو كما  يتلوها وكان والرسالة، ،املختصر

 عامة نم وليس اجملتمع، وطبقات فئات مجيع من له مؤيدة وناس مناهضة ناس عروس البن كان  
 وزوجات ي،احلفص البالط ورجال الدين، ورجال واألعيان والعلماء الفقهاء أواسط من حىت بل فقط الناس

 األيام أحد يف رهوشع حليته عروس ابن الشيخ حلق عندما أنه ذلك على والدليل ملوظفني،ا وكبار األعيان
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 قطعة سبعني مقابل الشعرات، تلك من جزء التقاط على املوظفني كبار  زوجات أقبلت و الناس هتافتت
 (.2/362: 1988برنشفيك،) هبا للتربك الذهب من

  أتباعاً  ونك  أن بعد حياته؟ هناية كانت  كيف  و عروس؟ أبن تويف مىت نعرف أن لنا بقى واألن 
 نفوس يف عميقاً  أثراً  ركت أن بعد عروس بنا لقد تويف الشاذلية، عن املتفرعة العروسية وألف طريقته كثريين
 نشر يف معه وقفواو  ساندوه الذين احلفصيني السالطني وبعض احلفصيني، عاصمة تونس مدينة يف الناس

 عروس ابن لشيخا تويف*  عثمان عمرو أيب بالسلطان وانتهاءً  املستنصر السلطان من ابتداءً  طريقته
 يدهاش العطارين سوق قرب األن حىت قائمة زالت ما زاوية له وشيدت م(1463هـ/868سنة)

 املقامات من زاويةال هذه وكانت وفاته، من سنة ثالثني قبل املنتصر حممد احلفصي السلطان له
 ليلة وخاصة لدينية،ا املناسبات يف بزيارهتا ويقومون تونس، مدينة وسالطني أهل، هبا يتربك اليت

 احملافظة معيةجل مقراً  األن أصبحت ولقد الشريف، النبوي املولد وليلة رمضان، من والعشرين السابع
 (.111-110: 1974عامر،)الكرمي القرآن على

 عابراً  ينياً د أو تياراً ثقافياً  ،عابرة ظاهرة تكن مل اليت التصوف ظاهرة وطغيان ازدهار هذا عن يدل 
 .معاً  والثقافية واالجتماعية الدينية، احلياة على ومسيطراً  وملموساً  معاشاً، واقعاً  صار بل

 :األسمر السالم عبد -1

 االول يعرب من عشر الثاين االثنني ليلة ولد باألمسر، ملقب الفيتوري السالم عبد الشيخ 
 النحو،و  الفقه مبادئ وأخذ القرآن حفظ الغرب طرابلس مدن داح زليطن مبدينة( م1475/هـ880)سنة

 أمحد الشيخ هممن املشايخ من العديد على وتتلمذ الفيتوري، حممد بن أمحد عمه عن واملنطق والتوحيد،
 آدابو  التصوف يديه على وتلقى سنوات، سبع الزمه الذي الدوكايل الواحد عبد والشيخ الزروق،
 لزليطينا الفيتوري الصاحل والويل الصويف، العامل وهو ،(532: 2006السباين،.91الربموين،دت:)اإلسالم
  والذين الطرابلسيني، العلماء من الكثري به وتأثر عليه تتلمذ زليطن مدينة يف بامسه املسماة الزاوية صاحب

 وعبد ،(م1579/هـ987ت) أبوطبل وحممد ،(م1586/هـ995ت)عمران ابنه بينهم من كان
 الدين وكرمي ،(م1586/هـ997ت) الغرياين الغراري وسامل ،(م1583/هـ991ت)ياحلميدالقمود

 رابلسط إىل هاجروا الذين املغاربة املتصوفة علماء ومن وغريهم، ،(م1590/هـ999ت) املصرايت الربموين
 بن مدحم بن براهيمإ احلفصي مها: العهد خالل الثقافة يف كبري  أثر هلم وكان هبا، وتوفوا واستوطنوا الغرب،
امليالدي،  عشر الرابع/اهلجري الثامن القرن يف العلمية زاويته وأسس مبصراته، استقر الذي احملجوب إمساعيل
 فيها وتفرغ مصراته، مدينة استوطن الذي ،(م1493-1440/هـ899-648)الزروق  أمحد والشيخ
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 يف اإلجيايب متأثريه هلم كان  الذين األخرين العلماء من غريهم إىل والتأليف والتدريس، والذكر، للعبادة
 (.202: 2001الشيباين،)احلفصية إفريقية يف الثقافية احلياة

 فالبد العلمي، ممستواه وارتفاع بإفريقية الصوفية رجال تعدد يتبنيمن خالل ما تقدم  
 سوف احلصر ال املثال سبيل فعلى امسائهم، إىل تنسب الغالب يف واليت طرقهم، تعدد من

 .بعد فيما صياحلف العهد خالل إفريقية يف وبرزت ظهرت، اليت الصوفية قالطر  أهم تدرس

 :الشاذلية الطريقة

 احلفصية، إفريقية يف البارزة الصوفية الطرق مقدمة يف وهي الشاذيل، احلسن أبو مؤسسها إىل تنتسب 
 القلة، إال هيفهم ال الذي الفلسفي التصوف وجتاوز لكسب،وا العمل، بضرورة يؤمنون أتباع الطريقة وهلذه
 اخلضوع رفضو  اإلسالمي، الفكر وحرية النبوية، والسنة الكرمي القرآن مع يتناسب شعيب تصوفها وكان

 (.321-319: 1994السائح،)الشريعة مبساعدة الفقهاء بني السائد للجمود
 ال مث نكوط التقوى اجعل))ومنها واإلرشاد ع،تبا واإل الناس نصح يف أقاويل هلا الطريقة هذه نإ 

 اهلل خشية منك تسقط أو معصية على تصر أو بالعيب ترض مل ما الناس مرح يغرك
 (.70الشريف،دت:(()بالغيب
 والزهد، بالورع، سالنف وجهاد والعزلة، التوبة، الشاذلية الطريقة عليها تبين اليت العناصر ومن 

 وحزب صبح،ال صالة بعد ي قرأ الرد حزب: وهي هبا خاصة أحزاب قةالطري وهلذه والروا، والتوكل،
 .الفتح وغريه وحزب العصر صالة بعد ي قرأ البحر

 ية،قوالزرو  احلنفية، ةالطريق: وهي إفريقية يف الصوفية الطرق من العديد الطريقة هذه عن تفرعت ولقد 
 الشاذلية الطريقة عن املنبثقة الطرق ومن ،(322-321: 1994السائح،)واجلزولية والبكرية والوفائية،

 . العروسية الطريقة هي احلفصي العهد خالل بإفريقية
 :العروسية الطريقة (1

 فروع هي ةالشاذلي الطريقة من املتفرعة والطرق الشاذلية، الطريقة لب هي العروسية الطريقة نإ 
 تونس مدينة استوطنت يقةكطر   لشاذليةل األساس مبثابة العروسية طريقة وتعترب العروسية، الطريقة عن منبثقة

 اإلسالمي، ريبالع املغرب بالد مجيع يف كبريين  وجناح شهرة الطريقة هذه وشهدت احلفصية، العاصمة
 املتصوفني أشهر من يعترب الذي عروس بن أمحد الشيخ إىل الطريقة هذه وتنتسب فقط، إفريقية يف وليس
 (.334: 1994السائح،)بإفريقية احلفصي العهد خالل بتونس
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 :الزروقية الطريقة (2
 الفاسي نسيالرب  الزروق أمحد الشيخ إىل وتنتسب الشاذلية، الطريقة عن متفرعة الطريقة هذه نإ 

 وصف وقد عمره، من عشر السادسة يف وهو بالعلم اشتغل والذي ،(م1442/هـ846)ولد سنة الذي
 الشريعة نيب اجلامع الطريقة وشيخ قيق،التح أهل مامإو  الطريق وأهل الشيوخ شيخ العامل العامل بأنه

 واألدب، ديثاحل يف وشارك وغريها، واإلرشاد الرسالة شرح منها املصنفات من الكثري له وكان واحلقيقة،
  املشهوره بزاويته ودفن ،(م1494/هـ899)سنة وفاته وكانت املرات، من العديد
 (.75-74الشريف،دت: )قاينالل الدين مشس الشيخ زاويته يف له خلفاً  وكان مبصراته، 

 :العيساوية الطريقة (3
 الكبري الدور قةالطري هلذه وكان املكناسي، عيسى بن اهلادي إحممد الشيخ اىل الطريقة هذه تنتسب 

 إىل الزوايا يف يقىاملوس من النوع هذا تطور ويعترب اإلنشاد، باسم عرف الذي والغناء املوسيقى، تطوير يف
 وباً ور  عهمم محلوا حيث احلفصي، العهد خالل إفريقية إىل االندلس أهل وحنز  مقدمتها يف عوامل عدة

 قرية أو دينة،م ختلو تكاد ال حيث إفريقية يف وتنوعت املوشحات تعددت ولذلك الفن، هذا من جديدة
 هذه إجيابيات ومن العروسية، من انتشاراً  أكثر وكانت للعيساوية، زاوية من الغرب طرابلس مدن من

 املوشحات وسيقىم والزالت واملوشحات املألوف فن: مثل األندلسي الرتاث حفظ يف الكبري دورها الطريقة
 طرابلس مدينة األن دحل زالت وال باملألوف العريس زفي   األفراح يف فكان الغرب، طرابلس مدينة يف معروفة
 .(217: 1961حممود،)األندلسي الفن هذا يف املغرب بالد أشهر من الغرب

 :السالمية الطريقة (4
 أيب بن علي ىلإ وأبيه أمه من نسبه يرجع الذى األمسر السالم عبد الشيخ إىل الطريقة هذه تنتسب 
 (.10-9الشريف،دت: ) - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول بنت الزهراء فاطمة وأبن طالب

 وأمه هو قوله حسب كرالذ  و اهلل طاعة يف السمر يايللل مبيته إىل ترجع باألمسر لتسميته وبالنسبة 
 (.11الشريف،دت: )يوماً  األربعني طفل وهو منامه، يف باألمسر ي لقب بأنه حلمت اليت

 األمسر السالم عبد الشيخ إىل ووصلت العروسية، الطريقة فروع أهم من السالمية الطريقة تعترب 
 الدوكايل لوهابا عبد يخالش أشهرهم ومن اإلسالمي، املغرب بالد إىل املنتمني الشيوخ من جمموعة بوساطة
 ،(م1573-1475/هـ981-880)سنة ظهرت الطريقة وهذه األمسر، السالم لعبد املباشر الشيخ

 بجي الذي الطقوس وبعض اخلاصة، واآلداب الفكرية األسس من جمموعة على الطريق هذه واعتمدت
 :وهي تباعهاا الطريقة مريدي على
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 من القلب تنظيفو  االلتزامات، هذه يف الفقر تعيق اليت ئقالعوا وترك األنانية، عن والبعد التوبة، 
 الطيب، بسواملل باحلالل واألخذ والطبية، الصحية باملبادئ واألخذ واملنكر، والتكرب، كالغش،  الشرور

 - وسلم عليه اهلل صلى - الرسول حمبه و اهلل ةحمب و املرأة، به تتطيب ال مبا االمكان قدر والتنظيف
 سيةالعرو  السالمية الطريقة آداب األمسر السالم عبد الشيخ اووح ولقد ،(181-179الربموين،دت: )

 كالصالة  دينية روضف من عليه ما كل  املريد يقضي أن يف يصهاختل ميكن يتوال الصغرى، وصيته خالل من
 وتقدير ب،الثو  ةبنظاف وااللتزام الطريقة، يف لإلخوان املعاملة وحسن واحللم، والتواوع والصوم، الفائتة،

 الربا، نع والبعد منهن، واحلذر احلضرة، عن النساء وعزل بأدب، معهم التعامل على واحلرص العلم، أهل
 والصلحاء، زهادال مع والتواصل هبم، والتربك الصلحاء وزيارة احملتاجني، مع بسخاء والتعامل والتصدق
 اآلداب من وغريها املادية، راألمو  على وتفضيله باستمرار، الذكر على واملواظبة وااللتزام،
 (.190-177الربموين،دت: )االخرى
 اللون بوجتن األبيض، بعد االخضر أو األبيض، الزي ارتداء السالمية الطريقة تضمنت كذلك  
 مكان يف رةاحلض وتقام الذكر، االصواط يف وتوحيد احلضرة، يف النساء ومنع األلوان، من واألسود األمحر،
يلة األثنني وتكون احلضرة ل متطيب املكان ويكون البطن، وفارغي وووء على ريدينامل كل  ويكون مظلم،

 األمسر السالم عبد الشيخ تويف وقد ،(171-3/170: 2000حركات،)العشاء ةصال بعد واجلمعة
 دنم أحد زلينت مدينة يف قائمة بعده من زاويته واستمرت ،(9الشريف،دت: ()م1573/هـ981)سنة

 . احلاور وقتنا حىت الغرب طرابلس
 فالبد هبا، الءاألج العلماء من العديد وبروز احلفصية بإفريقية الصوفية للطرق دراستنا خالل من 

 املنطقة عاشتها ليتا للظروف نتيجة التصوف يف ألفت اليت الدينية والكتب املؤلفات من العديد ظهور من
 :بعد فيما الدراسة تتناوهلا سوف

 املنطقة، عاشتها ليتا السياسية والظروف احلفصية، بإفريقية وأعالمها الصوفية الطرق النتشار نتيجة 
 دينية مؤلفات عدة ةبإفريقي احلفصي العهد خالل ظهرت تونس مبدينة املالكية الفقهية املدرسة واستفحال

 ودالئل وحدية،امل الشمائل فن يف الرصاع دحمم رسالتا: هي احلفصي العهد خالل أبرزها من كان  وصوفية
 وحبيب املرسلني سيد ءأمسا يف احملبني وتذكرة املختار، النيب على الصالة فضل يف األخبار وحتفة النبوة،

 وحماذرة اجلميل سعىامل ومظاهرة املرسلني سيد على الصالة فضل يف املتوسلني ةلوسي وكتاب العاملني، رب
 احلسني، مراثي يف الل وجني ومعدن السبط، خرب يف السمط ودرر السبيل، ملقى ةمعارو يف الوبيل املرعى

 رساله و للمرجاين، الربانية الفتوحات وهي عديدة، مكتبات يف بعد تدرس مل اليت احملفوظات من والكثري
 بنال سائلامل لتهذيب السائ ل وشفاء العيوب، أسرار ومفاتيح، القلوب انوار مشارق وهي الدباغ، ابن
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 واليت اذيلالش احلسن أيب وأحزاب االفاق، مجيع يف الصوفية كافة  إىل األشراق حكم قوانني و خلدون،
 الصوفية ملؤلفاتا عن عرف عما كثري  من قليل   هذا القرآين، النص مصدرها حزباً  وعشرين أثنني عددها بلغ

 ال املثال سبيل عن كوذل ،(512-2/511: 1996الطويلي،)بإفريقية احلفصي العهد خالل املشهورة
 .احلصر

 لسلطةا موقف معرفة من فالبد وطرق الصوفية أعالم وأهم البحث هذا مووع دراسة ختام ويف 
 وهذا احلفصي، لعهدا خالل بإفريقية وطرقهم واملتصوفني، الصوفية، من الوقت ذلك يف بإفريقية احلاكمة

 :بعد فيما الدراسة تتناوله سوف ما

 االقرتاب تجنبت و الوقت، نفس يف وتقدرهم وجتلهم املتصوفني ختشى احلفصية الدولة كانت  
 احلفصيني من التقدير هذا زاد وقد فيهم، العتقادهم الناس وإلرواء بركتهم، من خوفاً  وإيذائهم منهم،

 مكانتهم من ذلك فعر  وقد البشر، بقية عن ونمتميز  بأهنم انفسهم يف واعتقادهم الصوفية، لرجال تعنتاً 
 معظم يف تصديقهمو  املتصوفني، هؤالء من الناس مجيع رهبة على وعمل احلفصية، بإفريقية اجملتمع يف

 ألف هلم سبوحت وتقدرهم، هتاهبم إفريقية يف العليا السلطة صاحبة الدولة مادامت وأفعاهلم، أقواهلم
 األمور يف دخلوا إذا وخاصة الناس، نفوس يف القوي تأثريهم مدى وتعرف تعلم الدولة ألن حساب
 السلطة على قيةإفري ربوع يف املنتشرة الزوايا أصحاب الصوفية رجال تأثري درجة بلغت ولقد الدينية،
 على مثال خريو  دولتهم، أمور يف الصوفية رجال يستشريون كانوا  احلفصيني السالطني أن لدرجة احلاكمة

 ةوالي أمر يف املرجاين اهلل عبد الشيخ استشار ،(م1295/هـ644)سنة األول حفصأبو  السلطان ذلك
 املرجاين كان  دق بذلك، عمل فقد منذ الواثق، بنا حممد إىل العهد والية بتسليم الشيخ نصحه وقد العهد،

 ذلك يف فصيةاحل بالدولة الفقهاء بكبار ووثيقة وطيدة عالقات وله احلفصي، للبالط ومتودداً  مقرباً 
 (.2/345: 1988برنشفيك،)الوقت

 يتضح احلفصي عهدال خالل إفريقية يف الثقايف وأثره التصوف موووع يف دراسته تقدم ما خالل من 
 أكرب له ذلك من ولةالد سالطني وموقف وطرقه، ومؤسساته، ومؤلفاته ورجاله للتصوف بأن جلياً، ويتبني

 .احلفصي العهد خالل إفريقية يف الثقافة يف أثر
 

- 625) ةاحلفصي إفريقية يف الثقايف وأثره التصوف حبث يف عروه مت ملا استخالصاً 
 :التالية النتائج استخالص ميكن (م1573-1227/هـ981
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 األولياء، قديست: منها سيئة مورأ إىل أدت األحيان من كثري  يف إفريقية يف التصوف ظاهرة انتشار .1
 .القدمية املغربية روحال يف منتشرة كانت  كما  السيئة، الوثنية العادات ضوانتشار بع القبور، زيارة وكثرة

 الدنيا، يف روىامل شفاء على قدرة له الصويف الشيخ أن يف اجلديدة واملعتقدات األفكار بعض ظهور .2
 .موته بعد هقرب  ويزورون حياته، يف به ويقتدون يتبعونه الناس فجعل املوت، بعد والشفاعة

 خالقواأل بالعقيدة اً ورر  حلقأو  للمتصوفني، اتباعاً  أصبحوا الذين للناس فكري طاطاحن سبب التصوف .3
  اإلسالمية.

 يف هبم نيقتدو  الذين املتصوفة بعض وظهور واجلنون، الدروشة، ظاهرة انتشار إىل التصوف ادى .4
 اهلل لياءو أ من أهنم حبجة للحرمات منتهكني األحيان بعض يف وعراة االقدام، وحفاة رثة، مالبس

 .احلفصي العهد هناية يف وخاصة الصاحلني،
 كثري  يف الزوايا تواندجم هبا، الصوفية الطرق وتعدد وتعددها، وشعبيتها أمهيتها وازدياد الزوايا، كثرة .5

 سار وقد ،(م1399/هـ801)سنة منذ باملدرسة امللحق السكن وكانت املدارس، مع األحيان من
 .العزيز عبد فارس أيب السلطان به يعمل الذي جاملنه نفس على حفص بين سالطني

 إفريقية يف عنها املنبثقة األخرى االجتماعية وبعض املظاهر الدينية، احلياة على التصوف طغى .6
 .احلفصية

 وكثرة طرقها وتنوع ،التصوف ظاهرة انتشار احلفصي العهد خالل إفريقية يف الثقافية احلياة يف ما برزأ .7
 من إفريقية يف قرية أو مدينة، ختلو تكاد ال أنه لدرجة هبا الناس واقتداء هلا، بعةالتا وزواياها أعالمها

 املعقلالغرب  طرابلس ومدينة احلفصية الدولة عاصمة تونس مدينيت يف خاصة وبدرجة هبا زاوية وجود
 .هلا الشرقي

 التسول حلد لالعم ورفض التواكل لدرجة اهلل على التوكل يف املبالغة الصوفية ومفاسد مساوي من .8
 .الرذيلة مساوي يف اجلسم والرتدي وإذالل
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 :املصادر -أواًل 

 ،تنقيح األبرار، السادات ومنية االزهار روض تنقيح: الدين كرمي  الربموين  
 ،لبنان الثقافية املكتبة خملوف، بن عمر بن حممد بن حممد واختصار. 
 ،1جـ م،1957 بريوت، دار صادر، دار البلدان، جممع ،(م1228/هـ626ت) ياقوت، احلموي . 
 1جـ( م1979/هـ1399) لبنان، - بريوت العريب، الرتاث إحياء دار. 
 ،معجم االقطار، خرب يف املعطار الروض: املنعم عبد بن حممد احلمريي  
 لبنان مكتبه عباس، إحسان: حتقيق شاملة، فهارس مع جغرايف. 
 املقدمة،: بكر أيب بن حممد بن حممد نالدي ويل الرمحن عبد خلدون، ابن  
 األكرب، لطانالس ذوي من عاصرهم ومن والرببر والعجم العرب أيام يف واخلرب املبتدأ وديوان العرب كتاب  املسمى 

 ،1طـ لبنان، - بريوت والتوزيع، والنشر للطباعة، الفكر دار جديد، بأخراج لونان حمققة نسخة
 (.م1998/هـ1419)

 أبو الفضل ليهع وعلق أكمله القريوان، أهل معرفة يف اإلميان معامل األسيدي، االنصاري حممد بن وزيدأب الدباغ، ابن 
-3جـ م،1968ر،مص اخلاجني، مكتبة شبوح، إبراهيم: وتعليق تصحيح التنوخي، ناجي بن عيسى بن أبو القاسم

4. 
 ،الزيتونة، جامع هنج 61 ة،العتيق املكتبة احلفصية،و  املوحدية الدولتني تاريخ: إبراهيم بن حممد اهلل عبد أبو الزركشي 

 .م1966 تونس،
 بن الطاهر: وتقدمي قحتقي احلفصية، الدولة مفاخر يف النورانية البينة األدلة: أمحد بن حممد اهلل عبد أبو الشماع، ابن 

 .م1984 للكتاب، العربية الدار املعموري، حممد
 أبو  الفضل أبو: عليه وعلق أكمله ،(هـ696 - 605)األسيدي رياالنصا حممد بن أبوزيد والدباغ، ناجي ابن

 املكتبة ماوور، مدحم: وتعليق حتقيق القريوان، أهل معرفة يف اإلميان معامل التنوخي، ناجي بن عيسى بن القاسم
 .3جـ مصر، اخلاجني تونس، مكتبة العتيقة

 
 :العربية املراجع -ثانيًا

 ،هـ9القرن) حىت املسلم باملغرب علومال تاريخ إىل مدخل: إبراهيم حركات - 
  15،)التصوف3م،جـ2008/هـ1421 ،1احلديثة،طـ النجاح مطبعة البيضاء، الدار احلديثة، الرشاد دار م،. 
 ،الدعوة كلية  منشورات وتارخيه، التصوف حملات: السائح علي حسني  
 ،م1994/هـ1423 اإلسالمية. 
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 ،دار(م1390-1207/هـ792-668)سنة احلضاري وأثرها قَّيةإفري مشال يف الصليبية احلروب: ممدوح حسني، 
 .م1998/هـ1،1419عمان،طـ عمار،

 ،املسرية دار الصوفية، مصطلحات معجم: املنعم عبد احلنفي. 
 ،والنشر، لطباعةل العربية النهضة دار اجليلي، الكرمي عبد عند الصويف الفكر التصوف، يف دراسات: يوسف زيدان 

 (.م1988/هـ1408)بريوت،
 الدعوة كليه  منشورات وتارخيه، التصوف حملات: حسني، السائح علي  
 ،(. م1994/هـ1423)طرابلس، اإلسالمية 
 ،ومناقب الشاذلية، العروسية الطبقات كتاب:  الكرمي عبد حامد أمحد الشريف  
 مصر للطباعة، األخوي االحتاد دار زهران، مكتبة األمسر، السالم عبد سيدي. 
 ،الشاذيل تصدير ،(م1543-1204/هـ950-600) احلفصي، العهد يف بتونس األدبية ياةاحل أمحد، الطويلي 

 .2ـم، ج1996تونس، القريوان، اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية  منشورات حيىي، بو
 التونسي اداالحت مكتب الشرقية، الكتب دار اجمليد، تارخينا من خالدة صفحات احلفصية الدولة: أمحد عامر، ابن 

 .م1974تونس، للشغل،
 ،(.م1961/هـ1381)القاهرة،  املعرفة، مطبعة واحلاور، املاوي بني ليبيا: سليمان حسن حممود 

 

 

 ،الساحلي، محادي العربية اىل نقله م،15 القرن اىل 13 القرن من احلفصي العهد يف إفريقية تاريخ: روبار برنشفيك 
 .2م،جـ1988 ،1لبنان،طـ - بريوت اإلسالمي، الغرب دار

 ،بدوي الرمحن عبد سية،الفرن من ترمجه اليوم، حىت العريب الفتح من األفريقي الشمال يف اإلسالمية الفرق: الفرد بل 
 .م1987 ،3لبنان،طـ - بريوت اإلسالمي، الغرب دار

 سراس دار دوالتلي،ال عزيزال وعبد الشايب، حممد: تعريب احلفصي، العهد يف تونس مدينة: العزيز الدوالتلي، عبد 
 .م1981تونس، للنشر
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 :التعارض يف أخبار النبي 

 حقيقته وطرق دفعه
  حممد مصــباح األمــني    د.

 جامعـة غـريـان    _كلية اآلداب األصابعة 

 
 تقدمي:

من أهم مباحث علم األصول يف الفقه  يعد التعارض بني بعض األخبار الواردة عن النيب     
مي؛ إذ إنه يرد نظريًّا بني األدلة الكلية، أعين مصادر التشريع العامة، كما يرد يف جزئياهتا، وهو اإلسال

يواجه األصويل يف التأليف والتصنيف، وتقعيد القواعد األصولية والفقهية اليت يعتمد عليها يف 
قه املتنوعة؛ ألن الف االستدالل واملقارنة، وكذلك يواجه اجملتهد عند االستنباط واالستدالل يف مسائل

املسائَل اخلالفيََّة قد نالت حظَّها من البحث واملناقشة واالستدالل، وحظ الفقيه املعاصر من حبثها هو 
 املوازنة بني أدلّة املختلفني، وترجيح ما يراه راجحاً.

وتتوقف معرفة التعارض بني األدلة الشرعية، وطرق دفعه على االجتهاد الذي هو من عمل     
جملتهد؛ ألنه يعرف التفاوت بني األدلة، فيصنفها حسب مراتبها يف القوة، وحيدد جمال التعارض فيها، ا

مث يعمد إىل بيان الراجح منها؛ ليعتمد عليه يف االستدالل واالستنباط؛، ألن اهلل تعاىل مل ينصب على 
ني، ورفع احلرج ى املكلفمجيع األحكام الشرعية أدلة قطعية، بل جعل أكثرها ظنية؛ بقصد التوسعة عل

عنهم؛ لئال ينحصروا يف مذهب بعينه، فتكون املشقة، وإذا ثبت هذا، فقد يعارض الدليل بعارض يف 
الظاهر حبسب اجلالء واخلفاء، وهنا جيب التدخل لدفعه بإحدى آليات الدفع املتفق عليها بني 

عا، أو أن يعمال مجيعا، أو يلغيا مجي األصوليني، والعمل باألقوى، إذا تعارض دليالن، أو أمارتان فإما
 يعمل بالراجح، ويرتك املرجوح، وهذا هو املتعني.

ومما شجعين على البحث يف هذا املوووع: اختالف آراء األصوليني والفقهاء: تنوعا وتضادا     
يف هذه املسألة، وكذلك حتديد نقاط التالقي واالفرتاق بينهم، والوقوف على مواوع االختالف 
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بابه، وأثر ذلك كله على األحكام الشرعية، وذلك يف حماولة مين لإلجابة على عدد من األسئلة وأس
اليت منها: ما حقيقة التعارض بني بعض األخبار النبوية؟ وهل وقع أو مل يقع؟ وما املرتتب على ذلك؟ 

بني بعض  روكيف تعامل األصوليون مع هذه املسألة؟ وما اآلليات املوظفة يف دفع التعارض الظاه
األحاديث النبوية؟ وما سبب اختالف الفقهاء يف أحكام العديد من مسائل الفقه؟ كل ذلك بغية 

 االستفادة واإلفادة. 
 حقيقة الخبر

 مفهوم الخبر لغة واصطالحا:    
لغة: اخلرب: " النبأ، ج: أخبار، ورجل خابر وخبري وخرب، عامل به، وأخربه: أنبأه ما عنده،     
 1/382خلربة، بكسرمها ويضمان، واملخربة و املخربة: العلم بالشيء " ) الفريوزآبادى. د، ت. واخلرب وا

) 
 1/16اصطالحا: " ما يصح أن يدخله الصدق أو الكذب " ) اخلطيب البغدادي. د، ت.     

( لكن الغزايل كان له على هذا التعريف ملحظ فبعد أن عرف اخلرب بقوله: " اخلرب هو: القول الذي 
يتطرق إليه التصديق أو التكذيب، أو هو القول الذي يدخله الصدق أو الكذب  تعقبه بقوله: " وهو 
أوىل من قوهلم: يدخله الصدق والكذب؛ إذ اخلرب الواحد ال يدخله كالمها بل كالم اهلل تعاىل ال يدخله 

ـ/ ه1،1413الكذب أصال، واخلرب عن احملاالت ال يدخله الصدق أصال " ) الغزايل، ط
 (. 1/106م.1993

 أقسامه: 
 قسم األصوليون اخلرب إىل قسمني، وتوسعوا يف إيضاح كل منهما، وسأوجز ذلك يف اآليت:     
التقسيم األول: من حيث احتمال الصدق أو الكذب، وهذا يتفرع عندهم إىل ثالثة: األول:     

لضرورة، وكخرب به، كاملعلوم خالفه با" ما علم صدقه كخرب اهلل تعاىل، وخرب رسوله، والثاين: ما علم كذ
مدعي الرسالة من غري معجزة، الثالث: ما ال يقطع بصدقه وال كذبه، كخرب اجملهول، فإنه ال يرتجح 
صدقه، وال كذبه، وقد يرتجح صدقه، وال يقطع به كخرب: العدل، وقد يرتجح كذبه، وال يقطع به  

هـ 1419، 1. الشوكاين، ط1/257م.1999ه/1420، 1كخرب: الفاسق " ) اإلسنوي، ط
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( يقول اخلطيب البغدادي: " واألخبار كلها على ثالثة أورب؛ فضرب منها  1/127م.1999/
يعلم صحته، وورب منها يعلم فساده، وورب منها ال سبيل إىل العلم بكونه على واحد من األمرين 

 .(. 1/17دون اآلخر " ) اخلطيب البغدادي. د، ت. 
يث اإلخبار به: ويتفرع إىل اثنني: األول: خرب متواتر، وهو: " ما بلغت التقسيم الثاين: من ح

رواته يف الكثرة مبلغًا أحالت العادة تواطأهم على الكذب، ويدوم هذا فيكون أوله كآخره، ووسطه  
. القامسي. د، 1/8م.  1931هـ/ 1350كطرفيه، كالقرآن، وكالصلوات اخلمس ".)  اجلرجاين، 

 ( 1/146ت.
آلحاد وهو: ما مل جتتمع فيه شروط املتواتر فيشمل ما رواه واحد يف طبقة، أو يف مجيع الثاين: ا

الطبقات، وما رواه اثنان، وما رواه ثالثة فصاعدا ما مل يصل إىل عدد التواتر.) أبو ش هبة. د، ت. 
1/198  ) 

 العالقة بين مصطلح: الخبر والحديث واألثر
ة فمنهم يف وبط وحتديد العالقة بني هذه املصطلحات الثالثتنوعت آراء األصوليني واحملدثني     

من ال يرى فرقا بينها فقال: إن هذه الثالثة مرتادفة، ومنهم من جوز إطالق لفظ األثر على ما روي 
، ومل ير فرقا بينها، فقال: األثر: ما روي عن الصحابة، وجيوز  عن الصحابة، وما روي عن النيب 

( ومنهم من قال بالرتادف بني مصطلحي: اخلرب  1/61" ) القامسي. د، ت.  إطالقه على كالم النيب
واحلديث، فقال: اخلرب واحلديث مرتادفان، ومن العلماء من ذهب إىل التفريق بينهما فقال: إن احلديث 

من قوله وفعله، واخلرب ما جاء عن غريه موقوفًا عليه،  واخلرب متباينان، فاحلديث: ما صدر عن النيب 
منهم من قال: بينهما عموم وخصوص، فقال: اخلرب أعم من احلديث، فاحلديث خاص مبا جاء عن و 

، واخلرب يشمل ما جاء عن النيب وعن الصحابة والتابعني ومن بعدهم فكل حديث خرب،  النيب 
وليس كل خرب حديث، وعلى هذا يكون بينهما عموم وخصوص، ومنهم من ذهب إىل القول بالرتادف 

ثر واحلديث، ومنهم من رأى أن األثر أعم من احلديث؛ فاحلديث خاص مبا جاء عن النيب بني: األ
 واألثر يشمل ما جاء عن النيب ،   وغريه من الصحابة والتابعني، وقيل إهنما متباينان ". )  أبو

 ( 1/17ش هبة. د، ت. 
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 التعارض حقيقته وموقف األصوليين منه
 أوال: مفهومه: 

 في اللغة: 
يأيت التعارض يف اللغة مبعىن التقابل والتمانع يقال: " ما عروت له بسوء أي ما تعروت،     

وقيل ما صرت له عروة بالوقيعة فيه، واجلميع من باب ورب، ويف األمر ال تعرض له بكسر الراء 
 وفتحها أي ال تعرتض له فتمنعه باعرتاوك أن يبلغ مراده ألنه يقال سرت فعرض يل يف الطريق عارض

من جبل وحنوه أي مانع مينع من املضي واعرتض يل مبعناه ومنه اعرتاوات الفقهاء ألهنا متنع من 
التمسك بالدليل، وتعارض البينات؛ ألن كل واحدة تعرتض األخرى، ومتنع نفوذها: " ) احلموي. د، 

ة ب( ويقال: " عرض الشيء يعرض واعرتض: انتصب ومنع وصار عاروا كاخلشبة املنتص 2/402ت. 
يف النهر والطريق وحنوها متنع السالكني سلوكها، ويقال: اعرتض الشيء دون الشيء أي حال دونه 

        (.7/168هـ. 1414، 3".) ابن منظور. ط 
 في االصطالح:

عرفه األصوليون بتعريفات عديدة جاءت متنوعة يف ألفاظها، متفقة يف مضموهنا، وإن      
ض " از، واإلسهاب، فعرفه الغزايل بقوله: " معىن التعارض: التناقاختلفت فيما بينها من حيث اإلجي

( وعرفه الزركشي بقوله: " تقابل الدليلني على سبيل  1/279م 1993هـ/ 1413، 1)الغزايل. ط
 (8/120م 1994هـ / 1414، 1املمانعة " ) الزركشي، ط 

مع بينهما بوجه.) ال ميكن اجل وعرفه البخاري بقوله: " تقابل احلجتني املتساويتني على وجه      
( وعرفه السبكي بقوله: التعارض بني الشيئني هو تقابلهما  3/76عالء الدين البخاري. . د، ت. 

( وعرفه  2/273م.  1995هـ /1416على وجه مينع كل منهما مقتضى صاحبه ) السبكي. 
ى صاحبه،.) د منهما مقتضاإلسنوي بقوله: التعارض بني األمرين هو تقابلهما على وجه مينع كل واح

 (  1/254م.1999ه/1420، 1اإلسنوي. ط
ويؤخذ من هذه التعريفات تقييد تقابل الدليلني بعدم إمكانية اجلمع بينهما؛ ألنه لو أمكن     

اجلمع بإحدى طرق اجلمع، والعمل هبما معا النتفى التعارض بينهما، وهذا يؤيده قول ابن النجار: " 
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 التعارض، فحيث انتفى التعارض انتفى الرتجيح؛ ألنه فرعه، ال يقع إال مرتبا وال يكون إال مع وجود
 . (4/616م.  1997هـ/ 1418، 2على وجوده ". )  ابن النجار.ط 

والعالقة بني املعنيني: اللغوي، واالصطالحي يف هذا وثيقة إذ إن الدليَل املعارَض لدليل آَخر      
رض حية اليت يقف فيها الدليل اآلَخر، أو أن كال منهما يقف يف عكأنه يقف  يف الناحية املقابلة للنا

 اآلَخر فيمنعه ويرده.
وقد اختلف األصوليون يف ووع عنوان حمدد متفق عليه بينهم هلذا الباب: فذهب مجهورهم     

 إىل استعمال التعادل يف معىن التعارض، فجعلوا اللفظني مرتادفني؛ ألنه يف نظرهم ال تعارض إال بعد
التعادل، أي: التكافؤ والتساوي، وإذا تعاروت األدلة، ومل يظهر ألحدها مزية على اآلخر، فقد حصل 
التعادل بينها، أما التعادل: فهو التساوي، ويف الشرع استواء األمارتني، وممن ذهب إىل القول بذلك: 

جيح " ) الشوكاين. والرت الشوكاين حيث قال وهو يبوب ملوووعات كتابه: " املقصد السابع: يف التعادل 
 (. 4/197، واألمدي. د، ت. 2/257م. 1999هـ /1419، 1ط

.وهناك من اعرتض على التسوية بني املصطلحني بقوله: " والصواب: أن التعادل يعين تساوي 
الدليلني من كّل وجٍه، حبيث  ال يبقى ألحدمها مزيٌة على اآلَخر، وإذا حصل التعادل ينسد باب 

يبَق إاّل أْن يذهب اجملتهد إىل تساقط الدليلني، والبحِث عن أدّلة أخرى، أو يتوَقف، أو الرتجيح، ومل 
يتخري، أو يذهب إىل األشد، أو إىل األخف من احلكمني اللذين دل عليهما الدليالن املتعادالن " )  

 (.1/416م.  2005هـ / 1426، 1السلمي. ط
ال لفظ حني تبًعا للغة، فتوقفوا عند استعموذهب بعض العلماء إىل التفريق بني املصطل    

التعارض؛ ألن التعادل يف اللغة: التساوي، وعدل الشيء مثله من جنسه أو مقداره، أما التعارض فهو 
التمانع، ومنه تعارض البيّنات؛ ألن كل واحدة تعرتض األخرى، ومتنع نفوذها، وممن ذهب إىل القول 

. وفيه فصول، الفصل األول يف التعارض " ) الغزايل. بذلك الغزايل فقال: " الباب الرابع..
( بينما سكت بعضهم، واكتفى بإدخاله يف باب الرتجيحات عنوانا  1/252م.1993هـ/1413

 لبابه. 
 موقف األصوليين من التعارض في الحديث النبوي
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قطعا  :من املعلوم أن النصوص الشرعية: قرآنا أم سنة، قد تنوعت من حيث الثبوت والداللة    
وظنا، وهي: " ... أربعة: األول قطعي الثبوت والداللة، كنصوص القرآن املفسرة أو احملكمة، والسنة 
املتواترة اليت مفهومها قطعي، الثاين: قطعي الثبوت ظين الداللة: كاآليات املؤولة، الثالث: ظين الثبوت 

مها ظين ما كأخبار اآلحاد اليت مفهو قطعي الداللة، كأحبار اآلحاد اليت مفهومها قطعي، الرابع: ظنيه
. ( وما يعين الباحث يف هذا املووع هو: 1/95م.1992ه/2،1412" )  ابن عابدين، ط،

التعارض احلاصل بني بعض األحاديث النبوية، مع التنبيه إىل أهنا ليست مبعزل عن القرآن، فكالمها 
د به، وقد ديث وحيا غري متلو، وال متعبوحي، وإن افرتقا يف كون القرآن وحيا متلوا متعبدا به، واحل

فيما ليس هلل  أكد علماء الشرعية العالقة الوثيقة بني الوحيني، فقال الشافعي: " وما سّن رسول 
فيه حكم، فبحكم اهلل سّنه... وقد سّن رسول اهلل مع كتاب اهلل، وسّن فيما ليس فيه بعينه نّص  

ته اليت مل عل يف اتّباعه طاعته، ويف العنود عن اتّباعها معصيكتاب، وكّل ما سّن فقد ألزمنا اتّباعه، وج
( وهو ما يعين انقسام الوحي إىل:   88م. ص1940هـ/1358، 1يعذر هبا خلقا " ) الشافعي. ط 

متلّو، وغري متلّو، وكالمها واجب الطاعة، وفّسره العلماء بقوهلم: " إن الوحي ينقسم من اهلل عّز وجّل 
سمني: أحدمها: وحي متلّو مؤّلف تأليفا معجزا النظام، وهو القرآن، والثاين: وحي على ق إىل رسوله 

مروّي منقول غري مؤّلف، وال معجز النظام، وال متلّو، لكّنه مقروء، وهو اخلرب الوارد عن رسول اهلل 
 ب ج، وهو املبنّي عن اهلل جّل وعال مراده... ووجدناه تعاىل قد أوجب طاعة هذا الثاين، كما أو

، 1. واالغزايل. ط 1/97طاعة القسم األّول الذي هو القرآن، وال فرق " ) ابن حزم. د. ت. 
 (. 1/103م. 1993هـ/1413

وقد أقر العلماء بوقوع التعارض بني بعض األحاديث، وهذا التعارض قد يكون يف الواقع     
 ميكن دفع روني حبيث الونفس األمر، وأعين بذلك: أن ينصب اهلل تعاىل على احلكم دليلني متعا

التعارض بينهما، بوجه من الوجوه، أو يكون التعارض يف الذهن، أي: يف ذهن اجملتهد؛ لتفاوت قدرات 
 اجملتهدين فيما بينهم، وبناء على هذا التقسيم  ظهر االختالف بني العلماء يف هذه املسألة، هذا بيانه: 

 : أوال: فيما يخص التعارض بين األدلة القطعية
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إذا كان الدليالن قطعيني فال تعارض بينهما بالنسبة إىل ما يف نفس األمر، أي مبعىن: أن     
ينصب اهلل تعاىل على احلكم دليلني متكافئني حبيث ال ميكن دفع التعارض بينهما، بوجه من الوجوه، 

 الدليلني نيفقد وقع االتفاق بني األصوليني على منع جوازه، ويف هذا يقول الزركشي: " فالتعادل ب
م. 1994هـ / 1414، 1القطعيني املتنافيني ممتنع اتفاقا سواء كانا عقليني، أو نقليني " ) الزركشي. ط 

( إذ إنه لو وقع ألدى إىل التناقض يف أحكام اهلل تعاىل، وهذا دليل عجز وقصور، وهو من  8/124
م. 1968هـ /1388مدي. حمال على اهلل تعاىل، " إال أن يكون أحدمها ناسخا لآلخر " ) اآل

 .  ( ألن يف حتقق النسخ يكون حكم املنسوخ معدوما. 3/219
أما إذا كان التعارض بني الدليلني القطعيني يف الظاهر مبعىن يف الذهن، أي: يف ذهن اجملتهد     

 فاملسألة حمل خالف بني العلماء، فذهب األحناف إىل القول جبوازه، ومل يفرقوا يف ذلك بني: القطعي
والظين، يقول ابن املوقت: " على أن الكالم يف صورة التعارض ال يف حتققه يف الواقع، وهي كما توجد 

( وهو يعين: صورة  3/3م 1983هـ/ 1403، 2يف الظنيني توجد يف القطعيني ") ابن املوقت، ط
م هذا بعدم هالتعارض بني الدليلني القطعيني يف ذهن اجملتهد ال يف الواقع ونفس األمر، ووجهوا رأي

  الفرق بني: القطعي والظين يف هذا األم، فتجويزه يف الظنيني فقط مع نفيه يف القطعيني حتكم؛ ألنه
كما ميكن التعارض ظاهرا يف بادئ األمر بني الظنيني؛ للجهل بالتاريخ، أو اخلطأ يف فهم املراد فإنه 

الظنيني، وإن  لقطعيني أيضا كما يفميكن يف القطعيني على السواء، فقالوا: " التحقيق جريانه يف ا
( وإىل  3/153م. 1932ه/ 1351ختصيص الظنيني به دون القطعيني حتكم " ) أمري باد شاه، 

هذا الرأي ذهب الزركشي، فبعد أن ذكر أن التعادل بني القطعيني ممتنع باتفاق بالنسبة إىل ما يف نفس 
إنه قد ان حيث قال: " وأما يف األذهان فجائز فاألمر ذهب إىل القول جبريانه بني القطعيني يف األذه

، 1يتعارض عند اإلنسان دليالن قاطعان حبيث يعجز عن القدح يف أحدها (. ) الزركشي. ط 
( بينما خالفهم مجهور األصوليني يف هذا فذهبوا إىل القول بعدم  8/125م. 1994هـ / 1414

 الذهن، ع، ونفس األمر، أو يف الظاهر، أي: يفجوازه بني القطعيني دون تفريق بني أن يكون: يف الواق
وهو ما أكده الزركشي بقوله: " أنه ال جمال له يف القطعيات " ووجه رأيه هذا بقوله: " ... واألخبار 
املتواترة مقطوع هبا، فال يفيد الرتجيح فيها شيئا، وما يوجد من ذلك يف كتب املتكلمني فإمنا هو 

 (.8/147م . 1994هـ / 1414، 1ركشي. ط تعارض بني دليل وشبهة " ) الز 
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والذي يراه الباحث: يظهر يل أن األدلة مطلقا مسعية، أم عقلية قطعية، أم ظنية إن اعتربت     
بالواقع، مل يكن بينها تعادل، بل ما وافق الواقع كان حقا صوابا، وما خالفه فهو باطل، وإن نظر إليها 

وحبثا،  تهد، فقد تتعادل لتفاوت: اجملتهدين استعدادا واطالعامن جهة داللتها على املعىن يف نظر اجمل
 واملخطئ لعدم بلوغ املرجح، أو ما يزيل اللبس عنه مأجور معذور حىت تقوم عليه احلجة.

فالتعادل بينهما إمنا هو يف نظر اجملتهد؛ لقصوره، فكان معذورا مأجورا، ال يف الواقع، وال من 
  عن ذلك.جهة داللتهما يف أنفسهما تعاىل

 ثانيا: فيما يخص التعارض بين األدلة الظنية: 
فقد اتفق رجال األصول على القول جبوازه بني الظنيني يف الظاهر: أي يف ذهن اجملتهد، وهو     

ما أكده اإلسنوي بقوله: " األمارتان أي الدليالن الظنيان جيوز تعاروهما يف نفس اجملتهد باالتفاق " 
( وصححه السبكي حيث قال:  " أما التعادل بني اإلمارتني  1/505. 1400، 1) اإلسنوي. ط

( لكنهم اختلفوا فيما بينهم إذا  3/199م. 1995هـ /1416يف األذهان فصحيح " ) السبكي. 
كان التعارض بني الدليلني يف الواقع ونفس األمر: فذهب عدد من العلماء إىل القول بعدم جوازه، 

( واحلنابلة، وهو ما 3/136م. 1932ه/ 1351) أمري باد شاه، وأصحاب هذا الرأي: األحناف 
أكده السبكي بقوله: " وأما يف نفس األمر فمنعه الكرخي واإلمام أمحد، ومجع من فقهائنا، وجوزه 

( واحتجوا بأنه لو وقع 3/199م. 1995هـ /1416الباقون، وهذا هو النقل املشهور " )السبكي. 
واحد األمر: " فإما أن يعمل هبما، وهو مجع بني املتنافيني، أو ال يعمل بالتعارض يف األمارتني يف نفس 

منهما، فيكون ووعهما عبثا، وهو حمال على اهلل تعاىل، أو يعمل بأحدمها على التعيني، وهو ترجيح 
من غري مرجح، أو ال على التعيني، بل على التخيري، والتخيري بني املباح وغريه: يقتضي ترجيح أمارة 

احة بعينها؛ ألنه ملا جاز له الفعل، والرتك كان هذا معىن اإلباحة، فيكون ترجيحا إلحدى األمارتني اإلب
 بعينها. 

بينما خالفهم األكثرون وذهبوا إىل القول جبوازه وهو ما أكده اآلمدي، واختار األخذ به،     
هو املختار اء إىل جوازه و وذلك من خالل قوله: " وذهب القاوي أبو بكر واجلبائي وابنه وأكثر الفقه

( وقد أورد السبكي حججهم ملا ذهبوا إليه فقال:   4/197م. 1968 -هـ 1388" ) اآلمدي. 
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" احتج من جوز تعادل اإلمارتني يف نفس األمر بالقياس على التعادل يف الذهن وبأنه لو امتنع مل 
هـ 1416عدمه ( ) السبكي.  يكن امتناعه لذاته فال يلزم من فرض وقوعه حمال أو الدليل واألصل

( واحتج من جوز تعادل األمارتني يف نفس األمر بالقياس على جواز تعادهلما  3/200م.  1995/
 يف الذهن، وبأنه ال يلزم من فروه حمال. 

 وإذا سلمنا بوقوع التعارض الذهين أو يف الواقع بني األمارتني فما احلكم بالنسبة للمجتهد؟
وقع التعارض الذهين بني األمارتني فحكمه: الوقف، أو التساقط، أو  يرى العلماء أن إذ    

الرجوع إىل غريمها، وأما إذا كان يف الواقع ونفس األمر، مع عجز اجملتهد عن الرتجيح فقد اختلف 
حكمهم يف ذلك على مذاهب توسع بعضهم يف إيضاحها، وأوجز بعض، وخالصة ذلك: " أما 

 : التساقط كالبينتني إذا تعاروتا، ويطلب احلكم من مووع آخر، ويرجعأحدها: أنه يتخري،... والثاين
إىل العموم أو إىل الرباءة األصلية... الثالث: إن كان التعارض بني حديثني تساقطا، وال يعمل بواحد 
منهما، أو بني قياسني فيتخري... الرابع: الوقف كالتعادل الذهين.... واخلامس: يأخذ باألغلظ ... 

: يصار إىل التوزيع إن أمكن تنزيل كل أمارة على أمر واألخرى على غريه ... والسابع: إن والسادس
وقع بالنسبة إىل الواجبات، فالتخيري، ... وإن وقع بالنسبة إىل حكمني متناقضني، كاإلباحة والتحرمي، 

أنه كاحلكم قبل  تاسع:فالتساقط والرجوع إىل الرباءة األصلية ... والثامن: يقلد عاملا أكرب منه، ... وال
 (.8/127م. 1994هـ / 1414، 1ورود الشرع، فتجيء فيه األقوال املشهورة ". ) الزركشي. ط 

والذي يراه الباحث أنه ال تعارض بني أدلة التشريع يف احلقيقة والواقع، وهو ما أثبته الشافعي من 
لفا، وجها حيتمل به أال يكون خمتشيئا خمتلفا فكشفناه: إال وجدنا له  خالل قوله: " ومل جند عنه 

(   1/216م. 1940هـ/1358،، 1وأن يكون داخال يف الوجوه اليت وصفت لك " ) الشافعي، ط
وإمنا هو يف نظر اجملتهد فحسب، وسببه اختالف اجملتهدين يف نظرهم إىل األدلة، فتظهر يف أول األمر 

هما يف رتان إي الدليالن الظنيان جيوز تعاروأهنا متنافية يف الظاهر، ويف هذا يقول اإلسنوي: " األما
. ( ولكن بالنظر الدقيق، والتفكُّر العميق 1/505ه. 1400، 1نفس اجملتهد باتفاق " )اإلسنوي. ط

يف النصني املتعاروني: ثبوتا وداللة، مع االستعانة بالتاريخ ملعرفة الناسخ من املنسوخ يتمكن اجملتهد 
في بإحدى الطرق املتعارف عليها بني العلماء، وقد أكد ابن خزمية ن من دفع التعارض بني املتعاروني

حديثان بإسنادين صحيحني متضادان،  التعارض بني الدليلني بقوله: " ال أعرف أنه روي عن النيب 
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.  ( يقول الزركشي: )  أما 1/432فمن كان عنده فليأت به حىت أؤلف بينهما " ) اخلطيب. 
من  تاب فال حقيقة له يف نفس األمر، وإمنا قد يظن التعارض بينه، مث ال بدالتعارض بني الكتاب والك

دفعه حبمل عام على خاص، أو مطلق على مقيد، أو جممل على مبني، وغري ذلك من التصرفات، 
 فأما التعارض بني الكتاب والسنة، فإن كان اخلرب متواترا فالقول فيه كتعارض اآليتني وإن مل يكن متواترا

ب مقدم على ما سبق ... وأما تعارض السنتني فإن كانتا متواترين فكالكتاب بعضه ببعض، فالكتا
وإن كانتا آحادا طلب ترجيح إحدامها على األخرى بطريقة، فإن تعذر فاخلالف يف التخيري أو 

م 1994هـ / 1414، 1التساقط، وإن كان إحدامها متواترا، واألخرى آحادا فاملتواتر " ) الزركشي. ط 
). 

 شروط التعارض في األخبار:
يعرف الشرط اصطالحا بأنه: ) معىن الشرط: ما يلزم من عدمه العدم، وال يلزم من وجوده     

 ( 1/425وجود، وال عدم لذاته ( ) ابن النجار. 
وإيضاح ذلك أن وجود الشرط ال يستلزم وجود املشروط كالوووء بالنسبة لوجود الصالة فقد     

توجد الصالة، ولكي يتحقق التعارض بني الدليلني البد من توفر عدد من الشروط  يوجد الوووء، وال
نص عليها العلماء ملخصها: التساوي يف القوة بني الدليلني، ويشمل التساوي يف الثبوت، أي أن 
يكون الدليالن املتعاروان متساويني يف الثبوت: قطعا أو ظنا، فال تعارض بني املتواتر واآلحاد، 

وي يف الداللة على املعىن، أي أن يكون الدليالن املتعاروان متساويني: قطعا أو ظنا من حيث والتسا
داللتهما على املعىن، وكذلك التساوي يف العدد بأن يكون كل من املتعاروني واحدا أو اثنني، فال 

خر حيرمه. تعارض بني خربين وخرب، وأن يكون احلكم يف الدليلني متضادا كأن حيل أحدمها شيئا، واآل
وكذلك االحتاد يف حمل احلكم، بالنفي واإلثبات لشخص واحد، فإن اختلف احملل، فال تعارض كاملتوىف 
عنها زوجها واملطلقة، واالحتاد يف الوقت فإن اختلف الزمان، فال تعارض، وإن تقدم أحد الدليلني، 

وتعارض  تفتازاين بقوله: "وتأخر اآلخر، فال تعارض؛ لكون املتأخر ناسًخا للمتقدم، ويلخصها ال
الدليلني كوهنما حبيث يقتضي أحدمها ثبوت أمر، واآلخر انتفاءه يف حمل واحد يف زمان واحد بشرط 

 ( 2/205تساويهما يف القوة، أو زيادة أحدمها بوصف هو تابع " ) التفتازاين. د، ت. 
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 طرق دفع التعارض
فذهب  رض بني األحاديث النبويةتباينت مواقف األصوليني خبصوص كيفية دفع التعا    

مجهورهم إىل القول باجلمع والتوفيق بني النصوص املتعاروة ما أمكن: " ومجلته أنه إذا تعارض خربان، 
 2003، 2وأمكن اجلمع بينهما وترتيب أحدمها على اآلخر يف االستعمال فعل..." ) الشريازي. ط

جه من الوجوه أوىل من إلغاء أحدمها، إذ ( ألن العمل باملتعاروني ولو من و  1/83هـ. 1424م/ 
إن األصل يف األدلة اإلعمال، وهو ما أكده الطويف بقوله: ) فإن أمكن ـــ أي: اجلمع تعني، وهو أوىل 

( وإن تعذر اجلمع بينهما حبث  3/688م. 1987هـ/1407، 1من إلغاء أحدمها " ) الطويف. ط
 مل باملتأخر، وجعل ناسخا للمتقدم، وإن تعذر علىعن تاريخ النزول فإن علم املتقدم من املتأخر ع

اجملتهد اجلمع والنسخ صار إىل البحث عن مرجح لرتجيح أحد الدليلني، يقول الطويف يف هذا: " وإن 
مل ميكن اجلمع بينهما، فإما أن يعلم تارخيهما فالثاين ناسخ لألول، أو ال يعلم فريجح بينهما ببعض 

م. 1987هـ/1407، 1كان أحدمها منسوخا أو كذبا " ) الطويف، طوجوه الرتجيح إن أمكن، وإال  
( بينما ذهب األحناف يف ترتيبهم  لطرق دفع التعارض إىل خالف اجلمهور فقالوا: إذا   3/688

تعارض دليالن يف ظن اجملتهد فإنه ينظر أوال يف التاريخ فإن علم املتقدم من املتأخر كانا قابلني للنسخ 
أخر للمتقدم، فإن تعذر ذلك بذل اجملتهد جهده يف الرتجيح بينهما ما أمكن، فإن محله على نسخ املت

تعذر ذهب إىل اجلمع بينهما؛ ألن إعمال الدليلني اللذين ولو من وجه أوىل من إهدارمها؛ وإال فاملصري 
إىل ما دوهنما من احلجج، وتقرير األصول، أي: تقرير كل شيء على أصله، وإبقاء ما كان على ما  
كان، وهذا ما أكده ابن اهلمام من خالل قوله:  " وحكمه النسخ إن علم املتأخر، وإال فالرتجيح، مث 
اجلمع، وإال تركا إىل ما دوهنما على الرتتيب إن كان، وإال قررت األصول ". )  أمري باد شاه، 

 ( 3/137م. 1932ه/ 1351
 أوال: الجمع:   

ما معا ) السيد بني مدلويل الدليلني املتعاروني ليعمل هبيقصد به اصطالحا: التأليف والتوفيق     
 ( 338ه. ص1400صاحل. 
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ويكون اجلمع بني النصني املتعاروني حبمل أحدمها أو كليهما على وجه يزيل التعارض بينهما،     
وهو أكثر وجوه الرتجيح انتشارا بني كتب التفسري والفقه، وقد ووع العلماء للجمع بني األدلة اليت 

اهرها التعارض شروطا، وتوسعوا يف إيضاحها، وميكن إجيازها يف اآليت: " أن تثبت حجية الدليلني ظ
املتعاروني، وإال ال اعتبار بأحدمها، وأن ال يؤدي اجلمع بينهما إىل بطالن نص شرعي آخر، وأن ال 

لظن براءة ا يكون تأويل أحد املتعاروني بعيدا ومتعسفا، وأن ال يؤدي اجلمع إىل تكلف يغلب على
 الشرع منه، وأن يكون الناظر يف املتعاروني للجمع أهال لذلك " ) .......   (.

وللجمع بني األدلة املتعاروة وجوه عديدة تناوهلا العلماء: بني جممل ومفصل، أمجلها الزركشي     
 ذلك ريبقوله: " ال بد من دفعه حبمل عام على خاص، أو مطلق على مقيد، أو جممل على مبني، وغ

( وهذه الشواهد تبني بعضا من  8/122م. 1994هـ/1414، 1من التصرفات " ) الزركشي. ط
 الطرق  اليت سلكها العلماء يف اجلمع بني احلديثني املتعاروني: 

اجلمع بتأويل أحدمها دون اآلخر، مثل محل العام على اخلاص، واملطلق على املقيد، ومثاله:     
هـ  ( وحديث: " 1422، 1سقت السماء ... العشر" ) البخاري، طاجلمع بني حديث: " فيما 

ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة " )مسلم......  ( وذلك حبمل األول على ما بلغ مخسة أوسق، 
حبيث يكون معناه: فيما سقت السماء العشر إذا بلغ مخسة أوسق مما يكال ويدخر) عياض السلمي، 

 ( 1/421م.  2005هـ  1426، 1ط
 3/1344: "أال أخربكم خبري الش هداء؟ ) مسلم. د، ت. واجلمع بني العامني بالتنويع قوله     

: "خري  أميت القرن الذي ب عثت فيه، مث الذين ( هو الذي يأيت بالشهادة قبل أن ي سأهلا"، وقوله 
( 1964/ 4د، ت.  .يـَل وهَنم، مث الذين يـَل وهنم، مث خَيلف  قوٌم َيْشهدون قبل أن ي ْستشهدوا" ) مسلم

فاحلديث األول جييز قبول الشهادة قبل الطلب والسؤال، سواء يف حقوق اللَّه، أو يف حقوق العباد، 
ويثين على ذلك بالفضل الكبري، واحلديث الثاين ال جييزها أصاًل قبل الطلب؛ ألهنا وردت يف َمعرض 

 فقط، حلقوق، وهي حقوق اللَّه تعاىلالذَّم والقدح، وجيمع بني احلديثني حبمل األول على نوع من ا
، 2وتكون الشهادة ِحْسَبة، وحيمل احلديث الثاين على نوع آخر، وهي حقوق العباد. ) الزحيلي، ط

 (. 2/414م. 2006هـ/ 1427
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لقي ركبا بالروحاء، فقال: " من القوم؟ " قالوا: املسلمون،  وعن ابن عباس، عن النيب     
اهلل، فرفعت إليه امرأة صبيا، فقالت: أهلذا حج؟ قال: " نعم، ولك أجر  فقالوا: من أنت؟ قال: رسول

( وجاء عن ن أيب السفر ، قال: مسعت ابن عباس ، يقول: " أمسعوين ما  2/974" )مسلم، د ت. 
تقولون، وافهموا ما أقول لكم، أال ال خترجوا فتقولوا قال ابن عباس أميا غالم حج به أهله فبلغ مبلغ 

يه احلج ، فإن مات فقد قضى حجته، وأميا عبد مملوك حج به أهله فيعتق فعليه احلج وإن الرجال فعل
( يقول الشوكاين جامعا  5/291م.  2003هـ /1424، 3مات فقد قضى حجته " ) البيهقي، ط

بني احلديثن: " فيؤخذ من جمموع هذه األحاديث أنه يصح حج الصيب وال جيزئه عن حجة اإلسالم 
م. 1993هـ/1413، 1هو احلق فيتعني املصري إليه مجعا بني األدلة " ) الشوكاين، ط إذا بلغ، وهذا

4/348  ) 
بشاة ميتة قد كانت أعطيتها موالة مليمونة زوج النيب  وحديث ابن عباس أنه قال: مر النيب     

  ،ميتة،  ( قالوا: يا رسول اهلل، إهنا 2/128م/ 1998فقال: ) فهال انتفعتم جبلدها؟ ) الرتمذي
كتب   فقال: " " إمنا حرم أكلها، وهذا يعاروه ما رواه عبد اهلل بن عكيم، أخربهم أن رسول اهلل 

م/  1998إىل جهينة قبل موته بشهر: ) أن ال تنتفعوا من امليتة بإهاب وال عصب ( ) الرتمذي. 
يم على ك( فاملصري إىل حديث ابن عباس أوىل؛ لوجوه الرتجيحات، وحيمل حديث ابن ع 3/274

منع االنتفاع به قبل الدباغ، وحينئذ يسمى: إهابا، وبعد الدباغ يسمى: جلدا وال يسمى: إهابا، وهذا 
معروف عند أهل اللغة؛ ليكون مجعا بني احلكمني، وهذا هو الطريق يف نفي التضاد يف األخبار.) 

 وما بعدها (.  1/54هـ.  1359، 2احلازمي. ط
 ثانيا: النسخ: 

اصطالحا: إزالة احلكم الثابت بشرع متقدم بشرع متأخر عنه لواله لكان ثابتا ) يعىن به     
م ( ويستفاد من هذا التعريف أن من شروط النسخ: أن يكون كل 2000هـ/ 1420، 1الباجي. ط

من الناسخ واملنسوخ حكما شرعيا من كتاب أو سنة، وأن يكون الناسخ متأخرا عن املنسوخ، وأن 
تعارض حقيقيا مع عدم اجلمع بينهما. يقول الزركشي: " ال يتحقق النسخ إال مع يكون بني الدليلني 

 .  (    5/210م.1994هـ / 1414، 1التعارض، فأما مع إمكان اجلمع فال " ) الزركشي. ط 
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وقد توافق علماء الشريعة على جواز النسخ ووقوع يف أحكام الشريعة اإلسالمية " فاملسلمون      
، 2جواز النسخ يف أحكام اهلل تعاىل... وكلهم قال بوقوعه " ) ابن كثري، ط كلهم متفقون على 

م ( ومل خيالف يف ذلك سوى عدد قليل مل يعتد خبالفهم منهم: أبو مسلم 1999هـ /1420
األصفهاين، من املتقدمني وعدد من املتأخرين منهم عبد املتعال اجلربي، ومل يتوان العلماء يف الرد 

م بدليل العقل والنقل، وينتهي الباحث يف هذا إىل القول اجلامع املانع يف هذه عليهم، ودحض شبهه
املسألة وهو: احلاصل أن النسخ جائز عقال، من غري فرق بني كونه يف الكتاب أو السنة، وقد حكى 
مجاعة من أهل األصول اتفاق أهل الشرائع عليه، فلم يبق يف املقام ما يقتضي تطويل املقال " ) 

( وال خالف بني العلماء يف نسخ الكتاب بالكتاب،  2/53م. 1999هـ /1419، 1ين. طالشوكا
والكتاب بالسنة، والسنة بالكتاب، والسنة املتواترة بسنة متواترة، وسنة اآلحاد باملتواترة، واآلحاد بآحاد، 

 مع عدم جواز نسخ متواترة بآحاد.  
دفعا  كن اجلمع بينهما، فإنه يصار إىل النسخ؛وبناء على ذلك فإنه إذا تعارض دليالن، ومل مي    

للتعارض، وصيانة لنصوص الشريعة عن االختالف، وهذا ما عليه إمجاع األمة، يقول اجلويين: " إذا 
، 1تعارض نصان... وتأرخا فاملتأخر ينسخ املتقدم، وليس ذلك من مواقع الرتجيح " ) اجلويين، ط

 ( 2/183م. 1997هـ / 1418
، 1احتجم حمرما صائما ) البخاري. ط ذلك: عن ابن عباس: أن رسول اهلل  ومن شواهد    
قال: " أفطر احلاجم واحملجوم " )  ( وعاروه ما جاء عن أيب هريرة عن النيب   3/33هـ 1422

( قال الشافعي: فحديث ابن عباس ناسخ، وحديث إفطار احلاجم  3/33هـ 1422، 1البخاري. ط
 (.  8/640م. 1990هـ/4101ي. واحملجوم منسوخ. ) الشافع

( " وقوله: "  3/1561: " ادخروا ثالثا، مث تصدقوا مبا بقي " ) مسلم. د، ت. وقوله     
(  3/1561إمنا هنيتكم من أجل الدافة اليت دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا " ) مسلم. د، ت. 

الناسخ  يح، وهذا هووالنهي يف احلديث عن ادخار األواحي فصحيح، واحلديث يف اإلباحة فصح
( وحديث عائشة من أبني ما  1/413م.1988هـ/1408لألول واهلل أعلم ) ابن شاهني. ط، 

: " ( قال رسول اهلل 1/156هـ.  1359، 2يوجد يف الناسخ واملنسوخ من السنن.) احلازمي. ط
والنهي عن  ( 2/672وهنيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن يف زيارهتا تذكرة " ) مسلم. د، ت. 
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زيارة القبور فصحيح، واحلديث يف اإلباحة لزيارة القبور فصحيح، وهو ناسخ لألول، وقال يف حديث: 
(   1/275م. 1988هـ/1408، 1"  فزوروها فإن يف زيارهتا عربة وتذكرة " ) ابن شاهني. ط 

فيتنبه  ،وقيل: هذا حديث صحيح صريح بنسخ هني قد تقدمه، جيوز أن يكون لعن زوارات القبور
 2002هـ/1423، 1لذلك الرجل على النهي، وميكن أن يكون حبديث آخر ينسخ ) ابن اجلوزي، ط 

 (           1/314م. 
يقول: " تووئوا مما مست النار ".) مسلم. د، ت.   وقول أيب هريرة: إين مسعت رسول اهلل     

وء مما مست النار منسوخ، مث ( قال: ... أن أكثر الناس يطلقون القول بأن الوو 352. 1/272
اجتماع اخللفاء الراشدين، وإمجاع أئمة األمصار بعدهم، يدل على صحة النسخ، واهلل أعلم.) احلازمي. 

 ( .  52، 1/47هـ. 1359، 2ط
أنه " كان يضع يديه على  وما روى أبو مسعود، ووائل ابن حجر، وغريمها، عن النيب     

: " أنه كان يطبق ( وروى ابن مسعود روي اهلل عنه، عن النيب  408/ 1ركبتيه إذا ركع " ) مسلم. 
( والعمل على احلديث األول، وهذا الثاين منسوخ، 2/152يديه، فيجعلهما بني ركبتيه " ) الصنعاين، 

، 1إمنا فعل ذلك مرة " )ابن اجلوزي. ط فقد روى ابن عمر: " أن النيب 
 ( 1/221م.2002هـ/1423

م الناسخ واملنسوخ كبري اتصال بعلم خمتلف احلديث رأيت أن أذكر بعضا من وملا كان لعل     
ه، 118الكتب املؤلفة يف الناسخ واملنسوخ، منها: كتاب الناسخ واملنسوخ: لقتادة السنوسي ت

هـ، تأويل خمتلف احلديث: ابن قتيبة الدينوري ت 261وناسخ احلديث ومنسوخه: ابن األثرم ت
هـ، االعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلثار: 385نسوخه: ابن شاهني تهـ، وناسخ احلديث وم276

هـ إعالم العامل بعد رسوخه بناسخ احلديث ومنسوخه: ابن اجلوزي، شرح 584آليب بكر احلازمي ت 
  188، 187م. ص1998هـ1410، 1هـ ) حممد عجاج ، ط321معاين اآلثار: الطحاوي ت: 

ذكرهتا؛ ليسهل على الباحث الرجوع لألحاديث اليت يرى  ( هذه مجلة من كتب الناسخ واملنسوخ
 تعاروها ليجد فيها بغيته.

 ثالثا: الترجيح:
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يقصد به: تقوية أحد الطريقني على اآلخر ليعلم األقوى فيعمل به ويطرح اآلخر. ) الرازي،     
 (.  5/397م. 1997ه/1418، 3ط 

ة دلة املتعاروة، بناء على إمجاع الصحابوقد ذهب أكثر العلماء إىل جواز الرتجيح بني األ    
على الرتجيح بني األدلة املتعاروة، وتقدمي بعضها على بعض، وهو ما أكده اجلويين بقوله: " والدليل 
القاطع يف الرتجيح إطباق األولني ومن تبعهم على ترجيح مسلك يف االجتهاد على مسلك، هذا ما 

( وإن  2/175م 1997هـ / 1418، 1اجلويين. طدرج عليه األولون قبل اختالف اآلراء " ) 
خالف يف ذلك بعض العلماء فقالوا: يلزم التخيري أو التوقف عند التعارض، وقد ووعوا له شروطا 
يتحقق بوجودها، وينتفي بانتفائها، منها: عدم ثبوت النسخ؛ إذ إنه ال ترجيح مع حتققه، ويف هذا 

"  فاملتأخر ينسخ املتقدم وليس ذلك من مواقع الرتجيح يقول اجلويين: " إذا تعارض نصان... وتأرخا
( وأن ال يكون املتعاروان من القطعيات؛ ألن  2/183م. 1997هـ/1418، 1) اجلويين. ط

املقطوع فيه ال يفيد فيه الرتجيح، يقول ابن اخلطيب ) فما أوجب العلم من األخبار ال يصح دخول 
تعاروا استحال تقوية أحدمها على اآلخر.... وأما ما ال  التقوية والرتجيح فيه؛ ألن املعلومني إذا

(  وهذا ما  1/433يوجب من األخبار فيصح دخول التقوية والرتجيح فيه ( ) اخلطيب البغدادي.
كان عليه السلف الصاحل من القول بالرتجيح بني األدلة املتعاروة، وهو ما يعد إمجاعا منهم على 

والتابعني، وتابعيهم، ومن بعدهم، وجدهم متفقني على العمل  ذلك " فمن نظر يف أحوال الصحابة،
(  " فهو متفق عليه،  2/263م. 1999هـ /1419، 1بالراجح وترك املرجوح  " ) الشوكاين. ط

( وحتقق  2/263م. 1999هـ /1419، 1ومل خيالف يف ذلك إال من ال يعتد به") الشوكاين. ط
فى " والرتجيح ال يكون إال مع وجود التعارض فحيث انتالتعارض بني الدليلني، يقول ابن النجار: 

 (. 4/616م. 1997هـ /1418، 2التعارض انتفى الرتجيح " ) ابن النجار. ط 
أما خبصوص مسالك الرتجيح فهي كثرية وال ميكن حصرها يف هذا املووع ) ووجوه     

 ( 1/9هـ. 1359، 2الرتجيحات كثرية.... ( ) احلازمي. ط
ا ثر الرتجيح يف دفع التعارض بني الكثري من األدلة املتعاروة اهتم به العلماء وتوسعو ونظرا أل     

يف ذلك حىت جعل حصرها يف عدد معني أمرا صعبا، وهو ما أكده الطويف بقوله: " مث تراجيح كثرية 
ة مل نذكرها ذكرت يف كتب األصول وذلك؛ ألن مثارات الظنون اليت حيصل هبا الرجحان والرتجيح كثري 
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( ولعل هذا ما دفعهم إىل  3/726م. 1987ه/1407، 1جدا فحصرها ببعيد " ) الطويف. ط
االختالف فيه مسائله فمنهم من توقف هبا عند اخلمسني وجها، ومنهم من زاد على ذلك فأوصلها 
إىل املائة، ومنهم من زاد بعدها ستني، وهذه الوجوه تندرج حتت عدة أقسام كانت هي األخرى حمال 

ف العلماء، لكن املعتمد من هذه األقسام عند أغلب العلماء هو: " أن الرتجيح قد يكون باعتبار خلال
اإلسناد، وقد يكون باعتبار املنت، وقد يكون باعتبار املدلول، وقد يكون باعتبار أمر خارج " ) 

( ويندرج حتت كل قسم من هذه األقسام عدد غري  2/264م. 1999هـ /1419، 1الشوكاين. ط
قليل من الوجوه يصعب إيرادها تفصيال عليه فسأكتفي بشاهد واحد أو اثنني لبعض الوجوه لكل 

، 2قسم من األقسام األربعة املذكورة حميال القارئ إىل مواوعها من كتب األصول.) احلازمي. ط
 (.  1/9هـ.1359

 أوال: الترجيح باعتبار السند:
، وبعبارة أووح: هو رواة احلديث الذين رووا يقصد بالسند: " هو: الطريق املوصل للمنت    

 ( 1/18لفظ احلديث " ) أبو ش هبة. د، ت. 
 ــ ترجيح الخبر الوارد في الصحيحين على غيرهما من كتب الحديث األخرى:1    

ـ : " إذا اشتد احلر ففي مسألة  تأخري صالة الظهر عند شدة احلر جاء قول النيب        
: " إن شدة احلر من فيح جهنم فإذا اشتد  شدة احلر من فيح جهنم "  وقوله فأبردوا بالصالة فإن 

( ويعاروهما ما جاء عن خباب 1/113هـ. 1422، 1احلر فأبردوا عن الصالة " )البخاري. ط
( ففي  1/432الصالة يف الرمضاء، فلم يشكنا " ) مسلم. د، ت. قال: " شكونا إىل رسول اهلل 

ذن اب تأخري صالة الظهر يف شدة احلر، ويعاروهما الثاين الذي يفيد بعدم اإلاحلديثني األولني استحب
يف تأخريها يف شدة احلر، وقد رجح العلماء احلديثني األولني لورودمها يف الصحيحني، وحديث خباب 
ورد يف مسلم فقط: " فأحاديث اإلبراد أرجح؛ ألهنا يف الصحيحني بل يف مجيع األمهات بطرق 

، 1ث خباب يف مسلم فقط، وال شك أن املتفق عليه مقدم " ) الشوكاين، طمتعددة، وحدي
 ( 1/377م. 1993هـ/1413
 ـ ترجيح الرواية عن سماع على الرواية عن كتاب:2
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من شواهد ذلك: االختالف يف طهاة جلد امليتة بالدباغ حيث جاء عن ابن عباس قوله:     
(  فمضمونه  1/277د طهر" ) مسلم. د، ت.يقول: " إذا دبغ اإلهاب فق  مسعت رسول اهلل 

طهارة جلد كل ميتة من احليوان، لكن يعاروه ما جاء عن عبد اهلل بن عكيم اجلهين قال: أتانا كتاب 
( ومضمونه  3/274م. 1998: " أال تنتفعوا من امليتة بإهاب أو عصب " ) الرتمذي. رسول اهلل 

العلماء حديث ابن عباس؛ ألنه عن مساع عن حديث عدم جواز االنتفاع من امليتة بشيء، وقد رجح 
عبد اهلل بن عكيم؛ ألنه عن كتاب، قال احلازمي: " أن يكون أحد احلديثني مساعا أو عروا، والثاين 
يكون كتابة، أو وجادة، أو مناولة، فيكون األول أوىل بالرتجيح ...؛ وهلذا رجح حديث ابن عباس 

تنتفعوا من امليتة بإهاب وال عصب؛ ألن هذا كتاب، وذاك  ... على حديث عبد اهلل بن عكيم: ال
 (. 1/11هـ. 1359، 2مساع " ) احلازمي. ط

 ــ الترجيح بفقه الراوي: 3
ومن شواهده ما ورد خبصوص مسألة صحة صوم من أصبح جمنبا يف رمضان، أو عدم صحته     

ة الصبح ـــ وأحدكم جنب فال يصم : " إذا نودي للصالة ـــ صالفعن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل 
( وهذا يقتضي بطالن صوم من ترك االغتسال من اجلنابة حىت  2/779يومئذ " ) مسلم. د، ت. 

كان يدركه الفجر وهو   أدركه الفجر، لكن يعاروه ما روي عن عائشة وأم سلمة أن رسول اهلل 
فجر، نابة حىت أدركه الجنب، مث يغتسل ويصوم، وهذا يدل على صحة صوم من مل يغتسل من اجل

وقد رجح العلماء حديث عائشة؛ ألهنا أفقه من أيب هريرة، وملوافقة أم سلمة هلا، ولكوهنما زوجتني 
 (. 4/253م. 1993هـ/1413، 1والزوج أعرف حبال زوجه )الشوكاين، ط للنيب 

 
 ثانيا: الرتجيح باعتبار املنت:

هبة. ن ألفاظ احلديث الدالة على معانيها " ) أبو ش  يقصد باملنت: " هو ما ينتهي إليه السند م    
 (.1/19د، ت.
 ـ ترجيح القول على الفعل: 1
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ومن شواهد ذلك اختالفهم فيما ورد خبصوص ووع الركبتني أوال أو اليدين عند السجود:     
قبل  ه: " إذا سجد أجدكم فال يربك كما يربك البعري وليضع يديفعن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل 

( ومضمونه أن املصلي يقدم يديه على  2/207م. 1986ه/1406، 2ركبتيه " ) النسائي. ط 
إذا صلى ووع  ركبتيه عند السجود، وهذا يعاروه ما جاء عن وائل بن حجر قال: " رأيت النيب 

( فهو  2/206م. 1986ه/1406، 2ركبتيه قبل يديه، وإذا هنض رفع يديه قبل ركبتيه " ) ط 
استحباب تقدمي الركبتني عند اهلوي إىل السجود، وقد رجح بعض العلماء حديث أيب هريرة؛  يدل على

 (.   2/295م.  1993هـ/1413، 1ألنه قول، وحديث وائل ألنه حكاية فعل.) الشوكاين، ط
 ــ ترجيح المشتمل على علة الحكم: 2

قال يف اهلرة: "  سول اهلل ومن شواهده: اختالفهم يف طهارة سؤر اهلرة فعن أيب قتادة أن ر     
(  وهذا يدل 1/151م. 1998إهنا ليست بنجس إهنا من الطوافني عليكم والطوافات" ) الرتمذي. 

أنه قال: " يغسل اإلناء إذا  على طهارة سؤر اهلرة إال أنه يعاروه ما جاء عن أيب هريرة عن النيب 
 ا ولغت يف اهلرة غسل مرة " ) أبو داود.ولغ فيه الكلب سبع مرات أوالهن أو آخراهن بالرتاب، وإذ

( وهذا مضمونه جاء خمالفا للحديث األول، وقد رجح حديث أيب قتادة؛ ألن احلكم مقرتن  1/10
 (. 1/33فيه بالتعليل ) الصنعاين. 

 ــ ترجيح المنطوق على المفهوم: 3
عيد فعن أيب س ومن شواهد ذلك: اختالف العلماء يف حكم االغتسال إذا التقى اخلتانان،    

(  فمفهومه ال  1/172م. 1998قال: " إمنا املاء من املاء " )  الرتمذي.  اخلدري عن النيب 
قال:  غسل من التقاء اخلتانني، وإمنا يشرتط اإلنزال، وهذا يعاروه ما جاء عن أيب هريرة عن النيب 

 1/66هـ .1422، 1ط " إذا جلس بني شعبها األربع، مث جهدها فقد وجب الغسل " ) البخاري.
: " إذا جلس بني شعبها األربع، ومس اخلتان اخلتان فقد ( وعن عائشة قالت: قال رسول اهلل 

(  فكال احلديثني يدالن مبنطوقهما على أن الغسل ال  1/270وجب الغسل " ) مسلم. د، ت.
م على نطوق مقديتوقف على اإلنزال، بل جيب مبجرد اإليالج، وقال العلماء: وهو الراجح؛ ألن امل

 (.  1/277م. 1993هـ/1413، 1العمل باملفهوم ) الشوكاين. ط
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 ثالثا: الرتجيح باعتبار املدلول:

 ــ ترجيح األقرب إلى االحتياط:1    
كأن يقتضي أحد اخلربين احلظر، واآلخر اإلباحة، فيقدم احلظر على اإلباحة وقوفا عند قوله       

 ( ومن أمثلته:  8/230م 1406/1986، 2بك " ) النسائي. ط : " دع ما يريك إىل ما ال يري
عن  االختالف يف بيع العربان، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: " هنى رسول اهلل 

( فالظاهر حترميه، لكن يعاروه ما جاء عن زيد بن أسلم: أن   3/283بيع العربان " ) أبو داود. 
( فرجح العلماء حديث  5/7م. 1409، 1يع " ) ابن أيب شيبة. ط : " أحل العربان يف البالنيب 

، 1عمرو؛ ألنه يتضمن حظر البيع وهو أرجح من اإلباحة ) الشوكاين. ط
 (  5/182م.1993هـ/1413
 ـ ترجيح المثبت على النافي: 2

 ومن أمثلته: االختالف يف الصالة على الشهيد: فعن جابر بن عبد اهلل قال: " كان النيب     
جيمع بني الرجلني من قتلى أحد يف ثوب واحد، مث يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشري له إىل 
أحدمها قدمه يف اللحد: وقال: " أنا شهيد على هؤالء يوم القيامة " وأمر بدفنهم يف دمائهم، ومل 

رب ال يصلى (  ففيه أن شهداء احل  2/91هـ . 1422، 1يغسلوا، ومل يصل عليهم " ) البخاري. ط
خرج يوما فصلى على أهل أحد صالته على  عليهم، ويعاروه ما جاء عن عقبة بن عامر أن النيب 

( وهذا  2/91هـ. 1422، 1امليت، مث انصرف إىل املنرب فقال: " إين فرط اآلن " ) البخاري. ط
الشهداء؛  ىيدل على أن الشهداء يصلى عليهم، وقد رجح العلماء حديث عقبة القاوي بالصالة عل

ألن حديث جابر ناف هلا، واملثبت أوىل من املنفي، يقول الشوكاين: " أحاديث الصالة قد شد من 
، 1عضدها كوهنا مثبتة، واإلثبات مقدم على النفي، وهذا مرجح معترب". ) الشوكاين. ط

 (.   4/55م. 1993هـ/1413
 يس كذلك: يرجح الخبر المذكور من لفظ موم إلى علة الحكم على ما لــ 3
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وذلك ألن االنقياد إليه أكثر من االنقياد إىل غري املعلل، ألن ظهور التعليل من أسباب قوة 
: من بدل دينه فاقتلوه " )   ( على حديث النهي عن قتل النساء )   ( من التعميم، كتقدمي قوله 

 جهة أن التبديل إمياء إىل العلة. .
 رابعا: الرتجيح باعتبار أمر خارج:

 : الترجيح بعمل أكثر السلفـ 1
ومن شواهد ذلك: االختالف يف رفع اليدين يف غري تكبرية اإلحرام فقد جاء عن عبد اهلل بن     

ـ كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصالة، وإذا كرب للركوع، وإذا رفع عمر: " أن رسول اهلل 
هـ. 1422، 1ك يف السجود " ) البخاري. طرأسه من الركوع، وقال: مسع اهلل مل محده، ومل يفعل ذل

( ففيه استحباب رفع اليدين عند تكبرية اإلحرام، وعند الركوع، والرفع منه، وهذا يعاروه   148/ 1
ـ فصلى فلم يرفع يديه إال يف أول ما جاء عن ابن مسعود قال: " ال أصلي بكم صالة رسول اهلل 

رفع يكون عند تكبري اإلحرام فقط، ولكن رجح ( ففيه أن ال 1/343م 1998مرة " ) الرتمذي. 
حديث الرفع؛ ألنه عمل به الصحابة والتابعون، وأنكروا على من مل يعمل به  ) ابن قدامة. 

 (    1/358م. 1968هـ/1388
 ـــ الترجيح بعمل الخلفاء األربعة:2

هنى عن   ومن أمثلته: االختالف يف الشرب حال القيام: فعن أيب سعيد: " أن رسول اهلل    
( وهذا يقتضي بظاهره منع ذلك، ويعاروه ما جاء  1602/ 3الشرب قائما " ) مسلم. د، ت. 
( حيث  3/1601قائما من ماء زمزم " ) مسلم. د، ت.  عن ابن عباس قال: " شرب النيب 

 )اقتضى اجلواز، وقد رجح العلماء هذا؛ ألنه من فعل الصحابة يف زمنه؛ فيكون يف حكم املرفوع. 
 (. 21/191الغيتاىب. د، ت. 

 اعتضاد أحد الخبرين بقرينة الكتاب:ــ 3
كتقدمي احلج والعمرة فريضتان على رواية العمرة تطوع ملوافقته حلكم القرآن من كتاب اهلل تعاىل،   

[ " قال ابن عمر روي اهلل عنهما: " ليس 196]البقرة:  وأمتوا احلج والعمرة هلل وهو قوله تعاىل: 
وأمتوا  ال وعليه حجة، وعمرة، وقال ابن عباس روي اهلل عنهما: " إهنا لقرينتها يف كتاب اهلل أحد إ
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سئل عن العمرة أواجبة  ( عن جابر، أن النيب  3/2" ) البخاري.  196البقرة:   احلج والعمرة هلل
هو أشبه . ( قال الشافعي: والذي 2/262هي؟ قال: " ال، وأن تعتمروا هو أفضل " ) الرتمذي. 

بظاهر القرآن وأوىل بأهل العلم عندي وأسأل اهلل التوفيق أن تكون العمرة واجبة، فإن اهلل عز وجل 
وأن   196البقرة:  وأمتوا احلج والعمرة هلل فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي  قرهنا مع احلج فقال 

روج منها بطواف وحالق سن إحرامها واخل اعتمر قبل أن حيج  وأن رسول اهلل  رسول اهلل 
وميقات، ويف احلج زيادة عمل على العمرة، فظاهر القرآن أوىل " ) الشافعي: األم. 

 (. 8/202م. 1994( و) الزركشي. 2/144م. 1990هـ/1410
وينتهي الباحث إىل القول: إن وجوه الرتجيح بني األدلة املتعاروة قد تنوعت عند األصوليني     

ختالف بينهم يف أغلب مواوعه؛ نظرا للتفاوت احلاصل يف قدرات اجملتهدين والفقهاء، وبذا ظهر اال
واستعداداهتم العقلية والعلمية؛ فما قد يقوى من دليل للرتجيح لدى أحدهم قد يضعف عند آخر، 
فيعمل كل منهم بغلبة الظن، ومع هذا فهي ال خترج عن قواعد الرتجيح العامة املتعارف عليها بني 

ى اختالفهم يف هذا الباب اختالف تنوع ال اختالف ال تضاد؛ وهذا يؤكده قوهلم: " العلماء، ويبق
واعلم أن الرتاجيح كثرية، ومناطها ما كان إفادته للظن أكثر فهو األرجح، وقد تتعارض هذه 
املرجحات، كما يف كثرة الرواة، وقوة العدالة وغريه، فيعتمد اجملتهد يف ذلك ما غلب على ظنه " ) 

 (.8/181. 1994هـ/1،1414ي. طالزركش
 
 
 

 اخلامتة

 ويف ختام هذا البحث يف موووع التعارض بني األحاديث انتهيت إىل نتائج أمجلها يف اآليت:    
ـ إن اهلل تعاىل مل ينصب على مجيع األحكام الشرعية أدلة قطعية، بل جعل أكثرها ظنية؛ توسعة 1

 على املكلفني، لئال ينحصروا يف مذهب بعينه.
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ــ اتفاق رجال الفكر األصويل على امتناع التعارض بني األدلة القطعية: حقيقة ـــ أي يف الواقع 2
ـــــ  مبعىن: أن يكون اهلل تعاىل قد نصب على احلكم الواحد يف وقت واحد، وحمل واحد دليلني 

 تعاىل، متعاروني ال ميكن دفع أحدمها؛ إذ لو وقع ذلك لكان من باب التناقض، وهو حمال على اهلل
بينما اختلفوا يف جواز وقوعه يف الظاهر ـــ أي يف ذهن اجملتهد ـــ فذهب أكثرهم إىل القول مبنعه، وخالف 

 يف ذلك األحناف فقالوا جبوازه.
ــ وخبصوص األدلة الظنية فقد اتفقوا على جواز تعاروها يف الظاهر، وظهر االختالف بينهم 3

 حلقيقة والواقع، فقال أغلبهم جبوازه، و ذهب األحناف إىل خالفإذا كان التعارض بني الدليلني يف ا
 ذلك.  
ـــ إن ما يبدو للمجتهد من تعارض بني األحاديث هو يف الظاهر ال يف الواقع، وسببه يؤول إىل 3

اجلهل باملتقدم منها من املتأخر، أو لعدم فهم املعىن املراد من احلديث؛ إذ إن القدرة على الفهم 
 تتفاوت من جمتهد إىل آخر.   واالستنباط

ــــ اتفاق علماء األصول على إمكانية دفع ما قد يظهر من تعارض بني األحاديث يف الظاهر 4
بطرق الدفع املتعارف عليها بينهم املتمثلة يف: اجلمع إن أمكن، أو النسخ، أو الرتجيح، على اختالف 

 بينهم يف ترتيب هذه الطرق من حيث التقدمي والتأخري. 
ـــ اختالف الفقهاء يف الكثري من أحكام املسائل بناء على التعارض الظاهري بني أدلتها من 5

 احلديث.
ـــ  تنوع األحكام الفقهية يف العديد من مسائل الشرع؛ بناء على تنوع الداللة يف بعض 6

 األحاديث. 
عارف عليها ليات املتـــ عناية الفقهاء بدفع التعارض الواقع بني العديد من األحاديث وفق اآل7

 بينهم، وإن ظل االختالف بينهم يف تريبها من حيث األولوية: تقدميا وتأخريا.
 ،،، واحلمد هلل رب العاملني،،،

 املصادر واملراجع
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منهج اإلمام الطربي يف إيراد القراءات الشاذة يف 
 تفسريه

 أ. أيوب رمضان أمحد الوحيشي  

 جامعة غريان  –اآلداب مزدة كلية 
 

ونة التفسريية، يف املد التصانيف يعدُّ تفسري الطربي )جامع البيان عن تأويل آي القرآن( أحد أهم
م وال غرو فاإلمام الطربي اْعت ربَ هبذا الكتاب أبًا للتفسري وشيًخا للمفسرين بال منازع، وع دَّ تفسريه من أقو 

 ا أمهية بني سائر املؤلفات يف املدونة التفسريية.التفاسري وأشهرها وأكثره

وقد أمجع العلماء قدميًا وحديثًا على عظيم قيمة هذا التفسري، وتنوعت عباراهتم يف الثناء على هذا 
 الكتاب وبيان أمهيته، وأنه ال غىن عنه لطالب العلم عموًما، وطالب التفسري على وجه اخلصوص.

 املكانة وتلك األوصاف اليت رمبا ال يتصف هبا غريه من الكتب يفوملّا كان لتفسري الطربي هذه 
القراءات  جانب من اجلوانب املهم اليت تناوهلا يف تفسريه وهيأحببنا أن نلقي ووًءا على -مدونة التفسري 

 وذلك أنه لكي تتحدد قيمة كتاٍب يف أحد الفنون والعلوم وتـ ْعَرف على حنوٍ القرآنية الشاذه وتناوله هلا 
 دقيق، فال بد أن ننظر يف مدى خدمته هلذا الفّن وأثره فيه، ودرجة تطويره وإوافته اليت أحدثها يف داخله.

وحياول البحث استعراض موقف اإلمام الطربي من القراءات القرآنية الشاذة واعتاده هبا واستشهاده 
 هبا 
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 التعريف بعلم القراءاتالمبحث األول: 

 تعريف القراءات لغةأوًل: 
، وقرأت الشيء قرآنًا أي: مجعت ه 1القراءات مجع قراءة، وهي يف اللغة مصدر مساعي لقرأ 

ووممت  بعضه إىل بعض، وقرأت الكتاب قراءًة وقرآنًا، ومنه مسِّي القرآن، وأقرأه القرآن فهو م ْقرٌِئ، ومجع 
 .2: الرجل املتنسِّك، وقد تـََقرَّأَ، أي تنسََّك، واجلمع الق رَّاؤونالقارئ قرأًة، مثاله: كافر وكفره، والقراء

اثانيا:    تعريف القراءات اصطالحا
ذكر العلماء والقراء تعاريف متعّددة للقراءات، بعضها قريٌب من بعض، وبعضها متداخٌل يف  

 بعض، أبرز هذه التعاريف:
 من  زرقاين بأهنا عبارٌة عن مذهٍب يذهب إليه إمامٌ تعريف اإلمام الزرقاين رمحه اهلل: عرّفها اإلمام ال

أئمة القرّاء خمالًفا به غريَه يف النطق بالقرآن الكرمي، مع اتفاق الروايات والطرق عنه، سواء أكانت 
 .3هذه املخالفة يف نطق احلروف أم يف نطق هيئاهتا

 " :4ألفاظ القرآن "طق بيبحث فيه عن كيفية النعلم تعريف أبو حيان األندلسي: عرّفها بقوله. 
 5تعريف ابن اجلزري: عرفها بقوله: القراءات علٌم بكيفية أداء كلمات القرآن واختالفها بعزو الناقلة. 

لك ألنه إىل تعريف ابن اجلزري رمحه اهلل، وذمنيل بعد ذكر ما تقدم من تعاريف خمتلفة للقراءات، 
 ن غريه، وألن ابن اجلزري يعترب أحد أقطابجامع شامل، من حيث أنه مجع فيه من املعاين ما تغين ع

هذا العلم وأئمة هذا الفن وخامتة احملققيــن فيه، وعلى هذا التعريف اعتمد كثري من العلماء الذين خلفوا 
 ابن اجلزري رمحه اهلل.  

 تعريف القراءات المتواترة
 . 6السندت عرف بأهنا القراءة اليت روهتا الكافة عن الكافة يف كل طبقة من طبقات 

وت عرف أيًضا بأهنا القراءة اليت صح سندها، ووافقت خط املصحف، ووافقت العربية ولو بوجه، 
 وهبذا هي قراءة صحيحة ال جيوز ردها.

 ، ومنها قراءات شاذة، ولكل منهما أنواع وتفريعات:مقبولة وصحيحةأقسام؛ منها قراءات القراءات 
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 و:: القراءات الححيحةالنوع األ
 تنقسم القراءات الصحيحة بدورها إىل نوعني:

 القراءات المتواترة:  (5
وهي كل قراءة وافقت العربية مطلًقا ووافقت أحد املصاحف العثمانية ولو تقديرًا وتواتر نقلها، فإن 

يًضا بأهنا ما ثبتْت قراءهتا ، وت عرف أ7توافرت فيها هاته الشروط فيطلق عليها قراءٌة متواترٌة مقطوٌع بقرآنيتها
عن النيب صّلى اهلل عليه وسلم واستفاض نقلها، وأحسن ما قيل من تعاريف للقراءة املتواترة ما ذكره ابن 
اجلزري، حيث قال: "كّل قراءة وافقت العربية ولو بوجه منها، ووافقت رسم أحد املصاحف العثمانية ولو 

ال جيوز رّدها، وال حيل إنكارها، بل هي من األحرف السبعة احتمااًل وصّح سندها، فهي قراءة صحيحة 
اليت نزل القرآن هبا، ووجب على الناس قبوهلا، سواء كانت هذه القراءة عن األئمة السبعة القراء، أم عن 
الثالثة املكملني للعشرة، أم عن غريهم من األئمة املقبولني، ومىت اختّل ركن من هذه األركـــان الثالثة؛  

القراءة وعيفة أو شاذة أو باطلة، بصرف النظر عن أن تكون هذه القراءة عن القرّاء السبعة أم عن  كانت
غريهم ممن هم أكرب منهم، هذا هو القول الصحيح عند أئمة التحقيق والتدقيق من السلف واخللف، وقد 

 ألئمة، وهذا هوصرح بذلك اإلمام الداين ومكي بن أيب طالب واملهدوي وأبو شامة ومن وافقهم من ا
8مذهب أهل السلف الذي ال يعرف عن أحد منهم خالفه"

. 

 القراءة المشهورة:  (6
وهي اليت صح سندها ومل يبلغ درجة املتواتر، ووافقت العربية والرسم وكانت مشهورًة عند القراء، 

لفت الطرق ا اختوهذا النوع جائٌز مل يعّده أهل االختصاص من الغلط وال من الشاّذ، وي قرأ به، ومثاله: م
يف نقله عن األئمة السبعة، فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض، واألمثلة على ذلك كثرية يف فرش احلروف 

حد كل قراءة صّح سندها ومل تبلغ حد التواتر، ووافقت أوتعرف أيضا بأهنا   املدّون يف كتب القراءات، 
اءات جه، واشتهرت بالقبول عند علماء القر املصاحف العثمانية ولو احتمااًل، ووافقت العربية ولو بو 

وقصده رمحه اهلل بأن استفاوة  . 9والضبط، وقد تلقتها األمة وعلماؤها بالقبول وحكمها حكم املتواترة
القراءة صحيحَة السند واليت تلقاها األئمة بالقبول؛ تقوم مقام التواتر يف القطع بقرآنيتها؛ وذلك يف إشارة 

ل القطع بقرآنية القراءة؛ إما بتواتر سندها وإما بالداللة على قرينة تفيد ما يفيد إىل أن املقصود هو حصو 
 التواتر، واهلل أعلم.
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 القراءات الشاذة النوع الثاني:
شـذ عنه، يشّذ ويشّذ شذوًذا، أي: انفــرد عن اجلمهور،  شّذذ،من مادة بأنها:  لغة العلماءعرفها 

الذين يكونون يف القـوم وليسوا من قبائلهم، وَشذَّ يشّذ شذًّا فهو شاذ، وأشذه غريه، وشـذاذ الناس: 
 .11، وشّذ يشّذ، بالضم، تعين الشذوذ والندرة10وشذوًذا ِإذا تفّرق، وشذذته أَنا وأشذْذته

 ع رّفت بتعاريَف عدة، منها ما يلي:: اصطالحاا
 .12لقبول من األمةالقراءة الشاذة ما ن قل قرآنــًا من غري تواتر، واستفاوٍة متلقـــاٍة با -أ

قال أبو عبيد القاسم يف كتابه فضائل القرآن: واملقصد من القـراءة الشاذة تفسري القراءة 
املشهورة وتبيني معانيها، كقراءة عائشة وحفصة روي اهلل عنهما: ]والصالة الوسطى صالة العصر[، 

ههن هلن إن اهلل من بعد إكراوقراءة ابن مسعود روي اهلل عنه: ]فاقطعوا أمياهنما[، وقراءة جابر: ]ف
غفور رحيم[، مث قال: هذه احلروف وما شاكلها صارت مفـسرة للقرآن، وقد كان ي روى مثل هـذا 

 .13عن التابعني يف التفسري في ستحسن؛ فكيف إذا ر وي عن كبار الصحابة روي اهلل عنهم
ة ال العثماين، والقراءة الشاذالقراءة الشاذة هي القراءة اليت ت روى آحـــاًدا، وختالف خط املصحف  -ب

تعين وعف السند، فــقد تكون صحيحة السند وموافقة للغة العربية، ولكنها مل تثبت بطريق 
 .14التواتر

القراءة الشاذة هي اليت نقلت عن علماء القراءة األوائل من الصحابة والتابعني لكنها خمالفة خلط  -ت
وي لقرآن قبل نسخ املصاحف يف خالفة عثمان، ر املصاحف العثمانية، فقد كان املسلمون يقرءون ا

اهلل عنه، على وجوه من النطق، وكان بعض تلك الوجوه خيالف خط املصحف، مث ترك الناس، كل 
اليت  وا بالوجوهؤ قراءة خارجة عن اخلط بعد نسخ املصاحف وإرساهلا إىل األمصار اإلسالمية، وقر 

 بة، روي اهلل عنهم.حيتملها اخلط من القراءات اليت قرأ هبا الصحا

مسّيت القراءات املخالفة لرسم املصحف بالقراءات الشاذة؛ ألهنا جاءت خمالفًة ملا أمجعت عليه  -ث
األمة من نّص القرآن الكرمي الذي ن قل بالتواتر، يقول السخاوي: والشاّذ مأخوٌذ من قوهلم شّذ 

مصار ئمة الكبار القدوة يف مجيع األالرجل يشّذ شذوًذا، إذا انفرد عن القوم، والذي مل يزل عليه األ
من الفقهاء واحملّدثني وأئمة العربية توقري القرآن واجتناب الشاذ واتباع القراءة املشهورة ولزوم الطرق 

 املعروفة.

القراءة الشاذة هي كّل قراءة مل تتوفر فيها شروط القراءة الصحيحة، واليت اعتمدها علماء القراءات  -ج
الصحيحة، وهذا االطالق للمصطلح الشذوذ منذ القدم، فكان األصل فيه  يف احلكم على القراءة
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اطالق الشذوذ على ما خالف خط املصحف، واستوىف باقي الشروط، ويطلق هذا املصطلح على 
القراءة اليت استوفت الشروط؛ إال أن سندها وعيف "شاذة"، أما إذا مل يكن للقراءة سند فإهنا 

 تلقة، ي كّفر متعّمدها؛ حىت لو وافق بذلك املعىن ورسم املصحف.تكون رواية موووعة مكذوبة خم  

 .15ي راد مبصطلح القراءات الشاذة هي تلك القراءات اليت مل تبلغ درجة الصحة يف ثبوهتا -ح

مس ِّيت القراءات شاذًة؛ لعدم استفاوتها يف النقل، ورمبا تكون فصيحة يف اللفظ، وقوية املعىن؛ إال  -خ
 .16ضًة، فأ طلق عليها بأهنا شاذةأهنا مل ت نقل مستفي

 . 17القراءة الشاذة هي ما نقله أو نقلها غري ثقة، أو نقلها ثقة وال وجه له يف العربية -د

القراءات الشاذة هي القراءة اليت خرجت عن أركان القراءة املتواترة اليت ووعها العلماء واتفقوا عليها،  -ذ
كل ما خرج من أوجه القراءات عن أركان ومصطلح الشذوذ عند القراء مصطلح خاص، ي قصد به  

القراءة املتواترة، وما يلحق هبما من القراءات الصحيحة، فيدخل يف القراءات الشاذة؛ القراءات 
 الضعيفة وغريها من القراءات اليت اختل فيها ركن من أركان القراءة.

اعتقاد قرآنيتها،  وسّلم، وحيرمالقراءات الشاذة هي مما ال تصّح نسبتها إىل رسول اهلل صّلى اهلل عليه  -ر
بل قد يكفر معتقدها إذا عِلم ببطالن سندها، وال جيوز القراءة هبا يف الصالة أو خارج الصالة، وال 

 .18ي تعبد بتالوهتا

يحة، ولكن ءة الصحالقراءة الشاذة هي اليت فقدت عنصرًا هاًما وركًنا أساسيًّا من عناصر وأركان القرا
حكام منها يف كثري من العلوم كالتفسري واستنباط األ االستفادةهذا مل يبعدها ولن جيعلها مبعزل عن 

الشرعية، فهي ال شك تعترب رافًدا من روافد علوم اللغة العربية وعلوم الشريعة، وأمهيتها تظهر يف املؤلفات 
ثري منها وتوجهها فسري ج لها ت عىن بالشواذ وتنقل الكوالبحوث العلمية على اختالف ختصصاهتا؛ فكتب الت

وتفيد يف شرح املعاين وترجيح اآلراء، وكذلك احلال يف كتب معاين القرآن وإعرابه ال ميكن االستغناء عنها 
 وال تركها لفائدهتا يف بيان وتوويح املراد من اآليات القرآنية.

 ختالفهم يفاوذلك أن وجودها ي ؤدي إىل كما أن كتب الفقهاء مليئٌة بالقراءات الشاذة؛  
 حتجاج هبا، وإن مل يقبلوها على أهنا قرآن، وإمنا قبلوها على أهنا أخبار أو تفسري للقراءة .اال

أما كتب اللغة والنحو فاهتمامها هبذه القراءات ال خيفى على أحد، فالقرآن الكرمي حجة يف العربية 
ر ال تقل ما هو حجة يف الشريعة، فالقراءة الشاذة اليت فقدت شرط التواتبقراءاته املتواترة وغري املتواترة، ك
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شأنًا عن أوثق ما نقل إلينا من ألفاظ اللغة وأساليبها، وقد أمجع العلماء على أن نقل اللغة يكتفى فيه 
 برواية اآلحاد.

الف القراءات إمنا هو من باب اختالف التّنوّع، ليس اختالف تضاّد، وحيث جيب التسليم بأن اخت
تصّح القراءة، كالقراءات الصحيحة املتواترة؛ فإّن هلا من املعاين الشيء العظيم؛ من حيث إثراء املعىن 

 از:بإجي البحثوإيضاح الغموض الواقع يف بعض األلفاظ، وغريها من الفوائد اليت سيذكرها 
 فيف والتيسري على األّمة ورفع احلرج عنها؛ وذلك بالقراءة على الوجه املتيّسر هلا.الّتخ – 1
اإلبانة عن اإلعجاز بتنوّع وجوه الّتالوة، فإّن االختالف يف احلرف رمّبا دّل على معاٍن ال توجد  - 2

 يف احلرف اآلخر.
[،  222]البقرة: آية َحىتَّ يَْطه ْرَن﴾ تفسري اإلمجال يف قراءة أخرى، كما يف قراءة ﴿َوال تـَْقرَب وه نَّ  - 3

كقراءة )يْطه ْرَن( وقراءة )يطَّهَّْرَن(، ففي األوىل إمجال يف احتمال أن تكون طهارهتّن مبجّرد انقطاع الّدم، 
 .19ويف الثّانية إبانة عن كون ذلك باغتساهلّن بعد انقطاع الّدم

 عاىل.الداللة القاطعة على أن القرآن الكرمي كالم اهلل ت -4
ع األداء فيها، ، فربغم تعددها وتنو -صلى اهلل عليه وسلم-فيها برهاٌن قاطٌع على صدق النيب  -5

 .20أّداها كما أ نزلت عليه، كما قال يف احلديث: "هكذا أنزلت"
فيها داللٌة على عظمة هذه األمة، وإعالء  شأهنا، حيث إهنا تلقت القرآن باحلروف املختلفة  -6

َقَبٌة عظيمٌة، وميزة هلا كربى، تـَْنفرد هبا عن سائر األمموَوَعْتها وأحكم  .21ت وبطها، وهي َمنـْ
فيها داللةٌ على صيانة القرآن الكرمي، وحفظه من التبديل والتحريف، مع كونه مشتماًل على األحرف 

 واألوجه الكثرية.
 العربيَة من الضياع ةَ فيها متثيٌل للغات العرب وهلجاهتم املختلفة، وبذلك َحَفَظت القراءات  اللغ 

 واالندثار، فللقرآن والقراءات ِمنٌَّة على أهل العربية ومكرمة هلم.

 
 فيما يلي: نذكرها تنقسم القراءات الشاذة إىل أنواع عدة، 

ءات والضبط االقراءة اليت صّح سندها ووافقت رسم املصحف وخالفت العربية ومل يتلقاها أئمة القر  .9
بالقبول، ومثال ذلك ما نقله ثقٌة عن ثقة، وال وجه له يف العربية، حنو )شركاؤهم( و )أحباؤه( بواٍو 



ارة    2020يناير    1العدد  المن 

  

 

 

     78 

خالصة، وال جيوز هذا يف وجه من وجوه العربية، فإنه إما أن يكون منقواًل عن ثقة وال سبيل إىل ذلك، 
 غري ثقة فمنعه أحرى ورده أوىل.فهو مما ال ي قبل، إذ ال وجه له، وإما أن يكون منقواًل عن 

القراءات اليت وافقت العربية ووافقت رسم املصاحف العثمانية ومل يكن هلا سنٌد، فهذه ال تسمى قراءة  .10
أصاًل، وإمنا تسمى بذلك جتّوزًا، فهاته القراءات حيتملها الرسم، كما أهنا صحيحةٌ يف اللغة، وقد نطق 

ا؛ ألهنا ت على ألسنتهم يف نثرهم، ولكنها مع ذلك مل ي قرأ هبهبا العرب يف لغاهتم وهلجاهتم، وقد جر 
 .22مل ترد، ومل يكن هلا سند صحيح يعتّد به من نقل أو رواية

هي القراءة اليت صّح سندها ووافقت العربية وخالفت أحد املصاحف العثمانية ولو تقديرًا، وهذه  .11
تمل أن ت لعروة كون من األحرف السبعة ون سخت يف االقراءة ال جيب احلكم بقبوهلا وال بردها؛ إذ حي 

األخرية أو إهنا من قبيل ما استخدمه الصحابة روي اهلل عنهم يف توويح بعض الكلمات الغامضة 
 ثبت تسمى يف هذا الفن بالقراءات التفسريية؛ إذ إهنا تعترب تفسريًا وتوويًحا ملعىن معنيو وتبِيينها، 

العلم اجلـليل، ولكنها خالفت أحد املصاحف العثمانية  عن ثقة من الثقات الذين ر وي عنهم هذا
 . 23اليت اعتمدها سيدنا عثمان والصحابة روي اهلل عنهم أمجعني يف ذاك العصر

قراءة اآلحاد: وهي ما صّح سندها ولكنها خالفت الرسم العثماين أو خالفت العربية أو مل تشتهر   .12
ال الل أحد أركان القراءة اليت اتفق عليها العلماء، ومثاالشتهار املعروف، وال جيوز أن ي قرأ هبا، الخت

 24ذلك ما ر وي عن النيب صّلى اهلل عليه وسلم إنه قرأ: )متكئني على رفارف خضر وعباقرّي حسان(
 .ومع هذا مل تصح القراءة هبا ملخالفتها الرسم العثماين والعربية

هرت و الذي له كتب كثرية أ لّفت فيه، اشتالقراءة الشاّذة: وهي اليت مل يصح إسناده، وهذا النوع ه .13
وانتشرت وع رفت يف مؤلفات اختصت بذكرها واالهتمام هبا، ومثال ذلك قراءة )َمَلَك يوَم الدين( 
بصيغة الفعل املاوي مع نصب )يوَم(، وغريها كثري يف القرآن، ونقل عن ابن عبد الرّب عدم جواز 

 .القراءة بالشاذ

و ءة املوووعة ال جيوز أن ي قرأ هبا، اليت تعترب من قبيل املدرج أو املكذوب، وهالقراءة املوووعة: فالقرا .14
ما زِيد يف القراءة فيها على وجه التفسري؛ مثل قراءة سعد بن أيب وقاص: )وله أخ أو أخت من أّم(، 
 وكقراءة ابن عباس: )ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم. يف مواسم احلج( أخرجها البخاري،

وكقراءة ابن الزبري: )ولتكن منكم أّمة يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر. 
 ويستعينون باهلل على ما أصاهبم(.

وقد أمجع العلماء وأئمة القراءات بعدم القطع باحلكم عليها بالقبول أو بالرد، إذ ليس ذلك مما 
 قطعيًّا.أوجب علينا أن يكون العلم به يف النفي واإلثبات 
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قال ابن اجلزري يف حديثه عن هذا القسم فقال: "والقسم الثاين من القراءة الصحيحة ما وافق  
العربية وصح سنده، وخالف الرسم، كما ورد يف الصحيح من زيادة ونقص وإبدال كلمة بأخرى، وحنو 

مى اليوم ذه القراءة تسذلك مما جاء عن أيب الدرداء وعمر وابن مسعود وغريهم روي اهلل عنهم مجيًعا، فه
شاذة؛ لكوهنا شّذت عن رسم املصحف اجملمع عليه، وإن كان إسنادها صحيًحا فال جتوز القراءة هبا ال 

 .25يف الصالة، وال يف غريها
قال ابن تيمية رمحه اهلل معقًبا على ما ذهب إليه من أوَجَب احلكم على هذه القراءات بالقبول  

 .26قطع خبطأ هؤالء"أو بالرد بقوله: "والصواب ال
ذكر اإلمام مكي بن أيب طالب يف كتابه "اإلبانة" أن اإلمام ابن جرير رمحه اهلل: قال يف كتابه  

املوسوم ب "القراءات" كالًما له نـََقَض به مذهبه أيًضا، فقال: "كل ما صّح عندنا من القراءات، أنه عّلمه 
رآن، فليس لنا اليت أذن اهلل له، وهلم أن يقرؤوا هبا الق النيّب صلى اهلل عليه وسلم ألمته من األحرف السبعة

أن خنّطئ من كان ذلك به موافًقا خلط املصحف، فإن كان خمالًفا خلط املصحف مل نقرأ به، ووقفنا عنه، 
 .27وعن الكالم فيه"

قال ابن اجلزري رمحه اهلل: "هذه القراءة تسمى اليوم شاذة؛ لكوهنا شذت عن رسم املصحف  
 .28عليه، وإن كان إسنادها صحيحا فال جتوز القراءة هبا ال يف الصالة، وال يف غريها"اجملمع 

بعد احلديث عن األحرف السبعة والتعريف مبرادها وفائدة االختالف والتنوع يف القراءات نذكر 
م القرآنية، فقد كثر االختالف يف القراءات وذلك بعد انتشار اإلسال منهج العلماء يف احلكم على القراءات

واتساع الفتوحات اإلسالمية ودخول العجم يف اإلسالم واختالطهم باملسلمني وتعلمهم القرآن من احلفظة، 
قراءة حىت  بني املسلمني بسبب اختالفاهتم يف ال دث اقتتاالحيزاد بعد ذلك االختالف واتسع حىت كاد 

كفر بعضهم بعضا، بعدها فزع حذيفة بن اليمان إىل سيدنا عثمان وأخربه باخلرب، فاتفقوا على مجع كاد ي
تكم إليه وال خيرج عنه، فنسخ الصحف اليت كانت قد كتبت يف عهد  املسلمني على مصحف واحد حي 

ة، وأرسل ءسيدنا أيب بكر، وجعل الكلمة من غري شكل وال نقط حىت حتتمل الكلمة الواحدة أكثر من قرا
النسخ إىل أمصار املسلمني وبعث بإمام وابط كي يكون مرجًعا يف القراءة، فيجتمع الناس بعد هذا 
احلدث على مصحف واحد بإمام ثقة يف ذلك املصر، ومل يكن هلا ووابط تضبطها؛ ألهنم كانوا أساًسا 

عن واللحن ت وكثر الطيعتمدون على احلفظ يف الصدور والقلوب، إىل أن دخل بعض اخللط يف القراءا
فيها بسبب تطور علم العربية والنحو يف ذلك العصر الذي كان العلماء قد أرسوا قواعده وأسسه وتعصب  
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كثري منهم إىل حد أنه يرد القراءات ثابتة السند حبجة اختالفها مع إحدى قواعد العربية، فكان لزاًما على 
ال يتفشى هذا األمر يف عامة الناس، فووعوا شروطًا  األئمة والعلماء أن يتصدوا ملثل هذه األمور حىت

اهلل، فقد كان  ذكر الحًقا بإذنتليت ساحيتكمون إليها يف احلكم على القراءة، واتفقوا على هذه الشروط، 
أئمة القراء أحرَص حريص وأوثَق واثق يف حتري الدقة والضبط يف احلكم على القراءة وقبوهلا، فقد ووع 

تمدوها يف قبول ورد القراءة وحتديد ماهيتها، وذلك بعد االنتشار الواسع للقراءات وكثرة العلماء قواعد اع
احلفظة واحلفاظ ورّواد هذا العلم، فقد دخل فيها الغّث والسمني، واجليد والرديء، لذا دعت احلاجة 

وط يف منظومته شر لووع ووابط وقواعد لقبول القراءة وردها، وقد نظمها ابن اجلزري رمحه اهلل أوجز هذه ال
 طيّبة النشر يف القراءات العشر، فقال:

 فكل ما وافق وجه حنٍو ،،،،، وكان للرسم احتمااًل حيوي           
 وصّح إسناًدا هو القرآن ،،،، فهذه الثالثة األركــــــــــــــــــــــــــان             
 29يف السبعةِ  وحيثما خيتلُّ ركٌن أثبِت ،،،، شذوذه لو انه           

زادة يف غري حمله، ومن أراد االست للتوسعبشكل موجز ألن املكان ال يسع  اهدف الباحث من ذكره
 يف هذا املوووع فعليه بالكتب املتعلقة هبذا املوووع.

 منهج ابن جرير الطبري في إيراد القراءات الشاذةالمبحث الثاني: 

 
الطربي من العلماء املتقدمني يف هذا العلم ومن األئمة املعتربين واملبدعني يف شىت العلوم، لذا  يعد 

فهو موسوعٌة علميٌة متكاملة ال تكاد جتد نظريه، وهذا واوح من غزارة املادة العلمية اليت ال شك أهنا 
تذى به ويؤخذ منه و كان الطربي إم  وقدتفيد القارئ يف شىت التخصصات؛  من مؤلفاته اًما ي قتدى به وحي 

الزاخرة بالفوائد اجلّمة اليت تصل بالقارئ ملراده وفهمه لكتاب اهلل وعلومه وفنونه، فزمن الطربي الزاخر 
بالعلماء الذين ألفوا يف علوم القرآن جعلت منه إماًما يف التفسري والقراءات ومرجًعا رئيًسا لطالب العلم، 

خدمة كتاب اهلل وشرف االعتناء بعلومه وفنونه، لتمّكنه وتفنّنه يف هذه العلوم، فقد أّلف كتابًا فقد نال 
أمساه "القراءات" وبنّي فيه اختياره يف القراءة، ولألسف ف قد هذا الكتاب ومل يصل إلينا، فقد حدث له 

القراءات  اختياراته يف مثل ما حدث مع كثري من تراث األمة الضائع، ولكن حلسن احلظ أن الطربي ذكر
يف كتابه "جامع البيان"، والذي يف حمّل دراسته واستخراج منهجه وتتبعه يف القراءات اليت ذكرها ابن جرير 
يف هذا التفسري للتعرف على منهجه، وبيان الطرق واألساليب اليت استخدمها يف عروه للقراءات يف 

ة عمن روي عنه يف القراءات، فقال: "وقد استقصينا الروايتفسريه، فقد ذكر يف بداية تفسريه أن له كتابًا 
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يف ذلك قراءة يف كتاب القراءات، وأخربنا بالذي خنتار من القراءة فيه، والعلة املوجبة صحة ما اخرتنا من 
القراءة فيه، فكرهنا إعادة ذلك يف هذا املووع، إذ كان الذي قصدنا له يف كتابنا هذا البيان عن وجوه 

 يف القراءات اليت أوردها يف تفسريه. همنهج البحث ، وسيذكر 30القرآن دون وجوه قراءهتا"تأويل آي 
  وصفها بالشووذ وي  صحيحةمنهج الطربي يف إيراد القراءات اليتأوال: 

منهج الطربي يف القراءات الشاذة والقراءات الصحيحة اليت قد حكم عليها  البحثسيعرض 
أورد فيه من قراءات يف هذا البحث؛ حبيث تظهر الفائدة ويتضح ما  بعض ما بالشذوذ، وذلك باستقراء

واع يف كتابه "القراءات" كي ي ستفاد من هذا الكتاب يف معرفة املنهج الذي سار عليه الطربي يف تفسريه، 
 منهج الطربي يف إيراد القراءات الصحيحة واليت حكم عليها بالشذوذ يف ما يلي: ثحوسبنّي الب

ّوز الق .1 راءة بكل ما جاء يف العربية؛ ألن القراءة عند الطربي ما جاءت به أئمة األمصار على مل جي 
، فنالحظ أن الطربي يعترب أن القراءة ما جاءت به أئمة األمصار، 31النحو الذي أخذوا به عمن قبلهم

جاءت به أئمة األمصار فهو شاذ، وهنا تصريح للطربي بأن القراءة ما جاءت به  عماوما خرج 
 .32مصار، وشذوذ ما خالفهااأل

أن الطربي يصّوب قراءًة ويرتك األخرى؛ حبجة أهنا األْوىل من ناحية املعىن أو أن ما قبلها دّل عليها،  .2
مث كان من منهجه أنه جّوز االختيار واملفاولة بني القراءة ترك القراءة األخرى حبجة بين ونَة القراءة 

ا الصحة دون غريها؛ وأما إذا كانت املعاين يف مجيعها هل املختارة على غريها؛ بزيادة معىن أوجب
متفقة، فال وجه للحكم لبعضها بأنه أوىل أن يكون مقروًءا به من غريه، ويذكر أن القراءتني إذا اتفقتا 

 .33يف املعىن فال وجه للحكم لبعضها بأهنا أوىل أن يكون مقروًءا به من غريه
واليت حكم عليها بالشذوذ أو اخلطأ أنه اعتمد على  من منهجه يف قبول ورد القراءات الصحيحة .3

موافقة القراءة لصريح كالم العرب وما اشتهر من لغتهم، فنجده يعتمد على شهرة اللغة يف رد وقبول 
القراءة؛ خمالًفا بذلك ما اتفق عليه األئمة من العلماء يف هذا العلم اجلليل، فريد قراءة صحيحة؛ حبجة 

 لعرب وصريح لغتهم.عدم موافقتها لكالم ا
من منهج الطربي يف هذا اعتماده على أقوال أهل التأويل يف بيان معىن إحدى القراءتني، فيختار  .4

 القراءة اليت وافق تأويلها قول أهل التأويل واملعىن ويرتك األخرى ويردها، ورمبا يصفها باخلطأ وبالشذوذ.
و قراءًة صحيحة ال جيب ردها، وإذا انفرد قارئًا أ يَعترب اإلمام الطربي أن قراءة أغلب احلجة من القراء .5

قارئان بقراءة معينة؛ اعتربها الطربي ليس حجة ويردها ورمبا خيطئها، ألنه ال يعترب بقراءة الواحد 
واالثنني، وذلك ألنه يغلب اخلطأ والنسيان على الواحد واالثنني، وال حيصل السهو عند أربعة أو 

 مخسة قراء.
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القراءة إذا ثبتت واتصل سندها فهي سنة ال جيب رّدها ويكفر من كفر حبرف منه،  بنّي الطربي أن  .6
يعترب هذا تصريح من الطربي بأن القراءة عنده ما علمه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ألمته من 
األحرف السبعة، اليت كان منها موافًقا لرسم املصحف فإن خالفت الرسم ال يَقرأ  هبا ويقف عندها 

ه من علمه النيب صلى اهلل عليه وسلم ألمت مما يتكلم فيها، وكل ما صح عنده من القراءات، أنه وال
األحرف السبعة اليت أذن اهلل له، وهلم أن يقرؤوا هبا يف القرآن، فليس لنا أن خنّطئ من كان ذلك به 

 كالم فيه.ال موافًقا خلط املصحف، فإن كان خمالًفا خلط املصحف مل نقرأ به، ووقفنا عنه، وعن
 مما سبق ي الَحظ أن املؤلف مل يلتزم مبنهجه الذي بيّنه يف تفسريه من خالل استقراء وتتبع له، فقد 

تبنّي أن الطربي خالف منهجه وذلك برّده لقراءات صحيحة خمالًفا بذلك املنهج الذي سار عليه العلماء 
تغليط  من علماء اللغة والنحو ممن وقع يف فتنةواعتمدوه، ورمبا رجع هذا إىل تأثر اإلمام الطربي بأقرانه 

القراءات والكالم فيها وجعل اللغة حجة على القراءات، والصحيح أن القراءات هي حجة على العربية 
 وليس العكس.
 يف تفسريهت الشاذة يف إيراد القراءا الطربيمنهج ثانيا: 

لفة، جيد أن الطربي قد من علوم وفنون خمت إن املتتّبع لتفسري الطربي واملهتم مبا حيتويه هذا التفسري
مجع يف كتابه عدة علوم تفّنن يف كتابتها وتأصيلها، حبيث إنه جعل كتابه موسوعة عليمة وخمة مليئة 
بالفائدة العلمية والثمار العظيمة، ومن هذه العلوم اليت أوردها تفسريه علوم القراءات، وراجع ذلك لكونه  

 ا العلم وغري من العلوم اليت برع فيها وأبدع فيها، ومن خالل استقراء الباحثنيكان قارئًا ومتمكًنا يف هذ
 وتتبعهم ملا أورده ابن جرير من قراءات يف هذا التفسري الحظوا ما يلي:

أن املؤلف رمحه اهلل مل يقتصر على نوع حمدد من القراءات يف تفسريه، وإمنا وّمن كتابه عدة أنواع  .7
وبطها وبطًا دقيًقا حبيث أن القارئ هلذا الكتاب جيد والته يف هذا من القراءات مل يكن قد 

مل ي ضبط  وألن الكثري من هذه القراءات ،التفسري، ولكثرة القراءات اليت أوردها الطربي يف تفسريه
وبطًا دقيًقا كان لزاًما أن نتناول هذه الثغرات وندرسها ونبحث عن السقطات اليت وقع فيها الطربي 

حبيث يغين طالب العلم وي شبع رغبته يف هذا الكتاب، ومن القراءات اليت وّمنها الطربي  ونبّينها 
نهجه مث إن الطربي مل يكن التزم مب، كتابَه القراءات الشاذة، وقراءات الصحابة، وغريها من القراءات

 . يها األمةلالذي صرح به يف تفسريه بأنه سيعتمد على القراءات اليت قرأ هبا أئمة األمصار واتفقت ع
أن الطربي يورد القراءة الشاذة وال يضبطها يف كثري من األحيان، فال يصرح بشذوذها وال يبنّي عدم   .8

صحتها وعدم االعتداد بقرآنّيتها، حبيث يوقع القارئ يف الوهم عندما يرتكها مبهمة من غري تصريح 
عراب على منصوبة عطًفا يف اإل مبوقفه من هذه القراءة، وذلك ظاهر يف قوله: "فتكون امللة حينئذ

اليهود والنصارى، وقد جيوز أن يكون منصوبًا على وجه اإلغراء، باتباع ملة إبراهيم، وقرأ بعض القراء 
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، ففي هذا املووع نسب القراءة 34ذلك رفًعا، فتأويله على قراءة من قرأ رفعا: بل اهلدى ملة إبراهيم"
قع ويصرح بشذوذ هذه القراءة حىت حيرتز منها القارئ وال يلبعض القراء دون ذكر أمسائهم، ومل يبنّي 

 يف الوهم واإلشكال يف هذه املواوع.
ّوز قراءًة شاذًة حبجة جوازها من ناحية اإلعراب أو أن هلا وجًها يف كالم العرب،  .9 يف بعض األحيان جي 

ة من رفع امللة صبغومثاله قوله: "ونصب الصبغة من قرأها نصًبا على الرد على امللة، وكذلك رفع ال
على ردها عليها، وقد جيوز رفعها على غري هذا الوجه، وذلك على االبتداء، مبعىن: هي صبغة اهلل، 

، حبجة وب غية موافقة أهل التأويل واملعىن، وهذا ال 35وقد جيوز نصبها على غري وجه الرد على امللة"
 علماء واألئمة، وإن اختل شرط من الشروطجيوز ملخالفة هذه القراءة أحد األركان اليت أمجع عليها ال

اليت ووعها العلماء لقبول القراءة تكون القراءة شاذة بال شك، واألمثلة على القراءات الشاذة اليت 
إيراد  هنا بذكر املنهج الذي سار عليه الطربي يف البحثقد اكتفى و مل يضبطها ابن جرير كثرية، 

 القراءات يف هذا التفسري.

إن املنهج اليت انتهجه ابن جرير يف كتابه هو بيان وإظهار موووع القراءات واالهتمام بفنوهنا 
بيان املراد و  ،يف اللفظة الواحدة هاوتوجيهها والعناية مبا أورده من قراءات من حيث عزوها ومجع وجوه

لى عرض وذكر لم يقتصر رمحه اهلل عفوب واألفضل حبسب اختياره وحجته يف ذلك، منها، وتوويح األص
منها  حيحةصفقط، بل إنه تطرق إىل أغلب األوجه الواردة يف اللفظة القرآنية ال الصحيحة القراءات الثابتة

اترة و ، من شاذة وموووعة ومرويات الصحابة رووان اهلل عليهم، فنجده يذكر القراءة املتصحيحةوغري ال
 أو نٍ مث يردف قراءة شاذة بعدها يف نفس اآلية؛ لبيان وجه من وجوه العربية هبذه القراءات الشاذة لبيا

يذكر القراءات اليت وافقت الرسم العثماين، وجيعل الرسم القرآين شرطًا زيادة يف املعىن، وقد لوحظ أنه 
ط فيه ابن جرير عاش يف عصر مل تضب ودلياًل على صحة وقبول القراءة، هذا وال يفوتنا التذكري بأن

القراءات وبطًا دقيًقا، فقد كان عصر ابن جرير قبل تسبيع السبعة وتعشري العشرة؛ لذا فإن القراءات يف 
عصر الطربي مل تضبط وبطًا دقيًقا، وذلك واوح من منهج الطربي يف كتابه، حيث إنه يذكر ما يراه 

 طربي، مستعيننيلواردة يف تفسري الأنواع القراءات االبحث يبنّي موافق لشروطه يف قبول القراءة وردها، وس
 باألمثلة كما يلي:

ذكر الطربي رمحه اهلل هذا النوع من القراءات وأشار إىل العديد منه يف تفسريه،  قراءات مشهورة:
ري منه بوهذا النوع من القراءات هو ما ر وي عن األئمة املعروفني املشهورين من أهل األمصار، وهذا تع
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على شهرة هذه القراءة من حيث اللغة ومن حيث من حيث شهرهتا واستعماهلا يف كالم العرب، ويظهر 
 هذا جليا يف األمثلة التالية:

 مبد األلف ونآخر  هبمز األلف وتشديد الياء، وقرأه ،(وكأَيّن: )بعضهـم "قرأ: الطربي رمحه اهلل قال
 فبأي مـعنامها، يف اختالف ال معروفتان ولغتان املسلمني، قرأة يف مـشهورتان قراءتان ومها وختفيف الياء،

 .36العرب" كالم  يف وشهرهتما ذلك معىن التفاق فمـصيب؛ قارئ ذلك قرأ القراءتني
أووح الطربي أن هذا النوع من القراءة أن تكون القراءة مستفيضًة عند قراء  قراءات مستفيضة:

ل ثبتت قراءاهتم بالنقالذين هو ما قرأ به القراء املشهورون أهل األمصار، وهذا النوع من القراءات 
 املستفيض، والقراءة املستفيضة عند الطربي ما نقلها اغلب قراء االمصار ومل ينفرد هبا أحد منهم، ومثاله:

 الظاء يف لثانيةا التاء أدغموا أهنم غري ،(تتظـاهرون: )بتأويل فشّددها، ،(تظاهرون)يف قول اهلل تعاىل: "
 املعـىن، تفقتام فإهنما ألفاظهما، اختلفت وإن القـراءتان وهاتان مشددة، ظاء فصريومها خمـرجيهما، لتقارب
 مبعىن اإلسالم أمـصار يف مستفيضتان وقـراءتان معروفتان، لـغتان مجيًعا ألهنما القارئ، قـرأ ذلك بأيّ  فسواء
 املـشددة" رونتظاه"خمتار  خيتار أن إال ى،األخر  على اختيارها به تستحق معىن إحدامها يف ليس واحد،

 .37الكلمة" تتمة منه طلًبا

هذا النوع من قبيل القراءات الشاذة اليت ال تصح ملخالفتها إلمجاع املسلمني من  قراءات محظورة:
 قراء األمصار، وقد رفض القراء واألئمة قبول هذا النوع من القراءات واعتبار قرآنيته، ومثاله:

 وعلماء لقراءا من احلجة مجيع إلمجاع جائزة، غري حمظورة الدين( يوم )مالكَ : هلل: "فقراءةقال رمحه ا 
 .38هبا" القراءة رفض على األمة

بنّي الطربي أن القراءات اليت خرجت وشّذت عن احلجة من القراء وخالفت ما  قراءات شاذة:
 ، ومثاله:اتفقوا عليه فهي قراءة شاذة ال تصح وال جيب اعتبارها من القرآن

 ،ةأَ رَ لقَ ا من احلجة قراءة من خرج عن فقراءة احلسن؛ عن ح ـكيت اليت القراءة قال الطربي: "وأما 
  .39الصواب" من بعدها على دلياًل  قراءهتم عن بشـذوذها وكفى فهي شاذة،

بنّي الطربي أمهية رسم املصحف يف احلكم على القراءة من  قراءات موافقة لرسم المححف:
ا وردها، فالقراءة اليت ختالف رسم املصحف تعترب من القراءات املردودة عند الطربي، وأما حيث قبوهل

 ابن عن روينا ما لتأوي على قوله رمحه اهلل: "أما القراءة اليت توافق املصحف فهي مقبولة عنده، ومثاله:
 وجــه من إال فعالر  هفي جيـوز ال فإنه عنه روي اهلل عنهم، طلحة أيب بن علي رواية وجه غري عباس من

 اهلاء من القطع: واآلخر الذم، أحدمها: وجهني من فيه جيوز فقد النصب االستئناف، وأما وهو واحـد
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 يف بالـصواب أوىل هو الذي القول بيّـّنا يبصرون(، وقد يف )ال ذكـرهم من أو يف )تركهم(، اللتـني وامليم
 مصاحف رسوم خالف ألحد ليس ألنه النـصب؛ ندو  الـرفع القراءة هي اليت والقراءة ذلك، تأويل

 .40مصاحفهم" لرسم خمالفةً  قراءةً  كانت  نصًبا قرئ وإذا املسلمني،

الطربي يف تفسريه وحكم عليها بأهنا غري مقبولة عنده  اهذه القراءات أورده قراءات مردودة:
 إلمجاع قراء األمصار على خالفها، ومثاله:

( عليهما اهلل نعمأ خيافون الذين من: )قرأ من قراءة عندنا، بالصواب نيالقراءت قوله رمحه اهلل: "وأوىل
 خالفهـا، جيوز ال فحّجةٌ  عنهم، القراءة به استفـاوت ما وأن عليها األمصار قرأة بفتح ياء )خيافون( إلمجاع

 .41والسهو" اخلطأ فيه فجائز الواحد به انفرد وما

طربي القراءة هبا؛ خلروجها عن إمجاع احلجة من القراء، هذه القراءات مل جيّوز ال قراءات غير جائزة:
 وشذوذها عن قراءهتم، وهذا حسب كالم الطربي وتصنيفه للقراءات، ومثاله:

 إال: )القرأة عامةو  والعراق احلجـاز قرأة عامة ذلك، فقرأته قراءة يف القرأة قوله رمحه اهلل: "واختلــفت
 العربية، يف جائزا نكـا  وإن بالنصب، وذلك قرأ الكوفيني قرأة بعض دبالرفع، وانفـر ( حاورةٌ  جتارةٌ  تكون أن
 القراءة زأستـجي ال مث القراءة من أخـتار الذي فإن مع كان، واملنـعوتات النكرات تنصب العـرب كانت  إذ

 ضي عرت  وال ،عنهم نصًبا ذلك قرأ مـن وشذوذ ذلك، على القرأة إلمجـاع حاورٌة(، يف )جتارةٌ  الرفع بغريه
 . 42احلجة" على بالشاذ

هذه القراءات يصفها الطربي بأهنا شبيهة باحلق، ألهنا مل تصل إىل درجة  قراءات أشبه بالحق:
 الصحة عنده، ووصفها بذلك الختياره قراءة غريها وتركه هلذه القراءة، ومثاله:

 أهل من تعلمت: مبعىن حممد، أي: يا[ 105: األنعام]درست(  )وليقولوا: قال ابن جرير: وقراءة 
 .43صمتهموخا قارأهتم: مبعىن( دارست: )قرأه من قراءة من بالصواب وأوىل باحلق وهي أشبه الكتاب،

أورد الطربي الكثري من قراءات الصحابة روي اهلل عنهم يف تفسريه، وقد يذكر  قراءات الححابة:
 القراءة منها وال يبنّي شذوذها وال موقفه منها، ومثاله: 

 على( كمليـح وأن) ذلك قراءته روـي اهلل عنه من كعب  بن أيبّ  عن ذكر ما : "وأماقوله رمحه اهلل
 القراءة كونت أن يوجب ما ذلك يف يكن مل أيًضا صـحّ  ولو عنه، النقل به يصـح مل مما فذلك األمر، وجه

 .44هبا" قرأوا قد القراءة أئمة من املتقدمون وكان صحيًحا، معناها كـان  إذ حمظورة، خبالفه

ذكر الطربي رمحه اهلل هذا النوع من القراءات ووصفها باخلطأ وبأهنا  قراءات غير صواب )خاطئة(:
 أشبه باحلق، وذلك لشذوذها عن قراءة أهل األمصار واتفاقهم، ومثاله: 
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 هذا يف القراءة يف فإنه خطأ، غري العربية يف كان  وإن فإنه، بالرفع،" ميتة"قراءة  قال الطربي: "أما 
 .45صواب غري   عاملوو

ووع اإلمام الطربي رمحه اهلل بعض املعــــــــايري والضوابط اليت مـــــــن خالهلا حكم على القراءات      
وافقته إياهم، وأيًضا عند  سبب مالواردة يف تفسريه، وهذه الضوابط جعلته يوافق القراء يف اختياره فيبنّي 

خمالفته للقراء يف اختياره يذكر سبب خمالفته للقراء، فريّد على بعضها ويضّعف األخرى ورمّبا يشّذذها، 
وأحيانًا خيرجها من كوهنا قراءًة صحيحًة ال جيوز القراءة هبا عنده، ورمبا يكتفي الطربي بذكر اخلالف بني 

 هتياره يف القراءة، ومما خالل حبث واستقراء من الباحثني تبنّي أن الطربي رمحالقراء بدون ذكره لرأيه واخ
 عليها يف حكمه على القراءات يف تفسريه، أمهها: ساراهلل ووع لنفسه ووابط 

 نالحظ أن الطربي يف بداية تفسريه بنّي اًلعتماد على رسم المححف في الحكم على القراءة:  .10
 علَّمه أنه ،القراءات من عندنا صحّ  ما د وعرض القراءات، فقال: " كلاملنهج ايل سيسري عليه يف إيرا

 هبا القرآن، ي قرؤوا أن له وهلم اهلل أِذن اليت السبعة األحرف ألمته من وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول  
 به نقرأ مل فاملصح خلط خمالًفا كان  املصحف، فإن خلط به موافًقا ذلك كان  َمن خنّطئ أن لنا فليس

واوحة إىل أن الطربي لن خيّطئ قراءة وافقت رسم  ، هذه إشارة46فيه" الكالم وعن عنه وقفناو 
املصحف، وبنّي أيًضا أن القراءة اليت خالفت املصحف مل يقرأ هبا ووقف عنها وعن الكالم فيها، 

 الذين وعلى) :لهقو  قال ابن جرير: "وأما الطربي مل يلتزم مبا ذكره سابًقا، مثاله:أن  ونفالحظ الباحث
 خطوط ذلك ىوعل يطيقونه(، الذين )وعلى :املسلمني كافة  قراءة فإن مسكني(، طعام فدية يطيقونه

 ذلك تصويب مجيعهم لنقل خالفها، اإلسالم أهل من ألحد جيوز ال اليت القراءة وهي مصاحفهم،
 . 47قرن" عن قرنا

أن الطربي  نو ء وحتليل وجد الباحثمن خالل استقراًل يعتمد الطبري على قراءة الواحد من القراء:  .11
يعتمد يف احلكم على القراءات من حيث قبوهلا وردها إىل امجاع أغلب قراء األمصار عليها، فهو 
يعترب أن ما انفرد به قارئ من القراء ليس حبجة؛ ألن قراءة الواحد حمتملة النسيان واخلطأ كما بني 

الب ءات وال موافقتها خلط املصحف؛ بل إنه يف غرمحه اهلل، فال ينظر الطربي إىل صحة سند القرا
نفرد بالقراءة أحد القراء أو األحيان حيكم على القراءات من خالل امجاع القراء على قراءة، فإن ا

 "وأوىل: عفرج أبو قال، مثاله: فإنه يف أغلب األحايني يردها وإن كانت صحيحة مستفيضة اثنان،
 األمصار رأةق إلمجاع( عليهما اهلل أنعم خيافون الذين من: )قرأ من قراءة عندنا، بالصواب القراءتني
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 فيه جائزف الواحد به انفرد وما خالفها جيوز ال فحجة عنهم، القراءة به استفاوت ما وأن عليها
 . 48والسهو" اخلطأ

وردها حيكم الطربي على القراءات اليت أاللغة: في اعتماده في حكمه على القراءة على شهرتها  .12
سريه يف بعض األحيان على شهرة القراءة يف كالم العرب أو من حيث فصاحتها وموافقتها يف تف

لصريح العرب، وجند هذا كثريًا يف تفسريه، فنالحظ أنه يرد بعض القراءات املتواترة الصحيحة حبجة 
علماء يف لأهنا غري صرحية يف كالم العرب أو أهنا غري مشهورة يف العربية، خمالًفا بذلك منهجه ومنهج ا

 :يقرآن كانا  ماأهن كثري  بن اهلل وعبد البصري احلسن عن ذكر احلكم على القراءات. قال الطربي: "وقد
  يف ألن فعليل ا،هب القراءة جائزةٌ  غري قراءةٌ  وهي: جعفر أبو اهلمز، قال وترك. اجليم بفتح )جربيل(

ودة يف  كثري معلاًل قوله بأنه غري موج  ، مل جيّوز الطربي رمحه اهلل قراءة ابن49موجود" غري العرب كالم
 كالم العرب.

ي يف بعض الطرب  د: يعتم. اعتماده في الحكم على القراءة على أهل التأويل واتفاق المعنى4
األحيان على أقوال أهل التأول يف احلكم على القراءة، فنجده يرد بعض القراءات الصحيحة حبجة خمالفة 

 ة، فخالف بذلك منهجه الذي سار عليه. إحدى القراءتني لتأويل هذه اآلي
 جهة من- ذلك يف للحق فهو القارئ، قرأ و)واعد( من )وعد( القراءتني قال ابن جرير: "فبأي

 .50قبل" العلل من وصفنا ملا مصيب،-واللغة التأويل

جة يصرح الطربي بقبول قراءة دون األخرى حبيحكم الطبري على بعض القراءات بالقياس: . 5
 ة اليت قبلها الطربي توافق اآلية اليت تسبق هذه القراءة أو تتلوها، فيحكم عليها بالصحة إتباًعاأن القراء

 وإحلاقًا ملوافقتها للقراءة اليت يف اآلية السابقة هلا أو الالحقة هلا.
 قرأة يف مستفيضتان وجوههما، صحيحةٌ  قراءتان أهنما عندنا ذلك يف "والقول: جعفر أبو قال
 يف األمر أن غري ك،ذل يف والصواب احلق أصاب فقد القارئ قرأ فبأيّتهما املعاين، خمتلفيت غري اإلسالم،

 مجيًعا، الياءب( يكتمونه وال للناس ليبيننه: )هبا أقرأ أن إيل القراءتني أحب فإن كذلك،  كان  وإن ذلك
 يكون فنبذوه( حىت) :هقول سبيل على الغائب عن اخلرب خمرج خرج قد كان  إذ )فنبذوه( ، :بقوله استدالاًل 

 وراء ذمتوه)فنب :يقال أن لكان اخلطاب، مبعىن األول كان  واحد، ولو ومثال واحد معىن على كله  مّتسًقا
، فاول الطربي رمحه اهلل بني القراءتني بقوله "أحب 51ظهورهم(" وراء )فنبذوه :يقال أن من أوىل ظهورك(

 )فنبذوه(، وأهنما غري خمتلفتان يف املعىن. القراءتني إيّل" مستنًدا إىل ما بعدها من قوله:
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وانتقاده هلا وتصويبه  ، عنها يف اختياره للقراءةبيان الصيغ اليت استخدمها الطربي وعربّ البحث عرض ي
، وأحيانًا يستخدم قوله ال أستجيز القراءة هبا، أو تعّجبه من بعض القراءات غريها لبعض القراءات دون 

ا، وغريها من الصيغ اليت كان يعرّب هبا عن اختياره لبعض القراءات ، مث بّينت هذه ورده هلالصحيحة 
الدراسة األنواع اليت أوردها ابن جرير يف تفسريه، فنجد أنه مل يقتصر على نوع واحد من القراءات الصحيح 

وكان قد اعتمد  ،غريهاأو غريه، بل إنه أورد الكثري من األنواع الصحيح منها واملقبول واملردود واملشهور و 
بعض املعايري اليت استخدمها يف إيراده للقراءات، فقد وافق القراء يف بعض املواوع يف اختياراته مع على 

ذكر احلجة على ع موأيًضا يذكر سبب خمالفته للقراء  مواوع أخرىـيف  ، وخالفهلم ذكره لسبب موافقته 
لم يلتزم الطربي فاءة سنة إذا ثبتت ال جيوز رّدها لسنّـيّتها، تفسريه أن القر  بداية يفابن جرير  ذلك، فبنّي 

مبا ألزم نفسه مبا ذكره يف تفسريه، ورمبا يرد بعض القراءات املتواترة حبجة عدم موافقتها ألهل التأويل، أو 
اء، ن ثالثة قر أكثر م لديه يرد قراءته يف أغلب األحيان حبجة أن ؛عندما ينفرد قارئًا من القراء عن احلجة

ورمبا صّوب قراءًة شاذة وجّوزها؛ حبجة صواهبا يف العربية؛ دون أن ينظر يف صحة سندها وموافقتها لرسم 
املصحف العثماين، واحلاصل أن ابن جرير مل يتمّسك باملنهج الذي ذكره يف تفسريه، وذلك رمبا راجٌع إىل 

تاج إىل تفصيل وال وب يف عاش ذلك ألنه ط تام ملنهجه، وكولوع الطربي وبراعته يف هذا الفن، فال حي 
ألنه معلوم  ؛ا العلم اجلليل، مما ال يلزم إيضاٌح أكثر مما ذكرهذزمن مليء بالعلماء والقراء واملهتمني هب

 عندهم.
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 مفهوم اإلسقاط يف الفقه اإلسالمي
 د. حليمة عبداحلميد خليفة.

 جامعـة غـريـان  _كلية اآلداب األصابعة 

لق باحلق الثابت املسقط، كحق الدين والدعوى والكفالة وما مثلها، كحق النفقة اإلسقاط يتع
 والسكىن ملن أوصي له بسكىن الدار.

فيبني اإلسقاط واإلبراء عموم وخصوص من وجه، جيتمعان يف اإلبراء من الدين براءة إسقاط، وينفرد 
 اً.اإلسقاط يف مثل حق الشفقة وحق السكىن املوصي هبا، مما ليس ثابت

وقد حيصل اإلسقاط نتيجة فعل يصدر من املسقط يقتضيه، أو نتيجة تصرف يقع من املسقط 
 ويحهوتو  فيه الكتابة الواجب من يتضمنه، وعلى أية حال موووع اإلسقاط موووع مهم لذا رأيت

 :هامني مطلبني يف فيه الكتابة قسمت وقد مستقل حبث يف للقارئ
 :ويتضمن: األو: المطلب

 .واصطالحا لغة قاطاإلس تعريف
 .والنفي والرتك والتمليك اإلسقاط بني الفرق

 .اإلسقاط ركن
 .اإلسقاط شروط

 . اإلسقاط أنواع
 :ويتضمن: الثاني المطلب

 .اإلسقاط رد
 :ومنه. اإلسقاط حمل

 .املالية واحلقوق الديون
 .النكاح
 .الطالق

 .العدة
 .القائمة احلضانة
 .احلدود
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 .رودهاجمل واحلقوق واملنافع الدين
 .اهلبة

 .الشفعه
 القصاص.

يقال سقط الشيء من يده وقع على األرض، وأسقطه أوقعه،  -السقط يف اللغة الوقوع على األرض
( أما يف االصطالح 1وأسقطت الناقة وغريها ألقيت وليدها، وأسقط الفارس امسه من الديوان رفعه وأزاله.)

احلق ال إىل مالك أو مستحق، كالطالق إزالة ملك النكاح، والعفو عن القصاص،  فهو إزالة امللك أو
إزالة حق القصاص ويف الكل يزول امللك واحلق ال إىل مالك وال إىل مستحق بل ينتهي ويتالشى ، فهو 

 (.2مأخوذ من اإلسقاط، مبعىن الرفع واإلزالة من أسقط الفارس امسه من الديوان رفعه وأزاله. )
 بني اإلسقاط والتملك والرتك والنفي: الفرق

البد لتحقق معىن اإلسقاط من قيام امللك واحلق الذي يرد عليه بالفعل قبل وروده، وال يكفي قيام 
السبب كالزوجية بالنسبة للنفقة ومن مث قال الفقهاء إن احلقوق اليت مل جتب بالفعل وامللك الذي مل يتقرر 

 بعد ال تقبل اإلسقاط.
احلقوق اليت مل جتب بعد امتناعًا ال إسقاطاً، وهو غري الزم إذ هو جمرد وعد ومن مث ويسمى ترك 

جيوز الرجوع فيه والعودة إىل املطالبة باحلق املرتوك، كرتك الزوجة حقها يف القسم لزوجة أخرى فيجوز هلا 
 أن ترجع وتعود إىل املطالبة باحلق الذي تركته.

وإمنا هو متليك كما يف البيع واهلبة واإلجارة والوصية وسائر  وإزالة امللك إىل مالك ليس إسقاطاً 
 التصرفات الناقلة للملكية.

وحني يفرق بني اإلسقاط والتملك ينظر إىل اإلسقاط احملض كالطالق اجملرد، والعفو اجملرد، والتمليك 
 احملض كاإلرث.

تصدق ممن عليه الدين أو الوقد جيتمع اإلسقاط والتملك كما يف اإلبراء من الدين وهبة من الدين 
 به عليه.

 ( إىل أن هذا التصرف حيمل معنيني:3وقد ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية )
معىن اإلسقاط بالنسبة إىل الدائن إذ ختلى عن الدين الذي كان له وسقط حقه إىل املطالبة به، : 1

 ومل يبق معترباً من عناصر ثرائه.
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لك بالنسبة إىل املدين إذا قد دخل الدين يف ملكه وزاد ثراءه مبقدار قيمته فقد كان معىن التم: 2
واجبا عليه الوفاء به، وهذا هو معىن متلكه الدين املوهوب، وهذا التصرف فيه متليك من وجه وإسقاط من 

 (.4وجه باتفاق هؤالء الفقهاء ولكنهم اختلفوا يف تغليب أحد اجلانبني: )

 إىل تغليب جانب التملك، ورتب عليه بعض أحكام التمليك. فذهب بعضهم -أ 

 وذهب آخرون إىل تغليب جانب اإلسقاط، ورتب عليه بعض أحكام اإلسقاط. -ب 

وقد يصاحب التمليك اإلسقاط كما يف الطالق على مال يسقط حق املطلق يف ملك النكاح 
 ويثبت ملكه يف العوض املايل.

 ا التصرف اسقاط ورتبوا عليه أحكام اإلسقاط، ومل ينظروا فيه إىلوقد اتفق الفقهاء على أن مثل هذ
 جانب التمليك.

 ركن اإلسقاط:
ركن اإلسقاط ما يدل عليه وحيقق معناه من قول أو فعل أو سكوت، ويلحق بالقول ما يقوم مقامه 

 من الكتابة أو اإلشارة املفهمة.
 أوًل: القو::

نة ال يتحقق معناه وال يثبت حكمه إال هبا كالطالق من اإلسقاطات ماله ألفاظ خاصة، وصيغ معي
والعتق، ألن لكل منهما إسقاط بألفاظ وصيغ معينة، منها التصريح والكتابة الذي حيتاج يف الداللة على 

 املعىن إىل شبه أو قرينة.
 وقد ذكر الفقهاء ألفاظاً وصيغاً كأسقطت، وأبطلت، وتركت، وأبرأت يف براءة اإلسقاط.

 (.5االستيفاء فليست من اإلسقاط، وهبة الدين ممن عليه دين، والتصدق به عليه) أما براءة
واإلسقاط يتعلق حبق ثابت للمسقط سواء كان من شخص آخر كحق الدين والدعوى والكفالة 
وما مثلها، أو مل يكن من شخص معني، كحق الشفعة، وحق السكىن ملن أوصى له بسكىن الدار، فإن 

شفيع قبل أن يشرتي العقار الذي يطلب الشفعة فيه أيا كان هذا املشرتي، وحق حق الشفعة، مقرر لل
 (.6السكىن يثبت للموصى له من قبل مالك العني املوصى بسكناها سواء الورثة املوصى هلم أو غريهم )

 ثانيا: اإلشارة المفهمة:
ال لسان، طق خلرس أو اعتقاإلشارة املفهمة تقوم مقام العبارة يف الداللة على اإلسقاط، من فاقد الن

 إذا استمر على ذلك، أما الناطق فال تعترب إشارة مطلقاً.
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واإلمياء بالرأس من الناطق ليس إقرارًا باملال أو بالطالق، أما األخرس فإن إشارته املعهودة قائمة 
درًا على امقام عبارته يف كل شيء بيع أو طالق أو إبراء أو إقرار أو قصاص إال يف احلدود، ولو كان ق

 الكتابة على املعتمد.
وأما معتقل اللسان فالفتوى على أنه إذا دامت العقلة إىل املوت جيوز إقراره باإلشارة، وكذلك الكتابة 

 (.7املعنونه املرسومة تقوم مقام العبارة، ألن اإلقرار كما يكون باللسان يكون بالبيان)
 : الفعل:ثالثاا 

د املسقط يقتضيه ، كما إذا باع شيئاً كان ميلكه وقع يف يحيصل اإلسقاط نتيجة فعل يصدر من 
املشرتي، أو نتيجة تصرف يقع من املسقط يتضمنه كما إذا أوصى له بسكىن دار وباع ورثة املوصي هذه 

 (.8الدار، وأجاز املوصى له هذا البيع وروي به، فإن هذا الروى يتضمن حقه يف السكىن. )
، فمات املوصي وباع الورث الدار ، وروي به املوصى له جاز ولو أوصى رجل لرجل بسكىن داره 

 البيع ، وسقط حق السكىن.
أو نتيجة فعل يصدر من املسقط يدل على اإلسقاط، كمن يشرتي بشرط اخليار، مث يتصرف يف 

 ناملبيع، أو يعمل فيه عماًل ال جيوز وال حيل إال يف امللك كهدمة الدار املشرتاة بالشرط أو حنو ذلك، فإ
 ذلك كله يعد إسقاطاً للخيار.

 رابعاا: السكوت:
حيصل اإلسقاط بالسكوت، وذلك كسكوت البكر الصغرية إذا زوجها الويل غري األب واجلد من  
كفء، ومبهر املثل جرباً عنها، حيث يكون هلا اخليار عند البلوغ، ختتار نفسها، وتطلب من القاوي فسخ 

 (.9عقد. )عقد الزواج، أو ختتار زوجها ويبقى ال
وكذلك يف الشفعة، إذا علم الشفيع بالبيع، وسكت سقط حقه يف الشفعة، وكذلك إذا رأت الزوجة 
زوجها يبيع عيناً وسكتت، أو رأى القريب قريبه يبيع العني وسكت، فإن سكوت الزوجة والقريب وعدم 

 هما بعد ذلك.مبلكيت اعرتاوهما على التصرف يسقط حقهما يف إدعاء امللكية، وال تسمع منهما الدعوى
أما األجنيب ولو جاراً فال يعد سكوته روًا يسقط حقه يف دعوى امللك إال إذا سكت عند البيع 

 والتسليم وتصرف املشرتي يف العني.
وقد جيي اإلسقاط ومن عقد الصلح، وإن مل ينص فيه صراحة على اإلسقاط واإلبراء والصلح ينبئ 

احل صاحب دينه على أن جيعله حاالً، وإن مل يكن ذلك بعوض عن اإلسقاط، كمن عليه دين مؤجل وص
 (.10جاز، ألن األجل حقه فيتملك إسقاطه.)
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فالصلح على ثالثة أورب، صلح مع إقرار املدعى عليه باحلق املدعي به، وصلح مع سكوت، وهو 
 لك جائز.ذ أن ال يقدر املدعي عليه باحلق وال ينكره، وصلح مع إذكار املدعى عليه هلذا احلق، وكل

 شروط اإلسقاط:

لإلسقاط شروط كثرية منها ما يرجع إىل املسقط صاحب احلق، ومنها ما يرجع إىل صيغة اإلسقاط، 
ومنها ما يرجع إىل املسقط عنه الذي عليه احلق، ومنها ما يرجع إىل احلق الذي يرد عليه اإلسقاط ويتعلق 

 به.
غاً يكون أهال للتصرف والتربع، بأن يكون بال فأما ما يرجع إىل املسقط صاحب احلق، فهو أن: 1

عاقاًل، غري حمجور عليه لسفه أو غفلة، أو دين وأن يكون خمتاراً وذا والية يف التصرف، ألن اإلسقاطات 
منها تصرفات وأفعال تستلزم األهلية للتصرف والوالية فيه كالطالق والعفو عن القصاص، وترك حق 

 (.11وحق احلضانة.)الشفعة، وإسقاط النفقة واملهر 

ومنها تربعات تستلزم أهلية التربع كاإلبراء من الدين، والتصدق به على املدين، وال يتم ذلك كله 
 إال إذا توفر االختيار، وتوفرت الوالية والصفة.

فإسقاط الزوجة مهرها عن زوجها كله أو بعضه صحيح إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة غري مريضة 
 يصح من الصغرية واجملنونة وغري الرشيدة لعدم صحة اإلسقاط من هؤالء، وينفذ مرض املوت، وإال فال

 من الثلث فقط إذا كانت مريضة مرض املوت اعتباراً بالوصية.
وإمنا يصح إسقاط املهر إذا كان ديناً أو يثبت يف الذمة، وهو ماال يتعني بالتعيني كالنقدين وسائر 

 أما إذا كان عيناً كالدار املعينة واحليوان املعني واملكيالت واملوزوناتاملكيالت واملوزونات الغري متعينة، 
 (.12املقصودة بذاهتا عند التسمية من غري النقدين فإنه ال يقبل اإلسقاط وال اإلبراء منه.)

فإذا كان املهر حليًا معينًا مثاًل وأبرأت الزوجة زوجها منه فال يسقط حق الزوجة عن احللي هبذا 
 وال يصري ملكاً للزوج، ويبقى واجباً عليه أن يسلمه إليها.اإلسقاط، 

ولكن يفيد اإلبراء عدم ثبوت الضمان على الزوج، حبيث إذا هلك احللي يف هذه احلالة قبل التسليم 
 فال ومان عليه حلصول اإلبراء من الزوجة.

ل عليه دين من رج أما يف الدين فال يصح اإلسقاط إذا كان املدين مكرهًا فمثاًل إذا كان رجالً 
آخر، فطلب الدائن أن يربئه من الدين فامتنع فهدده بالقتل إن مل يفعل، وهو قادر على ذلك، وحتقق 
املدين من إيقاع ما هدد به إن مل يفعل، فأبرأه وثبت ذلك يكون اإلسقاط غري صحيح، وللدائن حق 

 (.13املطالبة بالدين من املدين. )
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فهو أن تكون دالة على اإلسقاط، داللة ظاهرة حبسب الووع، كما وأما ما يرجع إىل الصيغة : 2
يف األلفاظ الصرحية املوووعة ملعىن اإلسقاط، أو اليت حتقق معناه حبسب اصطالح الفقهاء بنفسها أو 
بواسطة القرينة وداللة احلال كما يف ألفاظ الكنايات واأللفاظ والعبارات اليت تستعمل عرفاً أو لغة يف معىن 

 واستعملت يف إزالة امللك أو احلق ال إىل مالك أو مستحق مبقتضى القرينة. آخر،

وإذا كان من املمكن حصر األلفاظ الصرحية والكناية بالنسبة لبعض أنواع اإلسقاطات، فليس من 
 (.14امليسور ذلك بالنسبة لسائر أنواعها، ومن مث يرتك األمر يف االستعمال للعرف واالصطالح.)

رجع إىل املسقط عنه الذي عليه احلق أو تقرر احلق قبله فهو أن يكون غري جمهول، وأما ما ي: 3
بأن يكون معلوماً على التعيني، كما يف إسقاط الدين عن مدين معني بالذات أو بالوصف، وتطليق زوجة 

  نمعينة كذلك، أو ميكن معرفته واإلحاطة به كإسقاط الدين عن فالن أو قبيلة كذا، وهم حمصورون، فإ
كان جمهوالً مل يصبح اإلسقاط كما لو قال: كل مدين يل أو كل مدين ملورثي بريء من الدين الذي عليه 
أو قال: أبرأت أحد هذين من ديين عليه وكان كل منهما مدين له، فال يصح اإلسقاط يف ذلك كله، 

 (.15ويبقى حقه الذي تناوله اإلسقاط قائماً كما كان.)

احلق أو املربأ من الدين كثريين ولكنهم حمصورون ، كما إذا قال أبرأت لكن إذا كان املسقط عنه 
قبيلة فالن وهم حمصورون، أو أبرأت هؤالء املدينني وأشار إىل مجاعة حمصورين صح اإلسقاط وبرئ هؤالء 
مما عليهم، أما لو قال كل من يل عليه دين فهو برئ منه، ال يربأ غرماؤه من ديونه إال أن يقصد رجالً 

عينه  فيقول: هذا برئ مما عليه ويشري إليه، أو يقول قبيلة فالن وهم حمصورون ألن جهالة املقر له تضر ب
إذا كانت فاحشة كقوله: ألحد من الناس عل كذا، أما إن كانت يسرية كقوله األحد هذين على كذا، 

 ن األئمة األربعة.لشرط معترب عفال تضر ويصح اإلقرار، وكذا اإلبراء ويطلب إىل املقر واملربئ البيان وهذا ا
وأما ما يرجع إىل احلق الذي مل يرد عليه اإلسقاط فهو أن يكون موجودًا وقائمًا بالفعل عند : 4

 اإلسقاط، ألن احلق قبل وجوده ساقط بالفعل، فال يتصور ورود اإلسقاط عنه.

نة يف حق احلاووقد تقدم أن ترك احلق الذي مل جيب بعد كحق الزوجة يف القسم مستقباًل، و 
احلضانة مستقباًل ال يسمى إسقاطاً، إمنا يسمى امتناعاً، وأنه غري الزم فيجوز الرجوع فيه، والعودة إىل 

 (.16املطالبة باحلق )
وليس من اإلسقاط مامل جيب بعد التطليق املضاف إىل امللك كقوله ألجنبية: إن تزوجتك فأنت 

  عند التحقيق من ملك النكاح بالزواج.طالق، ألن اإلسقاط بالفعل فيه مل حيصل إال
وكذلك يشرتط يف احلق الذي يرد عليه اإلسقاط أن يكون قاباًل لإلسقاط شرعًا كاحلقوق اليت 

 ذكرناها.



ارة    2020يناير    1العدد  المن 

  

 

 

     100 

فإن كان احلق غري قابل لإلسقاط حبكم الشرع كحق اإلرث، والرجوع يف اهلبة، ووالية األب واجلد 
كاحلدود اليت هي حق اهلل تعاىل، أو يغلب فيها حق اهلل   على الصغري، وملك األعيان، أو ملك الغري

تعاىل،  والعدة ونسب الصغري، أو لتعلق حق الغري هبا أو حنو ذلك، فإنه ال يصح فيها اإلسقاط، وال 
 (.17تسقط به.)

ويبدو من ذلك أن اإلسقاطات احملضة اليت ليس فيها متليك كإسقاط حق القصاص، وحق الشفعة، 
 جيرى فيها هذا اخلالف.وحق الدعوى ال 

 أما اإلبراء الذي فيه معىن التمليك فهو حمل خالف بني الفقهاء:
فمذهب احلنفية: أنه ال يشرتط لصحة اإلسقاط أن يكون احلق املربأ منه معلوماً، بل يصبح اإلبراء 

 من اجملهول أيضاً.
ن ما ط عن املديفإذا قال املدين للدائن أسقط عين كل حق علي، ففعل الدائن، صح ذلك وسق

 (.18علم ومامل يعلم، وذلك ألن إسقاط اجملهول للمعلوم صحيح، وبه يفىت )
أما إذا أسقط الدائن دينه عن املدين إمجااًل، بأنه أسقط عنه ما له عليه، وقد كان يف ظنه أنه ألف 

عتماداً على إطالق ا دينار فتبني أنه ثالثة آالف دينار مثاًل، سقطت الثالثة آالف دينار عن املدين قضاًء،
 الرباءة.

ومذهب املالكية: من برئ فالناً مما له قبله، أو من كل حق، أو أبرءه وأطلق، برئ مطلقاً من احلقوق 
املالية معلومة أو جمهولة، وبرئ أيضًا من احلقوق البدنية مثل حد القذف ما مل يبلغ اإلمام، ويدخل يف 

برفع  ب، فيسقط بالرباءة الطلب بقيمتها إذا فاهتا املربأ والطلباحلقوق املالية املعينات كدار على الصوا
 (.19اليد عنها إن كانت قائمة. )

 فلم الشرط، على تعليقه جيوز ال ملك إزالة ألنه جمهول، دين من اإلبراء يصح وقالت الشافعية: ال
 .واهلبه كالبيع  اجلهالة مع جيز

 :تنيصور  يف اجملهول من اإلبراء الشافعية أجاز وقد 
 :األوىل 

 ديين من كأبرأت يقول كان  منها أقل حقه إن يتحقق غاية دينه قدر يعلم ال الذي املربئ يذكر أن
 الذي احلق ولهمش لتأكيد اإلبراء يصح فانه القدر، هذا من اقل دينه إن يعلم وهو دينار مائه عليك البالغ

 .حينئذ املربأ له
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 :الثانية

  (.20.)قدرها جهالة مع ولو منها، إلبراءا جيوز ال الدية، من اإلبراء يف
 عن فيصح هول،اجمل عن اإلبراء منزله ينزل ملعلوم املقر به اجملهول عن الصلح أن وذهب احلنابلة: إىل

 ألنه هولةجم أعيان عن يصح ال: وقيل والعني، الدين بني فرق ال انه هذا وظاهر النزاع، لقطع املشهور
 .إبراء

 يعلم ال املربئ كان  اذا لكن جمهوال، منه املربأ الدين كان  ولو يصح، دينه من ميةغر  الغرمي إبراء وقالوا
وأبرأ الدائن  نه،م يربئه وال به يطالبه علمه انه من خوفا الدائن عن كتمه  وكذلك يعلمه واملدين بالدين،

 صادراً  ليس هذا راؤهاملدين يف هذه احلالة، فإن اإلبراء ال يصح ، ألن فيه ظلماً للدائن وهضماً حلقه ، وإب
 (.21.)له دين ال انه يعتقد هو إذ اهلزل، من ورب هو وإمنا معتربة، إرادة عن

 أنواع اإلسقاط:

 كالطالق  ليكمت فيه ليس حمض إسقاط هو ما منها معينة بأمساء متيز مل ومتنوعه كثريه  اإلسقاطات
ك وما هو إسقاط من وجه ومتلي بدل، أو مال مقابلة يف تكن ومل جمرد وقعت اذا القصاص عن العفو و

 .الدين عليه ممن به التصدق أو الدين وهبة من وجه آخر كاإلبراء من الدين،
 احلاصل كاإلسقاط  وديانة قضاءً  نفسه احلق فيه ويسقط وجه، كل  الرباءة من يقتضي ما ومنها 
 فيه سقطوي وجه، لك  من الرباءة يقتضي ال ما ومنها إقرار، عن الصلح كان  اذا الصلح أو ومن بالصلح

 يسقط فال قاحل نفس أما القاوي، عند باحلق املطالبة و الدعوى، حق به يسقط أي ال ديانة، قضاء احلق
 (.22.)تعاىل اهلل وبني عنه املسقط بني ما يف قائما يبقى بل

 حاله يف كما  ىل،تعا اهلل وبني بينه فيما صاحبه إىل احلق هذا يؤدي أن شرعاً  عليه جيب مث ومن 
 .عام إبراء أو احلق، من إبراء يصاحبه مل اذا إنكار عن الصلح

 اختلف الفقهاء يف حكم رد اإلسقاط:
فذهب احلنفية إىل أن اإلسقاط يرتد بالرد ملا فيه من معىن التمليك، واتفقوا على أنه يشرتط لصحة 

 بعد رده مث لدائنا لب كذلك، فلو قبل اإلبراء أو طلبه من الرد أن ال يسبقه قبول من املربأ لإلبراء، وال يط
 (.23)وتهم بعد املدين ابراء عندهم يصح كم  االبراء، جملس يف كان  ولو منه، يقبل وال يصح ال ذلك
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 أنه إىل عندهم ألصحا يف ذهبوا مث ومن فيه، التمليك معىن لغلبة بالرد يرتد اإلبراء وقال املالكية: إن
 بطل اإلبراء، ملدينا رد فإذا التمليك، يف نص إهنا للمدين، الدين هبه يف قالوا بل ول،القب على يتوقف
 (.24.)الدين وبقي

ورأى الشافعية واحلنابلة: أن اإلبراء ال يرتد بالرد تغليباً ملعىن اإلسقاط فيه، ولذا قالوا أنه ال يتوقف 
 (.25على القبول. )

 حمل اإلسقاط:

ي يتعلق به اإلسقاط ويرد عليه، وليست كل احلقوق صاحلة ألن يتعلق معىن حمل اإلسقاط احلق الذ
هبا اإلسقاط، أو يرد عليها، بل هناك حقوق تصلح لذلك، وحقوق ال تصلح له، ويصعب حصر كل 

 (26احلقوق اليت تقبل اإلسقاط واليت ال تقبل،  وسأتكلم عن احلقوق املهمة، ومن هذه احلقوق: )
 ة:الديون والحقوق المالي: 1

اتفق الفقهاء على أن التقادم ال يسقط نفس احلق املايل، وال يؤثر فيه ديانة أي فيما بني العبد وربه، 
ادم والشروط التقولكنهم اختلفوا يف ذلك من وجهة القضاء ومساع الدعوى باحلق، كما اختلفوا يف مدة 

 .ق عند من يقول بهاليت جيب أن تتوافر ليعمل التقادم عمله ، ومينع من مساع الدعوى باحل
 ومجلة القول يف ذلك يتلخص يف أمرين:

الدعوى اليت مضى عليها مخس عشرة سنة بأن يتضمن مساع األول: إذا أمر السلطان قضائه بعدم 
 مبا له من احلق يف ذلك بناء على قاعدة ختصيص القضاء بالزمان واملكان واخلصومة. –قانون احملاكم هذا 

ميتثلوا هذا األمر، وال حيق هلم أن يسمعوا هذه الدعاوي، وال شيئاً منها  فإنه جيب عليهم شرعاً أن
إليهم بالسماع ولذلك جيب على من عليه احلق أن يؤذيه  ربصفتهم قضاة، إال بأمر من السلطان يصد

 ىلصاحبه فيما بينه وبني اهلل تعاىل، وجيب أن يسمع القاوي هذه الدعاوي بنفسه لئال تضيع احلقوق عل
 (.27ا.)أصحاهب

الثاين: بالنسبة للوقف واإلرث ويف حالة ما إذا مل يصدر هني من ويل األمر مطلقاً، ومضت مدة 
طويلة حتمل عل االعتقاد بعدم أحقية الدعوى بعدها، وتوحي بتكذيب الظاهر هلا، ال جيوز مساع أي 

 دعوى بأي حق بعد مضي تلك املدة الطويلة.
ر فقدرها بعضهم بثالثني سنة، وقدرها البعض اآلخ -ملدةوقد اختلف الفقهاء يف تقدير هذه ا

 والراجح الوسط وهو ثالث وثالثون سنة. -بثالث وثالثني سنة، والثالث بست وثالثني سنة
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واألساس يف ذلك هو القضاء على التزوير وقطع دابر االحتيال والفساد، وتبدأ املدة يف احلالتني من 
 (.28به، ال من تاريخ ثبوت احلق نفسه )تاريخ ثبوت حق املطالبة باحلق لصاح

عند النكاح ال يصح تعليقه على شرط، وال إوافة إىل املستقبل، ألنه البد أن يكون  النكاح:: 2
 منجزاً يفيد اإلنشاء يف احلال، ويعقب أثره فوراً، وهذا القدر متفق عليه بني األئمة.

 شروط النكاح. يفوهو األساس يف الكالم على جواز اإلسقاط وعدم جوازه 
 ويأيت الكالم يف هذا يف مسألتني:

إذا أسقط الزوج حقه يف نقل زوجتها من بلدها أو من دارها أو يف السفر هبا من بلد إىل  :ىاألول
آخر، بأن تزوجها على أن ال ينقلها من بلدها أو من بيتها، أو على أن تسكن حيث أحبت، أو على 

 الوفاء هبذا الشرط. أال يسافر هبا، فهل جيوز ذلك ويلزمه
إن هدا الشرط الغ، وال يعمل به، وال يلزم الزوج الوفاء به، ألنه يتضمن إسقاط حق  قا: الحنفية:

 (.29جعلت له احلق يف نقل زوجته اىل بيت الزوجية، ويسكن هبا حيث أحب) ثللزوج قررته الشريعة، حي
كان يستحب له ذلك، وإن بىن علي م الزوج، وإن  ز ا الشرط الغ ، وال يلذأن ه ومذهب المالكية:

قدر املهر وردد يف شرطني على قدرين كأن يتزوجها بألف وتشرتط عليه إن أخرجها من بلدها أو من بيت 
أبيها فمهرها ألفان يفسح العقد وال يلزمه الوفاء بالشرط، ما مل يف به وأخرجها من بلدها أو من بيت 

 (.30أبيها ال يلزمه األلف الثانية.)
إن هذا الشرط ال أثر له علي العقد، ألنه ال خيل باملقصود منه، ولكن ال جيب الشافعية: وقا: 

على الزوج الوفاء به. فالنكاح صحيح  وجيب  مهر املثل سواء وردت عبارات الشرط بأثره ومل تربط 
 بالصداق. 

ه كان ب : أن هدا الشرط صحيح والزم، وجيب على الزوج الوفاء به، فإن مل يفورأى الحنابلة
للزوجة اخليار يف فسخ النكاح، ألهنا رويت بالنكاح على الشرط، ومل ترض بدونه فيثبت هلا اخليار، وال 

 (.31يسقط  حقها )
إذا أسقط الزوج حقه يف املعاشرة اجلنسية مع زوجته ، أو أسقطت هي حقها يف ذلك ، أو : ةالثاني

 على أال يتزوج عليها.  ها أوأسقط حقه يف الزواج بغريها بأن تزوجها على أال يطأ
أن الشرط يبطل العقد، ألنه خيل باملقصود منه، وخيالف موجبه  فمذهب  المالكية والشافعية:

رع وبينه، أما الشرط الثاين وهو أال يتزوج عليها فإنه شرط باطل ،ألنه يؤدي إىل حترمي االذى حدده الش
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ود منه، فيصح  تأثري له علي العقد ألنه ال خيل باملقصاملباح، فال جيوز وال يسقط حق الزوج يف التزوج، وال
 (.32العقد ويبطل الشرط )
إن الشرط األول باطل، أما الشرط الثاين وهو أال يتزوج عليها فهو صحيح والزم،  وقا: الحنابلة:

ي لوجيب علي الزوج الوفاء به، ألن فيه نفعًا للزوجة، وقد جرى به العرف فيكون الزماً، وال أثر له ع
 (.33العقد، وإن مل يوف به، فللزوجة حق فسخ النكاح، وإذا أسقطت حقها سقط)

فقالوا ببطالن الشرطني، والعقد صحيح وال يسقط حق الزوج هبذا االشرتاط، ألهنا أما الحنفية: 
 (.34حترم حالاًل هو استمتاع الزوج بزوجته، وإباحة التزوج بأخرى )

عل داللة علي معين الطالق لغة، وهو التخلية أو شرعا : الطالق هو اللفظ الذي جالطالق -3
 وهو إزالة حل احمللية.

ويستوى يف الركن ذكر التطليقة وبعضها، حىت لو قال هلا أنت طالق بعض تطليقة أو ربع تطليقة 
عوض هذا هو األصل فيه، وقد يكون بال بأو ثلث أو نصف وعلى هذا قول عامة العلماء واخللع طالق 

 .ن بلفظ اخللع وجاز بعوض من هو غريها أي الزوجة ولو أجنبيا منهاعوض إذا كا
ه إن كان وو ويصح اخللع من كل زوج يصح طالقه بامللك او الوكالة أو الوالية، ويقضي الزوج ع

 (.35مكلفا رشيدا )
وإذا طالع زوجته أو بارئها بعوض، فإهنما يرتاجعان مبا بينهما من احلقوق، فإن كان قبل الدخول 

 ها نصف املهر، وجيوز اإلسقاط منها أو منه.فل
ومن خالع زوجته خلعًا صحيحًا مل يسقط بذلك عنه نفقتها وكسوهتا وسكنها يف العدة، إال أن 
تكون ثالثة جمموعة أو مفرقة، وال جيوز اخللع على تربئة من نفقة محلها، أو من رواع ولدها، وكل ذلك 

 باطل، ألنه معلوم القدر.
ب الشـــــارع العدة على املرأة عند حصـــــول الفرقة يف الزواج الصـــــحيح وعند حصـــــول أوج . العدة:4

الوفاة، وعند الفرقة بعد الدخول يف الزواج الفاســـــد، وأوجب الشـــــارع الســـــكىن للمعتدة يف مســـــكن العدة 
 الذي كانت تقيم به حني الفرقة أو الوفاة.

أن يسقط  حق الزوجة، فليس للزوجوسكىن املعتدة يف سكن العدة فيه حق اهلل تعاىل وحق الزوج و 
حيل هلا الزواج  سقط والتالعدة عن الزوجة ويبطلها، وإن أسقطها وأباح هلا التزوج بغريه أثناء عدهتا، ال 

 بغريه، ألن يف إسقاطها إسقاط حق اهلل تعاىل وهو ال ميلكه، وليس له أن خيرجها من مسكن العدة.
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ه على خروجها من مسكنها الذي طلقها فيه فال جيوز، إذا خالع الزوج زوجت وفي مذهب المالكية:
 (.36وجيب رد خروجها من املسكن بعودهتا إليه، ألن ردها إليه حق اهلل تعاىل، فال جيوز ألحد إسقاطه. )

إن السكىن ملعتدة واجب بطالق أو فسخ أو وفاة يف مسكن الئق كانت به عند ورأي الشافعية: 
 ة.الفرقة، وال خترج منه ولو رجعي

 (.37ولو أسقطت حق السكىن عن الزوج مل يسقط لوجوهبا يوماً بيوم، وإسقاط مامل جيب الغ.)
إذا كانت حاماًل وجب هلا السكىن قواًل واحداً، وإن مل تكن حامالً  تهو تإن املبومذهب الحنابلة: 

 (.38ففيها روايتان: اجلواز وعدمه.)
من حق السكىن حال قيام العدة ال يربأ ذلك،  إذا أبرأت الزوجة املطلقة مطلقها وقا: الحنفية:

 (.39ألن السكىن يف مسكن العدة كما هو حق هلا، حق اهلل تعاىل فال متلك إبطاله.)
وإن برأته من مؤنة السكىن صح ذلك، وال جتب هلا أجرة املسكن، ولكن جتب عليها السكىن يف 

ى دنانري ال جيوز ألن السكىن ف العدة مسكن العدة، وإن صاحلت املطلقة البائن زوجها من سكناها عل
حق الشرع بعوض أو بغري عوض، وجيوز هلا أن تنتقل من املسكن الذي كان يضاف إليها حني الفرقة أو 

 الوفاة، وهو مسكن العدة.
  احلضانة نوعان: حضانة النساء وحضانة الرجال، وبيان ذلك يف كتب الفقه.الحضانة القائمة: : 5

 فإذا كان احملضون يف سن حضانة النساء، وأسقطت احلاونةط احلضانة ، ويهمنا هنا هو إسقا
حقها يف احلضانة، فإهنا تسقط بإسقاطها، وال جترب عليها، إذا كانت هناك حاونة أخرى تليها، وتروى 

ضانة، ن حقها حينئذ ال يسقط بإسقاطها، وجترب على احلإحبضانته، أما إذا مل يوجد غريها من احلاونات ف
 تب على إسقاط حقها يف هذه احلالة، إبطال حق الصغري واإلورار به.إذ يرت 

ال تعود احلضانة بعد اإلسقاط للغري بعوض أو بغري عوض، أي إذا أسقطت  ومذهب المالكية:
وقيل  -احلاونة حقها يف احلضانة لغريها بغري عذر مث أرادت العود فال تعود بناء على أهنا حق للحاونة

 (.40تعود.)
لو أسقطت احلاونة حقها، انتقلت ملن يليها، فإذا رجعت عاد حقها، فلو امتنعت لشافعية: وقا: ا

األم عن احلضانة فقيل تنتقل إىل أم األم، وقيل األب، ألن األم مل يبطل حقها ولو طالبت هبا كانت 
 (.41أحق.)

اد يعود إليه عفقالوا: إن من له حق احلضانة إذا أسقطه صح وسقط، وإن أراد أن  أما الحنابلة:
 (.42مىت شاء.)
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أن احلاونة إذا أسقطت حقها يف احلضانة والصغري ما يزال يف سن احلضانة ومل  :الحنفيةومذهب 
والن: ق                   توجد حاونة أخرى، فهل يسقط حقها يف احلضانة بإسقاطها يف هذه احلالة؟

 (.43اً للحضانة.)أصحهما عدم سقوط احلق على احلاونة مادام الصغري حمتاج
احلدود منها ما يتوقف على رفع الدعوى وهي حد السرقة، وحد القذف فال يصح  الحدود:: 6

 بعد الرفع إىل احلاكم، إال أن يأيت املدعي مبا يبطل الدعوى ويسقط اخلصومة. فيهماالعفو 

 شرط.لواإلسقاط يف حالة إتيان املدعي مبا يبطل الدعوى، يرتتب عليه سقوط احلد لفوات ا
أما ما ال يتوقف على الدعوى كحد الزنا وشرب اخلمر، فال يصح إسقاطه قبل الرفع وال بعده، ألنه 

 ليس هناك دعوى حىت ينصرف اإلسقاط إليها.
ويف مجيع األحوال ال جيب املال، ألنه إذا مل يصح اإلسقاط كان أخذاً للمال بال مقابل، وإذا صح 

 وهو حق جمرد ال يصح أخذ العوض عنه. اإلسقاط، كان إسقاطاً حلق اخلصومة
إىل أنه ال حاجة إىل الدعوى يف السرقة من املسروق منه،  وذهب المالكية وبعض الحنابلة:

 (.44والقذف جانب احلق الشخصي فيه أووح منه يف السرقة.)
يشرتطون الدعوى واخلصومة يف حد القذف، إال أهنم يقررون أن األفضل للمقذوف الحنفية ومع أن 

 (.45أن يعفو.)
فنه ال جيوز العفو واإلسقاط مطلقًا يف احلدود  مالك والشافعي وأحمدأما عند األئمة الثالثة 

اخلاصة هلل تعاىل وهي حد الزنا وشرب اخلمر قبل الرفع وبعده، أما حد السرقة وحد القذف فإن احلق 
القضاء جيوز يف حد  الرتافع إىلالشخصي ثابت وظاهر فيهما بال ريب. ويتصور فيهما العفو، والعفو قبل 

 (.46السرقة باالتفاق، وإذا كان العفو فال دعوى وال عقوبة.)
اتفق الفقهاء على أن الدين يسقط باإلسقاط، ألنه ما الدين والمنافع والحقوق المجردة: : 7

كتاب   دام يف الذمة فهو حق جمرد، واحلقوق اجملردة تسقط باإلسقاط، وباب اإلبراء من الدين واسع يف
 الفقه.

واخلالف بني الفقهاء يف أن اإلبراء يعد متليكاً أو إسقاطاً، أي أن الغالب فيه هو معىن التمليك، أو 
 معىن اإلسقاط.

ولكن إذا كان إسقاط املنفعة خيالف املشروع ويقتضي تغيريه، فال يصح، كاملستعري يسقط حقه يف 
فاع ها بني املعري واملستعري، ألن موجب العقد ملك االنتاالنتفاع بالعارية مع بقاء اإلعارة واستمرار عقد

 بالعارية.
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فإسقاط هذا احلق مع بقاء العقد تغيري ملقتضاه، ويؤدي لوجود عارية قائمة ال يصحبها ملك املنفعة، 
وكذلك احلال يف اإلجازة ال يصح للمستأجر إسقاط حق االنتفاع بالعني املؤجرة مع بقاء عقد اإلجيار 

 (.47ب.)لنفس السب
أما احلقوق اجملردة فإهنا تقبل اإلسقاط ويستثىن من ذلك احلقوق اليت تعترب من األوصاف الذاتية  

 كحق الوالية بالنسبة لألب واجلد فإنه ال جيوز إسقاطه، وال يقبل من واحد منهما التنازل عن واليته.
ها إسقاط حق يت يف إسقاطعد إسقاطها تغيرياً للشرع كحق اإلرث واحلقوق اليوكذلك احلقوق اليت 

الغري كحقوق اهلل يف احلدود والتعازير، ودعوى الطالق، واخللع والعدة، والسكىن يف مسكنها، وكحق 
الصغري يف احلضانة، وكذلك احلقوق اليت مل جتب كحق الزوجة يف القسم مستقباًل وحق احلاونة يف 

 (.48احلصانة مستقباًل، فإن ذلك كله ال يسقط باإلسقاط.)
احلنفية على أن الرجوع يف اهلبة ال يسقط باإلسقاط، ويستوي أن يكون هذا  نصذهب الهبة: . 8

 املوهوب له من حق الرجوع على شيء يصح ويكون صاحلةاإلسقاط بعوض أو بغري العوض، غري أنه إذا 
العوض ب عوواً عن اهلبة ال عن اإلسقاط، ويسقط حقه يف الرجوع، ألهنا تكون حينئذ هبة بعوض، واهلبة

 (.49فيها ) الرجوع ال جيوز

ده احلر فله اعتصار اهلبة من ول -إال األب فقط ال اجلد هال يصح الرجوع يف اهلبالمالكية وعند 
الذكر واألنثى صغريًا أو كبرياً، غنيًا أو فقريًا جربًا بغري عوض، ولو جازها االبن إال فيما أريد به ثواب 

 (.50اآلخرة، فال اعتصار فيه )
 (.51يرون أن لألب حق الرجوع يف هبة ولده، وال يسقط هذا احلق باإلسقاط.)لشافعية: وا

ال جيوز للواهب أن يرجع يف هبته، إال األب األقرب فيجوز له الرجوع يف اهلبة ولو وقا: الحنابلة: 
 يسقط الأي أن حق الرجوع يف اهلبة ملن جيوز له الرجوع فيها وهو األب األقرب،  -أسقط حقه يف الرجوع

 (.52باإلسقاط.)
الشفعة ال تبعض، أي ليس ألحد أحذ البعض دون البعض، بل إما أن يأخذ اجلميع أو الشفعة: 

أي مل جيرب املشرتي علال  ضيرتك اجلميع، فإذا امتنع املشرتي من ذلك فإن روي فله التبعيض فقوله مل تبع
 التبعيض، وإذا أحتدث الصفقة مل تبعض.

 (.53وهذا رأي املالكية.) -إن دفع فعىبنفس الثمن أو بقيمة الش عىف)ويأخذ الشفيع الش
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أنه ليس له أن يأخذ إال الشيء الذي جياوزه باحلصة، مث قال: وتبطل الشفعة إذا ورأى أبو حنيفة: 
صاحل املشرتي الشفيع على عوض، وعلى الشفيع رد العوض، ألن حق الشفيع ليس مبقرر يف احملل، وإمنا 

 (.54تملك، فال جيوز أخذ العوض عنه.)هو جمرد حق ال
إن كان الشفعاء مجاعة استحقوها على قدر األمالك إذا كان ما جيب فيه  الشافعية:ومذهب 

الشفعة ملكاً جلماعة وهم متفاوتون يف قدر امللك، وباع أحدهم حصته فهل يأخذون على عدد رؤوسهم، 
 (.55هم على قدر حصته.)الف، واألصح أخذ كل واحد منخفيه أمالكهم على قدر أم 

 بتبعيصضرر املشرتي لئال يتمجيع الشفعى املبيع للشريك املستحق للشفعة أن يأخذ الحنابلة: وقال 
 (.56بيع مع أن الشفعة تثبت على خالف األصل دفعاً لضرر الشركة )الصفقة يف حقه بأخذ بعض امل

دية، وما بقي منها يكون إن من عفا سقط حقه من الدم ومن ال لكيةاالم مذهب.القحاص: 10
 ملن بقي ممن له التكلم ولغريه من بقية الورثة كالزوج أو الزوجة واإلخوة ألم.

وإذا  قود،الوإذا عفا البعض مع تساوي درجتهم بعد ثبوت الدم ببينة أو إقرار، أو قسامة سقط 
 (.57عمد )ي دية الفلمن بقي ممن مل يعف، وله التكلم أو هو مع غريه نصيبه من الدية، أ القودسقط 

فو عن بعينه، فلو أطلق الع القودأن موجب العمد املضمون يف نفس أو غريها الشافعية ومذهب 
ومل يتعرض للدية وال اختارها بعده فوراً، فاملذهب ال دية، ألن القتل مل يوجبها، والعفو إسقاط ثابت  القود

 (.58.)معدومال إثبات 
اء أو الدية ، فيخري الويل بينهما، فإن ش القودأحد شيئني  قتل العمدبالواجب الحنابلة: وقال 

اقتص، وإن شاء أخذ الدية، ولو مل يرض اجلاين، وإن عفا جماناً فهو أفضل مث ال عقوبة على جاٍن، ألنه 
 (.59إمنا عليه حق واحد وقد سقط. )

لتحقق معىن  ءهإىل أنه إذا عفا ويل املقتول ع القاتل سقط القصاص، ألن استيفاالحنفية وذهب 
ال بدون االستيفاء بالعفو، ألنه إذا عفا فالظاهر أنه ال يطلب الثأر بعد العفو ف حيصلاحلياة، وهذا املعىن 

 (.60يقصد قتل القاتل. )
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 العدة 
 

  ابراهيم عبد السالم املعلول  أ.
 كلية القـانون  جامعة صرباتة  

  

 الُمَقِدَمة
به، ومن ااحلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليم على نبيه الكرمي، وعلى آله وأصح   

 تبعهم بإحسان إىل يوم الدين،
 وبعد..  

.. فلقد اهتمت الشريعة اإلسالمية بفقه األسرة، وأولته عناية بالغة؛ الرتباطه مبسائل حساسة 
 متس الناس يف حياهتم الشخصية، من زواج وطالق وآثارمها.

 براءة يمة، تتمثل يفوال شك أنَّ من آثار احنالل رابطة الزوجية الِعدة، واليت هلا مقاصد عظ   
 الرحم، وحفظ األنساب، وصيانتها من االختالط والضياع.

وهلذا عكف علماؤنا على بيان أحكامها املتعددة، وتفصيل مسائلها الشائكة اليت من أمهها، 
 وأكثرها غموواً مسألة االنتقال أو التحول، والتداخل.

ناس من أمهية كربى، مرتبطة حبياة ال ومن هنا تكمن أمهية هذا البحث وسبب اختياره، ملا له  
وواقعهم؛ وملا له من صعوبة يف تفصيل مسائله، وإيضاحها، وخري دليل على ذلك، أنَّ علماءنا اختلفوا 
يف مسائل االنتقال والتداخل اختالفاً كبرياً؛ بل جعلوه باباً أطلقوا عليه باب االمتحان، كما قال علماء 

 ، وميتحنون.املالكية باب ميتحن به الفقهاء
وبالرغم أنَّ هناك دراسات سابقة عديدة يف موووع الِعدة، فإهنا جاءت منثورة يف أمهات     

كتب املذاهب الفقهية، وأما الكتابات املعاصرة، فقد أشارت ملسائل االنتقال والتداخل يف حملة  موجزة 
اهتمت هبذه  حباث الوحيدة، اليتسريعة، من غري ارتباط بأسباهبا وال بتغري أحوال املرأة، ولعل من األ

راق، حيث ركز الع-اجلزئية هو حبث للدكتور عبدالستار عايش عبد، كلية العلوم االسالمية، الرمادي
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يف حبثه، عن مفهوم الِعدة وأنواعها بإجياز، مث حتدث عن التداخل؛ وهو حبث منشور عرب شبكة 
 ر عايش من عدة وجوه أمهها:املعلومات ،وخيتلف هذا البحث عن حبث الدكتور عبدالستا

أنَّ هذا البحث يركز على الصلة بني أنواع العدة وأسباهبا، وبني االنتقال والتداخل، باإلوافة إىل 
 أن هذا البحث، فرق بني مسائل انتقال العدة، وبني تداخلها.

 ويطرح هذا البحث جمموعة من التساؤالت من أمهها؟   
امرأة إىل أخرى حبسب احلال اليت هي عليها، إال أن حاهلا أن من املعلوم أن العدة ختتلف من 

  ليس ثابتاً، فقد يتغري، فهل تتغري عدهتا بناء على تغري حاهلا، فتنتقل املرأة إىل عدة أخرى، غري اليت
 كانت عليها؟ مث إن للعدة أسباباً متنوعة، فهل تتداخل العدد بناء على تعدد األسباب؟ 

 ناء عدهتا من رجل آخر مث فرق بينهما فهل يلزمها عدتان أم عدة واحدة؟وماذا لو تزوجت املرأة أث
هذه التساؤالت وغريها، أناقشها من خالل املنهج االستقرائي مقتصراً على أراء الفقهاء األربعة 

 وفق اخلطة التالية:   
 املقدمة:  

 املطلب األول: مفهوم العدة وأنواعها.
 ا.الفرع األول: مفهوم العدة وأسباهب

 الفرع الثاين: أنواع العدة.
 املطلب الثاين: انتقال العدة، وتداخلها.

 الفرع األول: انتقال العدة.
 الفرع الثاين: تداخل الَعدة.

 اخلامتة:
واهلل أسأل: أن ينال هذا البحث املتواوع االستحسان والقبول ، وأن ينفع به العباد، إنه ويل 

 ذلك والقادر عليه.  
 



ارة    2020يناير    1العدد  المن 

  

 

 

     113 

 هوم العدة، وأنواعها.المطلب األول مف

اختلف العلماء يف تعريف العدة، ويف بيان أسباهبا، ويف عرض أنواعها، وسأحاول يف هذا املطلب 
 احلديث عن مفهوم العدة، وأسباهبا يف الفرع األول، مث أحتدث عن أنواعها يف الفرع الثاين.

 -أوال: مفهوم العدة لغة واصطالحا:

مصدر عددت الشيء عداً وعدة، والعدة عدة املرأة، شهورا كانت أو أقراًء، أو ووع  إ. العدة لغة:
محل، يقال اعتدت املرأة عدهتا من وفاة زوجها، ومن تطليقه إياها اعتدادا ، واجلمع ِعدد، وأصل ذلك  

 (2001،69/1، هـ، 370كله من العّد.) اهلروي أبو منصور ت 
 :مفهوم العدة اصطالحا. ب

تعددت تعاريف العدة لدى الفقهاء فعرفها األحناف بأهنا :) .. تربص يلزم املرأة عند زوال  
 ( 4/138هـ،د.ت،970النكاح أو بشبهة ..( ) ابن جنيم املصري ت 

له :بزوال و ويالحظ على هذا التعريف أنه مل يصرح باالنتظار عند الوفاة، وإمنا أشار إليها بق
 النكاح، على اعتبار أن زوال النكاح إما أن يكون بالوفاة، أو الطالق، أو التطليق. 

وعرفها املالكية بأهنا :) مدة معينة شرعا ملنع املطلقة املدخول هبا، واملتوىف عنها من النكاح(. ) 
 (. 2/671هـ ،د.ت ،1241الصاوي املالكي ت 

رعا، من العدة، وفيما تكون، فهي مدة تربص ملزمة هبا املرأة شتوسع املالكية يف ايضاح املقصود   
سواء أكانت مطلقة، أو متوىف عنها زوجها، إال أن هذا التعريف مل يشر ما إذا كان النكاح بشبهة 

 يلزم املرأة العدة أم ال؟ مع أن فقهاء املالكية حبثو ذلك طويال يف كتبهم، عند احلديث عن  العدة.
الشافعية بأهنا: )..تربص املرأة مدة يعرف فيها براءة رمحها بأقراء أو أشهر أو ووع  وجاء تعريفها عند

 (.252، ص 2005هـ ، 918)مشس الدين الغري ت 4محل ..(
 

يبني هذا التعريف أن أنواع العدة اليت ترتبصها املرأة ، وهي إما أن تكون أقراء، أو أشهر، أو ووع 
 محل.
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 (.191/.3م 1993هـ  1051)البهويت ت 5رتبص احملدود شرعا..( ويعرفها احلنابلة بأهنا).. ال
يوجز هذا التعريف مفهوم العدة ـويقتصر على بيان أهنا انتظار ملدة معينة حمدودة شرعا للمرأة 

 املعتدة.
 ويف اجلملة : فإن تعاريف الفقهاء للعدة تتفق مجيعها على اآليت:

 يف هذه املدة الزواج .أن العدة تربص ملدة معينة، فال يباح للمرأة  -1

 أن مدة الرتبص حمددة شرعا. -2

أن هذه املدة متنوعة، ليست واحدة فهي ختتلف من امرأة إىل أخرى، كما سيأيت بيانه يف  -3
 الفرع الثاين .

  -ثانيا: أسباب العدة:

أثناء  كون عليها املرأةاحلالة اليت ت ىتتنوع العدة بناء على تنوع أسباب الفرقة بني الزوجني، وبناء عل
 الفرقة.

فعدة املتوىف عنها زوجها ختتلف مدة تربصها عن املطلقة؛ واملدخول هبا ختتلف عن غري املدخول 
هبا، وكذلك احلال بالنسبة لعدة احلامل وغري احلامل، وعدة ذات احليض عن عدة اليت ال حتيض؛ وهلذا 

تسب تسب بالقروء، وقد حتفإن حساب مدة العدة ختتلف بناًء على ذلك من عدة إىل أخرى، فقد حت
 (413م، ص 2009.)بشري،   6باألشهر، وقد تنتهى بووع احلمل(

 وجتب العدة شرعا على املرأة لواحدة من األسباب األتية :
( ، فوجوهبا  بالطالق .2/56م، 1995هـ،  1126)النفراوي  7طالق، أو فسخ، أو موت.

 (226البقرة / .)8چ چ چ چ    ڃ ڃچ  بقوله تعاىل :
شرتط يف  وحوب العدة على املطلقة أن يدخل هبا الزوج دخوال شرعيا، أما قبل الدخول فال جتب وي

) . 9 ک ک ک ک گ چ ڑ ڑژ ژ  ڈ     ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇچ  العدة على املرأة لقوله تعاىل :)
 (49االحزاب/

 العدة أم ال ؟.بوهنا يطرح تسآؤل مفاده :إذا اختلى الزوج بزوجته، ومل يدخل هبا فهل ت لزم املرأة 
 ناقش الفقهاء هذه املسألة على النحو التايل :

ذهب األحناف إىل القول بوجوب العدة بعد اخللوة ؛ألهنا قامت مقام الدخول يف وجوب العدة 
 (.3/191م،  1986هـ م587الكاساين ت . ) 10احتياطا
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ا ؛لتوهم ستحسانويرى صاحب تبني احلقائق أن العدة جتب )..ولو كانت اخللوة غري صحيحة ا
 (.2/144هـ، 1313هـ،  743)الزيلعي احلنفي  ت. 11الشغل ؛ وألن العدة حق هلل تعاىل ..(

ووافق احلنابلة األحناف يف هذا القول :بوجوب العدة باخللوة، مادامت الزوجة مطاوعة، ولو مل 
 (.5/411هـ،  د.ت  1501البهويت ت ) 12ميسها.

دة باخللوة، أن ميكن فيها الوطء، ولوكان هناك مانع كاحليض أو أما املالكية فيشرتطون لوجوب الع
هـ،  1230) الدسوقي ت 13النفاس أو الصيام، أما إن كان الزوج جمبوبا، فال عدة بوطئه،

وأن تكون الزوجة كذلك مطيقة للوطء، فال جتب العدة على الصغرية لتعذر وطئها، . (2/468د.ت،
)الغرياين، 14ى الوطء، فلو كان خمصيا، فال جتب على مطلقته عدة وأن يكون الزوج بالغاً، وقادرا عل

 (،  فيسري هذا احلكم على املطلقة بعد الدخول احلقيقي.319م،  ص 2007
 أما الشافعية فلهم قوالن:

جاء يف مغين احملتاج )..وال جتب العدة خبلوة جمردة عن وطء يف اجلديد، ويف القدمي تقام مقام 
م ص 1974أبو العينني ( ، و )5/79م 1994هـ  977بيين الشافعي ت الشر  ) 15الوطء..(.

343.) 
 هذه مجلة من أقوال الفقهاء يف هذه املسألة، واليت نص عليها القرآن الكرمي بقوله تعاىل :

( ويطرح سؤال .49)األحزاب/  16.ک ک ک ک گ چ ڑ ڑژ ژ  ڈ     ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇچ 
 ة يف النكاح الفاسد ؟.آخر مفاده، هل جتب العدة على املرأ

وجياب على ذلك بأن العقد إذا كان فاسدا، وحصلت الفرقة بني الزوجني بالرتك أو باملفارقة، فال 
جتب العدة، إال إذا حصل دخول حقيقي، قبل املتاركة أو التفريق، ولو كان النكاح جممعا على فساده، 

 إذا كانت هناك شبهة تدرأ احلد.
د بالشبهة، أشبهه بالنكاح الصحيح، خبالف النكاح الفاسد الذي ال يدرأ والعلة يف ذلك أن درأ احل

 (163م، ص2006شيبة،  ) 17احلد فال جتب منه عدة، وإمنا جيب منه االسترباء.
 ٻٱ چومن األسباب املوجبة للعدة وفاة الزوج، وهو أمر متفق عليه بني الفقهاء مجيعا لقوله تعاىل: 

  ( سواء دخل هبا الزوج أو مل يدخل .234بقرة /)ال 18.چ ڀپ پ  پ پ    ٻ ٻ ٻ
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 تتنوع العدة على سبيل االمجال إىل ثالثة أنواع :
 عدة بالقروء. - 1

 عدة باألشهر . - 2

 عدة بووع احلمل . - 3

 عدة القروء:
ولذلك  قروء؛وهذه العدة خاصت مبن فارقت زوجها بغري الوفاة، فهي عدة للمطلقات ذوات ال  

 (..228البقرة/  ) 19چ ڎ  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ چ چچ     ڃ ڃچقال تعاىل: 
احليض، والطهر وده،  تقول الَقْرء والَقْرء ، واجلمع أقراء، ويف احلديث ) دع الصالة  والقرء لغة:

 (.1/394 2004هـ،  385ت الدارقطين)20أيام أقرائك (.
وقت احليض ولوقت الطهر قرءا، فهو من قبيل املشرتك وهو اسم للوقت ؛وهلذا جاز أن نقول ل

(، واختلف أهل العلم يف املراد بالقروء الواردة يف 1/131هـ 1414هـ 711األفريقي ت ) 21اللفظي.
 (، على قولني:.228البقرة / ) 22چ چ چ چ    ڃ ڃچ قولة تعاىل 

السرخسي ت  )23هنا احليضومها احليض والطهر، فريى األحناف، واحلنابلة أن املقصود بالقرء 
 (4/111د.ت  -هـ ،وينظر968)أبو النجا ت(، و6/13م1993هـ،  483

هـ ، 1299عليش املالكي ت ) 24بينما يرى املالكية والشافعية أن املراد بالقرء هو الطهر. 
 ( 18/133هـ ، د.ت 676النووي ت ( و) 4/297م،  1984

ء تعتد ثالث حيضات كوامل على رأي من قال بأن احلاصل أن املرأة املطلقة اليت من ذوات القرو 
م  1950، ة)أبو زهر  25القرء هو احليض، فال تنقضي عدهتا إال بانقضاء ثالث حيضات كوامل

 .(.375ص
ولو قلنا بأن القرء هو الطهر )..فإن عدهتا تكون بانتهاء الطهر الثالث عند رؤيتها للدم من احليضة 

، (3/95م 2002الغرياين،   ) 26فيه واحدا من هذه الثالثة ..( الثالثة، وحتتسب الطهر الذي طلقت
 ولو كانت يف آخر الطهر، والنساء ذوات األعذار ثالثة أصناف:

معتادة، ومرتابة، ومستحاوة، فأما املعتادة :فهي املطلقة غري احلامل ،عدهتا ثالثة قروء، كما سبق  
 االشارة إليه.
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الغرناطي  )27تها بغري سبب من محل، وال ارواع، وال مرض.(وأما املرتابة ).هي اليت ارتفعت حيض
(، فإهنا تنتظر مضي مدة احلمل، وهي تسعة أشهر استرباء، مث ثالثة عدة،  401م،2013هـ 741ت

 فيكمل هلا سنة كاملة، إن مل حتض.
وهذا قضاء عمر بن اخلطاب _ روي اهلل عنه _ فقد روى مالك يف املوطأ عن سعيد بن املسيب، 

عمر بن اخلطاب _ روي اهلل عنه _ قال :)أميا امرأة طلقت، فحاوت، حيضة أو حيضتني، مث  أن 
رفعتها حيضتها، فإهنا تنتظر تسعة أشهر، فإن هبا محل فذلك، وإال اعتدت بعد التسعة أشهر مث حلت 

 (310م ص  2009)اإلمام مالك،  28(.

 ، والثالثة، أو مرور تسعة أشهر _أما إذا حاوت خالل ذلك، احتسبت حيضة، مث تنتظر الثانية
إن مل تدخل سن اليأس _وتضف عليها ثالثة أشهر أخرى لتكتمل سنة، فإن حاوت بعد السنة مل 

(،و )القرطيب ت 5/25م 1994هـ  386)ابن أيب زيد القريواين ت 29يعترب، وهذا قول املالكية.
ري،  األحوال الشخصية ، وينظر مجعة بش401م ص2013(،و)الغرناطي  2/619م 1980هـ   463

 (416م ص 2019
وأما األحناف والشافعية، فقالوا أن اليت انقطع عذرها لغري سن اليأس، فإهنا تنتظر إىل أن حتيض 

 (3/195)الكاساين    30ثالث حيضات أو تبلغ سن اليأس مث تعتد بثالث أشهر.
 وأما املستحاوة، وهي اليت استمر عليها الدم فهي على أحوال:

)العيين ت  31ز عدهتا، وتعرف موقعها من الشهر، وهذه عدهتا بالقروء، عند احلنفيةأن متي -1
م 1995هـ ،897)املواق  ت  32(، واملالكية5/616هـ البناية شرح اهلداية د.ت 855

)ابن    .34واحلنابلة (،4/48م 1997هـ 1302) الدمياطي ت  33والشافعية ، (5/474
 (. 8/112م  1986هـ  620قدامة ت 

 

إذا كانت حائرة يف عدهتا، ومل تستطع متييزها فعدهتا عند األحناف والشافعية ثالثة أشهر؛ ألن  -2
)مشس و  ،( 5/616هـ د.ت 855)العيين ت  35الغالب أن النساء حيضن مرة يف الشهر 

، ولألحناف قول بسبعة أشهر، وأما املالكية فإهنا تلحق (.5/81هـ  977الدين الشافعي ت 
 (5/575م 1995.)املواق،   36 محل، فتعتد لسنة كاملةباملرتابة لغري

 وروى عن أمحد قوالن: -3

 األول: أهنا تعتد باألشهر موافقا لقول احلنفية والشافعية .
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م 1986)ابن قدامة ، 37الثاين: أهنا )..تعتد سنة مبنزلة من رفعت حيضتها ال تدري ما رفعها ..(
 ، وهو قول املالكية .(.8/112

وء خاصت باملطلقة ذات العذر، فال تسري هذه العدة على الصغرية، أو اآليسة أو إذا: عدة القر 
 اليت انقطع عذرها ملرض أو حنوه كما سيأيت.

 العدة باألشهر 
وهذا النوع خاص باملطلقة الصغرية، اليت مل حتض أصال، أو بلغت السن، ولكن مل يأتيها احليض 

وهذه  38(.4)الطالق/               ى چ  ې ې  ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ   ۈ ۈچ أو اليائسة لقوله تعاىل: 
 العدة على قسمني:

قسم أصل بنفسه وهو عدة الوفاة، فإذا مات الزوج عن زوجته وهي غري حامل فإن عدهتا تكون 
 (234البقرة / )39           چ ڀپ پ  پ پ    ٻ ٻ ٻ ٻچ ٱ مبضي أربعة أشهر وعشرا؛ لقوله تعاىل 

عدة أن تكون من زواج صحيح، أو خمتلف يف فساده عند املالكية، وأما املتفق ويشرتط يف هذه ال
 على فساه فعليها عدة الطالق، ويسمى استرباء.

واخلالصة: أن املتزوجة غري احلامل عدهتا أربعة أشهر وعشرا ، ـوال عربة لصغرها أو كربها، انقطع 
 عذرها لعلة أو بلغت سن اليأس.

ة، للصغرية، واآليسة، واليت مل حتض، أو لسبب عدم احليض الذي قد والقسم الثاين: عدة بديل
 يكون مرده لإلرواع، أو ملرض أصاهبا، أو كانت ال حتض من أصل خلقتها، أو مستمرة نزول الدم .

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ   ۈ ۈچ  فاملدخول هبا سواء أكانت صغرية، أو آيسة عدهتا ثالثة أشهر لقوله تعاىل :
 (.4الطالق / ) 40 ى چ  ې ې  ې ې ۉ ۉ

وحتسب العدة باألشهر القمرية، وإذا طلقت يف منتصف الشهر القمري فتكمل شهران قمريان، 
م  ص 2009( و)بشري 330م 2007)الغرياين،   41وتويف الشهر الناقص ثالثون يوما.

 (7/633م 1985(و)الزحيلي ،   414
ا تسعون عتد باأليام، فتكون عدهتويرى أبو حنيفة بأن الطالق إذا كان يف منتصف الشهر، أهنا ت

 (193/.3م 1986هـ 587)الكاساين   42يوما يف الطالق، ويف الوفاة مائة وثالثون يوما.
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 المطلب الثاني: انتقال العدة، وتداخلها

سبقت االشارة إىل أن عدة النساء ختتلف من امرأة إىل أخرى حبسب نوع الفرقة، واحلالة اليت عليها 
 ن بعضهن تعتد باألشهر، والبعض اآلخر منهن تعتد بالقروء، أو بووع احلمل، إخل.املرأة؛ ولذلك فإ

واإلشكال املطروح: ماذا لو تغري حال املرأة من حال إىل حال، وهي يف العدة، كأن ينقطع العذر 
عنها مث يعود إليها، أو تعتد عدة طالق رجعي، مث يتوىف عنها زوجها، أو يراجعها مث يطلقها، فما هو 

 ألثر املرتتب على ذلك؟ا
واألصل عدم صحة زواج املرأة يف عدهتا من آخر، بل حيرم خطبتها؛ الشتغاهلا بعدة األول، فإن 

 تزوجت فماذا يرتتب على عدة األول، وهل عليها عدة للثاين ؟
هذا ما سأحاول تناوله يف هذا املطلب، خمصصا احلديث يف الفرع األول، عن حتول العدة من نوع 

 ع آخر، وأمسية انتقال العدة .إىل نو 
 وأحتدث يف الفرع الثاين عن تعلق عدتني باملرأة، وأمسية تداخل العدد. 

 سبقت اإلشارة إىل أن العدة ثالثة أنواع يف اجململ:
 عدة باألقراء، وعدة باألشهر، وعدة بووع احلمل، فهل من املمكن أن تنتقل املرأة من عدة إىل

 عدة أخرى ؟
وجياب على ذلك بأنه قد يطرأ على املرأة أمر طارئ، وهي يف العدة يغري ووعها من حال إىل حال،  

 فيلزمها تبعا لذلك أن تنتقل من عدة إىل عدة أخرى حبسب ووعها اجلديد.
 وهذا االنتقال يكون على نوعيني :

 االنتقال من عدة األشهر إىل عدة القروء.

م 1986،والكاساين،377 1950)أبوزهرة،  43لقروء إىل عدة األشهر.االنتقال من عدة ا
3/200) 

 -وء:أوال: االنتقال من عدة األشهر إىل عدة القر

عدة الصغرية هي األشهر، فإذا اعتدت من طالق ببعض األشهر، مث رأت الدم فإن حاهلا تغري، 
ث حيضات  إال بثالثة أطهار، أو بثال وعليها أن تنتقل من عدة األشهر إىل عدة القروء، فال تنقصي عدهتا

 كوامل، على خالف بني الفقهاء، يف معىن القروء، وأما اآليسة اليت رأت الدم فهي على أقوال :
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 مذهب األحناف على قولني :
أن عدهتا تنتقل إىل األقراء _ كما يف ظاهر الرواية _ حمتجني بأن سن اليأس هو تقدير فقط ؛وهلذا 

    44ءجرد رؤية الدم أيقنت أهنا أخطأت يف ظنها فال تعتد باألشهر، بل تنتقل إىل القرو ظنت أهنا بلغته، ومب
 ، وهبذا قال الشافعية.(1/146م 1998هـ  956)إبراهيم احلنفي ت

إذا اعتربنا أن لسن اليأس وقت معني، وبلغته املرأة، مث رأت الدم، وهي يف عدة األشهر، مل يكن  
 ل إىل عدة األقراء .ذلك حيضا، وبالتايل ال تنتق

وأما املالكية، فقالو أهنا إذا رأت الدم،  نلجأ إىل أهل اخلربة من النساء، فإذا قلن أن مثلها حتيض    
اعترب ذلك حيضا، وتنتقل إىل عدة األقراء، وإن قلن أن مثلها ال حتيض،  فال تنتقل لعدة األقراء، وحجتهم 

    45_ أن من بلغت اخلمسني فهي عجوز يف الغابرين.يف ذلك قول عمر بن اخلطاب _ روى اهلل عنه 
 (1/384م 1994هـ  684)القرايف ت

وأما احلنابلة فموقفهم بناءً على سن اليأس نفسها ؛ وهلذا قالو : أهنا إن رأت الدم بعد اخلمسني    
 در الوقوعاعلى العادة اليت كانت تراه فيها فهو حيض على الصحيح،  فتنتقل إىل القروء، وإن كان هذا ن

.) عالء الدين احلنبلي ت 46وإن رأته بعد الستني فقد تيقنت أنه ليس حبيض، فال تعتد به باألشهر.، 
 (43،(و)أبو حلية، د.ت ص 284/ 9هـ، د.ت 885

 
ولعل الراجح ما ذهب إلية املالكية،  الذين جعلوا األمر ألهل اخلربة من النساء أو األطباء، وبناء 

 لقول هل الدم دم حيض أم ال؟.على مشورهتم ميكن ا
 -شهر:ثانيا :االنتقال من عدة القروء إىل عدة األ

 وهذه احلالة على عكس احلالة األوىل، فإن املرأة هنا تعتد أوال بالقروء مث حيدث طارئ فتنتقل 
 إىل األشهر، وميكن تقسيم هذه احلالة كاآليت:

ث أهنا ، وتستأنف عدة جديدة، وحيمن حاوت حيضتني مث يئست تنتقل إىل االعتداد بالشهور
 47 چ  ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ   ۈ ۈچ بلغت سن اليأس فتصري إىل ما آلت إلية عمال بقوله تعاىل: 

(، وال اعتبار للحيضة اليت حاوتها، أو للحيضتني؛ ألن العدة ال تلفق من احليض .4)الطالق/
 (445م ص 2008سريط،  .)48واألشهر
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، وهي غري حامل مث تويف عنها زوجها، فإهنا تنتقل لعدة الوفاة، ب_ من اعتدت من طالق رجعي
       49.  چ ڀپ پ  پ پ    ٻ ٻ ٻ ٻچ ٱ على اعتبار أهنا يف حكم الزوجة، فيشملها قوله تعاىل 

 (234)البقرة /
خبالف املبتوتة اليت يطلقها زوجها حال صحته، فإهنا ال تنتقل إىل عدة الوفاة، بل تستمر باألقراء، 

 (357م ص1974)أبو العينني، 50و بثالث أشهر اليت تقوم مقام األقراء.أ
 أما لو طلقها بائناً يف مرض موته فقد اختلف العلماء يف ذلك:

فذهب أبو حنيفة وأمحد إىل أن من طلق زوجته بغية حرماهنا من اإلرث،  مث تويف عنها، وهي يف 
هر من عدة الوفاة أو الطالق، بأن ترتبص أربعة أش العدة فإهنا تنتقل من عدة الطالق إىل أبعد األجلني

 وعشرا من وقت املوت، فإن مل تر حيضا تعتد بعدها بثالث حيضات.
وأما املالكية والشافعية، فقالوا إن زوجة الفاّر ال تنتقل إىل أبعد األجلني،  وإمنا تكمل عدة الطالق، 

نقيض ملالكية على توريثها فقط، معاملة له بعلى اعتبار أهنا فارقت الزوج بالطالق البائن، واقتصر ا
 مقصودة، وال تعتد عدة وفاة .

فارقة ذات احلمل، فإن عدهتا ووع محلها سواء كانت الفرقة من طالق، أو فسخ، أو وفاة، 
 
وأما امل

 (4الطالق/) 51. چ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائچ طال الزمن، أو قصر لقوله تعاىل: 

 
 -غريه عن أيب بن كعب _ روي اهلل عنه _ قال: قلت للنيبيؤيد ذلك ما رواه أمحد  يف مسنده ، و 

أوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن، للمطلقة ثالثا أو للمتوىف عنها ؟ قال: )  -صل اهلل عليه وسلم
 (1،2014/34هـ 241اإلمام أمحد ت ) 52هي للمطلقة ثالثا وللمتويف عنها(.

 -ة ما يلي:واشرتط أهل العلم يف احلمل الذي تنقضي به العد
أن تضع محلها كامال، فلو كانت حامال بتوأم، وخرج األول، وبقي الثاين، مل تنقض عدهتا ،حىت -1

 خيرجا معا خروجا كامال.

 أن خيرج اجلنني مستبني اخللقة، فإذا كان دما أو نطفة فال تنقض عدهتا .-2

نقضي أقصى مدة حىت تومن ارتابت باحلمل لثقل يف بطنها، أو شعرت به يتحرك مل تنقض عدهتا 
 احلمل على املشهور من قول املالكية، وهي مخس سنوات، وقال الشافعية أربعة، واحلنفية عامان.

والفقهاء خمتلفون يف تقدير أقصى مدة احلمل، وهي يف الغالب تقديرات ظنية،  رمبا ارتفعت األن    
 ما عمر اجلنني، وتقدير وقت ووعه.بتطور الطب، وسهولة معرفة ما إذا كانت املرأة حامال أم ال ؟ و 
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إذا ابتدأت املرأة عدهتا باألقراء، أو باألشهر،  مث طرأ سبب جديد موجب لعدة جديدة فما هو   
العمل ؟ وهل تتداخل العدة األوىل والثانية ؟ أم ال تلتفت املرأة للسبب اجلديد ؟وهل تستمر املرأة يف 

 -نف عدة جديدة بعد انتهاء العدة األوىل ؟هذا ما سأحاول اإلجابة عنه من خالل اآليت:عدهتا، مث تستأ
إن املقصود بتداخل العدتني ،أن املعتدة يف أثناء عدهتا باحليض، أو باألشهر تطرأ عليها عدة أخرى، 

 والعدتان: إما أن يكونا يف حق شخص واحد، وإما أن يكونا يف حق شخصني خمتلفني.
 -خل عدتني يف حق شخص واحد:أوال: تدا

ومثال ذلك: أن يطلق الزوج زوجته، ودخلت الزوجة يف العدة سواء أكانت باألقراء ،أم باألشهر مث  
وطئها الزوج يف عدهتا جاهال إن كانت بائنة، أو عاملا إن كان الطالق رجعيا، ففي هذه احلالة تتداخل 

الوطء،  املرأة تعتد بثالثة أقراء، أو ثالثة أشهر من وقتالعدتان؛ ال حتادمها يف اجلنس والقصد، مبعىن أن 
ويندرج فيها بقية عدة الطالق، وقدر تلك البقية يكون مشرتكا واقعا عن اجلهتني، وله الرجعة يف قدر 
تلك البقية، إن كان الطالق رجعيا، وال رجعة بعدها، وحيوز جتديد النكاح يف تلك البقية وبعدها، إن مل 

   54(، وهو قول اجلمهور من احلنفية48) أبو حلية، د. ت ص   53اًل للثالثيكن طالقة مكم
 8/384م 1991هـ، 676)النووي ت  55والشافعية(، 6/41هـ 483م ت1993)السرخسي 

  (7/95م 1997هـ ،884) برهان الدين ت  56واحلنابلة

 57 گ چک ک ک ک  ڑ ڑژ ژ  ڈ     ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇچ واستدلوا على ذلك بقوله تعاىل 
؛ وألن املقصود هو براءة الرحم، وهذا حاصل بإحدى العدتني، خاصة أهنما من شخص  (49)االحزاب/

 واحد.
 ولكن االشكال القائم، ماذا لو كانت العدتان من جنسني خمتلفني ؟

ومثال ذلك: أن تكون احدامها باحلمل، واألخرى باألقراء سواء طلقها حامال مث وطئها، أو حائال 
 ها ،وقد ناقش فقهاؤنا هذه املسألة على قولني : مث أحبل

ال يتداخالن على اعتبار اختالفهما يف اجلنس، ويرتتب على عدم التداخل أن احلمل  ااألول: أهنم
لعدة الطالق وجب عليها االعتداد بثالث قروء بعد ووع احلمل، وال رجعة إال يف مدة احلمل، وإذا كان 

ه بقية عدة الطالق، وله الرجعة قبل الووع يف تلك البقية، وهو قول احلمل لعدة الوطء أمتت بعد ووع
 ( وقول احلنابلة.5/90م 1993هـ 977مشس الدين الشافعي ت ) 58للشافعية
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الثاين :التداخل ؛ألن سببهما واحد فتشابه العدة من جنس واحد، ويرتتب على ذلك أن املرأة ال 
ة أثناء عدهتا باحلمل أو باألقراء،  وإىل هذا ذهب احلنفي جيب عليها إال ووع احلمل، ولزوجها مراجعتها

، (.5/90م 1994هـ    977مشس الدين ت  ) 60والشافعية(.6/41م ، 1993السرخسي،   )59
 (.3/204م  1980)ابن قدامه  61على الصحيح من مذهبهم، واحلنابلة .

 :ايل وأما املالكية فلخص صاحب القوانني  الفقهية مذهبهم على النحو الت
من طلق زوجته طالقًا رجعيا، ثم مات في العدة انتقلت إلى عدة الوفاة ؛ألن الموت يهدم عدة  -1

 الرجعي، بخالف البائن .
إن طلقها رجعيا ثم ارتجعها في العدة ثم طلقها، استأنفت العدة من الطالق الثاني، سواء أكان  -2

من غير رجعة  بنت اتفاقا، ولو طلقها  وطئها أم ال ؛ ألن الرجعة تهدم العدة، ولو طلقها في العدة
طلقة بائنة _ كطالق غير المدخول بها أو طالق الخلع _ ثم راجعها في العدة أو بعدها، ثم طلقها 
قبل المسيس بنت على عدتها األولى _ألنه نكاح جديد _ ولو طلقها بعد الدخول استأنفت من 

 (403م 2003)الغرناطي،  62الطالق الثاني. 

 تماع العدتني من شخصني:ثانيا: اج

بأن تكون من جنسني كاملتوىف عنها زوجها إذا وطئت بشبهة، أو من جنس واحد كمعتدة من 
 ، وفرق بينهما.(44)أبو حلية، د ت ص  63طالق، فتزوجت يف عدهتا فوطئها الثاين

، ءفهل تتداخل العدتان، حبيث تعتد من بعد الوطء بثالثة قروء، أو ثالثة أشهر من وقت الوط
ويندرج فيها بقية عدة الطالق، وقدر تلك البقيه يكون مشرتكا واقعا من اجلهتني، أو تكمل العدة األوىل،  

 وإذا أمتتها تستأنف عدة أخرى، إن مل تكن حامال ؟
 وجياب على ذلك بأن أهل العلم ناقشوا هذه املسألة على قولني:

 القو: األو::
 د الوطء، فيندرج فيها بقية العدة األوىل،  سواء أكانتأهنما يتداخالن ، فتسـتأنف عدة أخرى بع
 (43-6/41 1993)السرخسي ،  64العدة باألقراء، أو باألشهر، وهبذا قال احلنفية .

واستدلوا على ذلك بأن كال منهما أجل، واآلجال تتداخل ؛ولذلك جيب على املرأة أن تعتد من 
وقد  العدة الثانية،  مث إن غاية العدة استرباء الرحم، وقت التفريق، ويندرج ما بقي من العدة األوىل يف

 (50)أبو حلية، د ت ص 65حصل بالواحدة فتتداخالن
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 القو: الثاني:
أهنما ال يتدخالن ؛ الختالف سببهما بل تتم العدة من األول، مث تستأنف عدة أخرى من الواطئ 

)اإلمام الشافعي  67الشافعية، و   (403ص  2003)الغرناطي،  ،   66اآلخر وهذا قول املالكية،
 (7/95م 1997)برهان الدين ،  .68( واحلنابلة 5/248م 1990هـ،  204ت

هذا إذا مل يكن هناك محل، فإن كان هناك محل من األول أو من الثاين، فإن أهل العلم اختلفو 
 على قولني:

 تنتهي العدة بووعاألول: أهنما تتداخالن سواء كان احلمل من الواطئ األول، أو من الثاين، ف
،  70واملالكية( 3/514م 1992هـ 1252)بن عابدين    69احلمل، وإىل هذا ذهب احلنفية

 (.403م ـص 2003الغرناطي، )
الثاين: إذا كان احلمل من الواطئ األول فإهنا بووعة تنتهي من عدة األول،  فيجب عليها استئناف 

اطي ء الثاين بعد مضي حيضة أو حيضتني من وطئه، عدة أخرى للواطئ الثاين،  وإذا كان احلمل من الو 
 71فإهنا بووع احلمل تنتهي من عدة الواطئ الثاين، فيجب عليها اكمال عدة األول، وهبذا قال الشافعية

)دبويل و( 427-5/426م، 1988)البهويت  . 72( واحلنابلة387 -8/386م 1991)النووي، 
 (.297د.ت ص 
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 ووح أهم النتائج اليت خلصت إليها :ويف ختام البحث أ
 اختالف الفقهاء يف مفهوم الِعدة أدى اىل اختالفهم يف تداخل العدتني. -*
تغري حال املرأة من حال إىل حال أثناء الِعدة، يؤدي إىل انتقال عدهتا أيضاً كأن تكون معتدة  -*

 باألشهر فتنتقل إىل القروء والعكس.
يؤدي إىل تداخل العدة إذا كان من شخص واحد أو من  طروء سبب جديد على املرأة، -*

شخصني، وسواء أكانت الِعدة من جنس واحد أم من جنسني خبالف تعلقها بشخصني خمتلفني، على 
 تفصيل دقيق للعلماء يف كال املسألتني.

 إمكانية التفريق بني انتقال الِعدة وتداخلها. -*
 

 .ميالكر  القرآن 
 1ط(ت.د) مصر،-القاهرة احلديثة، الكتاب دار الزوجية، عصمة حل آثار. 
 1ط ،2006 ليبيا،-سبها جامعة االسالمية، الشريعة يف األسرة أحكام. 
 1ط ،2009 ليبيا،-الزاوية اجلامعة املكتبة بشر، مجعه الشخصية، األحوال. 
 2ط-1950 مصر العريب، الفكر دار زهرة، أبو حممد الشخصية، األحوال . 
 6ط ،2007 لبيبا، -زلينت والتوزيع، للنشر محودة ابن دار الغرياين، الصادق وأدلة، أحكام األسرة. 
 1ط ،1997 الفكر دار املعني، الفاظ حل على الطالبني إعانة. 
 (. ط.د()ت.د) لبنان، -بريوت املعرفة، دار حنبل، بن أمحد اإلمام فقه يف االقناع 
 ،(.ط.د) ،1990 لبنان،-بريوت املعرفة، دار الشافعي، االمام األم 
 (.ط.د()ت.د)العريب الرتاث االحياء دار اخلالف، من الراجح معرفة يف اإلنصاف 
 االسالمي، الكتاب دار املصري، جنيم ابن ابراهيم الدين زين الدقائق، كنز  شرح الرائق البحر 

 (. ط.د()ت.د)
 بريوت لعلمية،ا الكتب دار العلمية، الكتب دار ،الكاساين الدين عالء الشرائع، ترتيب يف الصنائع بدائع- 

 . 2ط/ 1986 لبنان
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 ملعارف،ا دار املالكي، الصاوي العباس أبو الصغري، الشرح على حباشية املسالك ألقرب السالك بلغة 
 (.ط.د()ت.د) لبنان، -بريوت

 1ط ،1995 ن،لبنا -تبريو  العلمية، الكتب دار املالكي، عبداهلل أبو اخلليل، ملختصر واالكليل التاج. 
 هـ،1313 صر،م -القاهرة االمريية، الكربى املطبعة الشبلي، وحاشية الدقائق كنز  شرح احلقائق تبيني 

 .  1ط
 1،1/69ط ،2001 لبنان،-بريوت العريب، الرتاث إحياء دار مرعي، عوض حممد: حتقيق اللغة، هتذيب  . 
 2/468( ط.د()ت.د) املالكي، الدسوقي عرفة ابن الكبري، الشرح على الدسوقي اشيةح. 
 1993 بنان،ل-بريوت الكتب، عامل االرادات، منتهى بشرح املعروف املنتهى، لشرح النهى أوىل دقائق، 

 .2ط
 ،1994 لبنان، – بريوت االسالمي، الغرب دار صبحي، حممد: حتقيق القرايف، العباس أبو الذخرية، 

 .1ط
 2ط ،1992 لبنان،-ريوتب الفكر، دار املختار، الدر على احملتار رد. 
 لبنان-بريوت االسالمي، املكتب الشاوش، زهري: حتقيق النووي، أبوبكر املفتيني، وعمدة الطالبني رووة 

 .  3ط ،1991
 امعة،اجل شباب مؤسسة بدران، العينني أبو بدران والقانون، االسالمية الشريعة يف والطالق الزواج 

 . 3ط ،1974 مصر،-االسكندرية
 1ط ،2004لبنان، -بريوت الرسالةـ مؤسسة الدارقطين، البغدادي، احلسن أبو طينالدارق سنن . 
 الدينية، ؤونالش وزارة ، إبراهيم بن اهلل عبد: حتقيق الشافعي، الدين شهاب الناسك، وعدة املسالك، عمدة 

 .1ط ،1982 قطر
 والتوزيع، روالنش اعةللطب حزم ابن دار قاسم، بن حممد التقريب، ألفاظ شرح يف اجمليب القريب فتح 

 .  1ط ،2005 لبنان،-بريوت
 2ط ،1985 سوريا، -دمشق الفكر، دار الزحيلي، وهبة وأدلته، االسالمي الفقه. 
 1995 نان،لب-بريوت الفكر، دار املالكي، الدين شهاب القريواين، زيد ابن رسالة على الدواين الفواكه، 

 (.ط.د)
 1ط ،2003 لبنان، -بريوت حزم، ابن دار احملمودي، ماجد: قحتقي الغرناطي، حممد الفقهية، القوانني . 
 صادر، ارد االفريقي، حممد العرب، لسان احلنبلي، البهويت منصور االقناع، منت على القناع كشاف 

 .1ط ،1998 لبنان، -بريوت
 1ط ،1997 لبنان،-بريوت العلمية، الكتب دار الدين، برهان إبراهيم املقنع، شرح يف املبدع. 
 (. ط.د) م،1993 لبنان،-بريوت املعرفة، دار السرخسي، أمحد بن حممد بسوط،امل 
 (.  ط.د()ت.د)لبنان،-بريوت الفكر، دار النووي، زكريا أبو املهذب، شرح اجملموع 
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 .2ط ،1980
 (.ط.د) ،1984 لبنان،-بريوت الفكر دار -بريوت الفكر دار اخلليل، خمتصر شرح اجلليل منح 
 ،1ط ،2009 لبنان، -بريوت العلمية، الكتب دار أنس، بن مالك املوطأ. 
 الدباغ، مدحم: حتقيق القريواين، زيد ايب ابن االمهات، من غريها من املدونة يف ما على والزيادات النوادر 
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 توظيف األسطورة يف شعر علي الفزاني
 

  مصطفى حممد حممد زنيـن    أ.
 جامعـة غـريـان    _كلية اآلداب األصابعة 

  

وظفها يف لشاعر العريب يف العصر احلديث و ت عد األسطورة من الوسائل الفنية اليت استعان هبا ا
شعره، ألهنا متثل أداة للتعبري عن جتربته الشعرية، حيث وجد فيها املالذ واملخرج مما يعانيه من كبت 
وقيد حلريته يف التعبري، كذلك تصوير الواقع الذي يعيشه الشاعر، فأصبحت األسطورة مسة أسلوبية 

 لو ديوان شعري من االستعانة هبا .خيتص هبا الشعر احلديث، فال يكاد خي
ًً ذلك من  ًً ويف هذا البحث سوف أتناول توظيف األسطورة يف شعر ) علي الفزاين ( مبينًا
خالل النماذج الشعرية يف ديوان الشاعر ومدى قدرة الشاعر يف توظيف األسطورة وجعلها وسيلة 

    هم املصادر واملراجع .للتعبري عن جتربته الشعرية خمتتما هذا البحث بأهم النتائج وأ

ي عد توظيف األسطورة يف الشعر اللييب املعاصر احلديث ي عد مسألة ذات أمهية كربى، فهي متثل 
االستعانة باملورث الثقايف القدمي من خالل تلك األساطري واليت بدورها متثل استحضاراً لذلك العصر 

ليت لذلك ت عد األسطورة من أهم أدوات التعبري ا مبا فيه من خرافات وحكايات شعبية وسري وغريها،
استعان هبا الشاعر العريب احلديث ووظفها يف شعره حىت أصبحت ظاهرة فنية بارزة قامت حوهلا العديد 

 من الدراسات لبيان أمهيتها وخصائصها يف الشعر العريب احلديث .
عن جتربته الذاتية،  الشعرية والتعبري واستعان الشاعر اللييب باألسطورة إلبراز مكانته وبيان مقدرته

ومن خالهلا استطاع الشاعر تصوير الووع العريب الراهن مبا فيه من وعف، وفقر، وجهل، وظلم، 
وغريها مما يعانيه اجملتمع العريب، فاألسطورة ت عد املالذ الذي يلجأ إليه الشاعر للهروب من الواقع املعاش 
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والقهر،  قافياً وعدم مواجهته خللق جمتمعاً خالياً من العبودية واالوطهادسياسياً واقتصادياً واجتماعياً وث
 فريى الشاعر من نافذهتا احلرية والنور ومنها ينطلق يف عامل اخليال واحللم والذكريات .

وتوظيف األسطورة يف الشعر العريب احلديث هو العودة إىل الرتاث العريب والعاملي وانطالقًا حنو 
ير الواقع الذي يعيشه الشاعر، فأغلب الشعراء العرب عانوا من قسوة احلكام املستقبل لتصو 

واوطهادهم، فكانت االستعانة باألسطورة يف شعرهم هروباً من بطش احلكام، باإلوافة إىل ذلك )) 
فإن لألسطورة جاذبية خاصة ألهنا تصل بني اإلنسان والطبيعة، وحركة الفصول وتناوب اخلصب 

كفل نوعًا من الشعور باالستمرار،... وهي من ناحية فنية تسعف الشاعر على واجلدب، وبذاك ت
الربط بني أحالم العقل والباطن، ونشاط العقل الظاهر، والربط بني املاوي واحلاور، والتوحيد نني 

ة قالتجربة الذاتية والتجربة اجلماعية، وتنقذ القصيدة من الغنائية احملض، وتفتح آفاقها لقبول ألوان عمي
( ولذلك 129، 1978من القوى املتصارعة، والتنويع يف أشكال الرتكيب والبناء(() إحسان عباس،

الجند ديوان شاعر خيلو من االستعانة باألسطورة، فهي تصور الصراع بني اإلنسان وعامله احمليط به، 
رات اليت ؤشمن خري وشر، وحياة وموت، وغريها، وهبذا يلتقي الشعر مع األسطورة يف مجلة من امل

تووح التجانس بينهما، فكليهما موغل يف القدم )) فالشعر يف نشأته أو جذوره األوىل حمض ترديدات 
وترانيم بدائية، يقصد هبا السحر وخماطبة اجملهول، مما يتوافق مع جذور األساطري يف هذا اجلانب من 

(، 12اعيل النعيمي ،د. ت ، حيث أن أقدم األساطري كان غناء دينيا مث مالحم شعرية (() أمحد إمس
 واستمر هذا التالحم حىت مت االنفصال التام بينهما،وصار لكل واحد منهما خصائص متيزه عن األخر. 
كذلك من الصلة اليت تربط الشعر باألسطورة يف النشأة)) أن وظيفة الشعر يف مراحله األوىل هي 

ية إىل واجاً هي تلك اليت تعزو األولية الشعر نفسها وظيفة األسطورة، إذ أن أقوى النظريات وأكثرها ر 
 (.12وظيفة دينية (() أمحد امساعيل النعيمي ،د. ت ، 

ومما يربط الشعر باألسطورة هو اعتمادمها على عنصر اخليال فهو العنصر األول الذي يصور من 
ؤثرة يف شعوره مخالله الشاعر األشياء الغيبية يف صور منسقة ورموز خاصة لتكون ماثلة أمام املتلقي 

ومشاعره، فاخليال الشعري يكون أكثر واقعية إذا استعان باألسطورة يف جعل الالواقعي يف نظر املتلقي 
واقعياً، لذلك فإن )) األسطورة جتعل للشعر طابعًا مميزاً يف باب املعارف اإلنسانية مييزه عن الفلسفة 

(، ألجل ذلك عاد 225، 1981دين إمساعيل ،وعن العلوم التجريبية         وجيعله شعراً (( )عزال
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الشاعر احلديث إىل املاوي يستلهم منه لينطلق إىل احلاور مستعيناً بتلك األساطري واحلوادث، جاعالً 
 منها وسيلة للتأثري يف مشاعر الناس وأحاسيسهم، وتعريفهم مباوي أجدادهم . 

 أواًل يف اللغة : 

 

 ح:ثانيًا يف االصطال

اختلف األدباء والنقاد يف حتديد مفهوم األسطورة ففي معجم املصطلحات األدبية هي )) قصة  
خرافية، يسودها اخليال، وتربز فيها قوى الطبيعة يف صورة كائنات حية ذات شخصية ممتازة وينبين 

على (  ومبا أن األسطورة تعتمد 32، 1984عليها األدب الشعيب (()كامل املهندس، وجدي وهبة،
عنصر اخليال فكان حتديد مفهوم األسطورة عند بعض النقاد ينطلق من هذا العنصر فريى أن )) 
مفهوم األسطورة يشمل كل ما ليس واقعياً، أي كل ما ال يصدقه العقل، فكل قصة تعتمد على أسس 

( 175، 1997غري علمية، ال يكون مثة شك يف أهنا نتاج خليال أسطوري (()علي عشري زايد، 
يف املصطلح النقدي عند العرب هي )) سرد قصصي ال ميكن إسناده إىل مؤلف معني يتضمن بعض و 

املواد التارخيية إىل جانب مواد خرافية شعبية أِلفها الناس منذ القدم، مثال ذلك قصص الزير سامل 
( وبالتايل فاألسطورة وسيلة لربط املاوي 33، 1984وعنرتة (() كامل املهندس، وجدي وهبة،

 باحلاور وبيان أن احلياة البشرية مرتبطة ببعضها منذ القدم وال ميكن فصل املاوي عن احلاور .

إن االستعانة باألسطورة يف الشعر العريب احلديث مبعثه عدة عوامل دفعت بالشعراء العرب  
 جدوا فيها ما يستطيعون التعبري عن أسرارهم ومكنوناهتم ماإىل اللجوء ملاوي الشعوب من أساطري و 

 مل جيدوه يف عاملهم احمليط هبم، وميكن أن نقسم هذه الدوافع إىل :
دوافع ذاتية : وهي ترجع إىل ذات الشاعر ، فالظروف اليت عاشها الشعراء العرب يف  – 1

لي واحتالله الصراع العريب اإلسرائي منتصف القرن املاوي وما محلته معها من مهوم ومعاناة تتمثل يف
لألراوي العربية وعدم قدرة العرب على اسرتجاع األرض ، وحالة التشرذم والفرقة بني البلدان العربية، 
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جعلت املواطن العريب يعيش حالة من اإلحباط واليأس نتيجة فشل احلكام العرب يف ملِّ الشمل العريب 
 ردي األوواع االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مجيعوالوقوف ود الكيان الصهيوين، كذلك ت

البلدان العربية بسب سيطرة االستعمار الغريب على مقدراهتا وهنب خرياهتا، يضاف إىل ذلك حالة 
املنفى اليت عاشها كثري من الشعراء خوفا من جربوت احلكام العرب وطغياهنم وإسكاهتم للكلمة املعربة 

ملواطن العريب، كل هذه العوامل دفعت بالشاعر العريب الستخدام األسطورة عن الووع الذي يعيشه ا
يف التعبري عن نفسه، وهذا ما ذكره الشاعر العراقي) بدر شاكر السياب ( بقوله: )) مل تكن احلاجة 

 هإىل الرمز إىل األسطورة أَمسَّ مما هو اليوم، فنحن نعيش يف عامل ال شعر فيه، أعين أن القيم اليت تسود
قيم ال شعرية، والكلمة العليا فيه للمادة ال للروح، وراحت األشياء اليت كان يف وسعه أن يقوهلا، أو 
أن حيوهلا إىل جزء من نفسه تتحطم واحداً فواحداً، وتنسحب إىل هامش احلياة، إذاً فالتعبري املباشر 

اتزال ، إىل اخلرافات اليت معن الال شعر لن يكون شعراً، فماذا يفعل الشاعر إذن؟ عاد إىل األساطري
حتتفظ حبرارهتا، ألهنا ليست جزءاً من هذا العامل ، عاد إليها ليستعملها رموزاً، وليبين منها عوامل يتحد 

 .(.111، ص 1957،  3هبا منطق الذهب واحلديد(( )جملة شعر،ع
نه أصبح يعيش لقد بنّي ) السياب ( أن الشاعر العريب حديثاً أ جرب على اهلروب من الواقع أل 

غريبًا يف وطنه، فال أحد يهتم به، أو مبا يقوله، فهذا الزمن كما يقول ) السياب ( طغت فيه املادة، 
وممّا يؤكد ذلك ما  وأن مقياس اإلنسان يف اجملتمع هو مبا ميلك من مال، وليس مبا يقول من شعر.

لقوانني اليت ري عن رفض الشاعر ليراه أحد الباحثني يف اللجوء لألسطورة يف شعرنا احلديث هو تعب
تكبل حريته يف التعبري)) إن استخدام الشاعر املعاصر لألسطورة يهدف إىل حتقيق غايات عديدة، إذ 

 ( .25، ص  1985)عبد الروا علي ،      يطمح فيها إىل حتقيق ذاتيته املكبوتة((
لب عليه ن يف معظم قصائده يغوممّا ي شار إليه يف هذا اجلانب أن الشاعر ) علي الفزاين ( كا  

طابع احلزن والكآبة، وهذا ما نالحظه حىت يف قصائده اليت مل يستعن فيها باألسطورة، يقول يف قصيدة 
 (.365، 1975) شجرة برتقال تغين ( )علي الفزاين،

 أنت يا ليل المواويل , ويا نهر الدموع 
 نحن جئنا نبتغي في جزر األحالم ضوءاا وشموع

 ) جنكيز(, ألف) هوًلكو( على هذي الهضاب فوجدنا ألف
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 ناشراا في الحفحف المغبر آًلف الحراب 
 جثث الموتى وأنهار الدماء العاتيات

 وطواحين العداة
 وأكاذيب الحباح المدهشات 

فالشاعر يف هذه القصيد يظهر حزنه وأمله على ما صار إليه الووع العريب، فهو يبكي  
هورة نوان القصيدة، فهو يرمز هلا بشجرة الربتقال، فأرض فلسطني مشفلسطني، وهذا ما نستنتجه من ع

بأشجار الربتقال الكثرية، وي ذكِّر مبا حدث للعرب من نكبات على يد املغول الذين استباحوا بغداد 
عاصمة اخلالفة العباسية وما فعلوه بأهلها من قتل وتشريد وتدمري للممتلكات، وهو ما حيدث اآلن 

 على يد العصابات الصهيونية. يف أرض فلسطني
دوافع فنية : هي دوافع تتعلق بالنص الشعري يف عملية جتديد وابتكار من خالل توليد  – 1

األسطورة وخلقها وإعادة صياغتها مبا يتالءم والتجربة الشعرية احلديثة، فهي إعادة خلق وتكوين هلذا 
العريب أن  قافية جديدة، حتتم على الشاعرالرمز األسطوري ملنح الشعر العريب احلديث مسات فنية وث

يكون مدركاً ملفهوم األسطورة، وأن يشكل أسطورته من خالل جتربته الشخصية، وال تكون حشواً ال 
طائل من ورائه، ألن مجال األسطورة ال يكمن يف توظيفها فقط، بل يف طريقة توظيفها وانسجامها 

ي)عبد الوهاب البيايت( يف أسباب استدعاء األسطورة مع النص الشعري، وهذا ما أكده الشاعر العراق
يف النص الشعري بقوله: )) املعاناة والصمت واملوت والثورة املضادة اليت مشلت العامل، والرحيل املستمر 
من منفى إىل منفى، وموت الثأر العظيم جيفارا ... هذا وغريه قادين إىل إجياد األسلوب الشعري 

 لقد حاولت أن أوفق بني ما ميوت وما ال ميوت، بني املتناهي والال متناهي، بني اجلديد الذي أعربِّ به،
احلاور وجتاوز احلاور، وتطلب هذا مينِّ معاناة طويلة يف البحث عن األقنعة الفنية، ولقد وجدت 

(  36.37، ص  1979، 2هذه األقنعة يف التاريخ والرمز واألسطورة(( ) عبد الوهاب البيايت ج،
ف الشاعر ) البيايت( عن أسباب استدعائه لألسطورة يف شعره، فقد وجد فيها املالذ اآلمن هبذا كش

للتعبري عن جتربته الشعرية دون قيد أو خوف، يضاف إىل ذلك عنصر اخليال الذي يتميز به كل من 
الشعر واألسطورة وما هلما من قدرة على خلق الرموز وجعلها أوسع نطاق بإمكاهنما أيضًا جعل 

الواقعي يف نظر الشعوب واقعياً، وما ال يقبله املنطق قاباًل للتصديق، فاخليال إذن كعنصر فعال ال ال
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ميكنه أن حيقق مجااًل وواقعية للشعر إال إذا تعانق مع األسطورة ، وهلذا فإن الشعراء العرب يف العصر 
ية ومالحم دينية وشعباحلديث أيقنوا أن العودة للرتاث اإلنساين وما حيفل به من أساطري وقصص 

واستنطاقها وإعادة تكوينها، إمنا يدل على سعة ثقافتهم واطالعهم على الثقافات األجنبية، ومواكبتهم 
للتطور الذي يشهده األدب العاملي ، فاالستعانة باملورث الثقايف العاملي هي عملية تأثري وتأثر، واملزج 

ذى من عريب احلديث يضرب جذوره يف التاريخ فيتغبني املاوي واحلاور ألن )) األصيل من الشعر ال
تربة املاوي وتتنفس غصونه هواء العصر احلديث فتأيت مثاره وليدة لقاح بني املاوي واحلاور(( ) ريتا 

 (  13، 1978عوض ،

  
يها   عر نفسه فإن توظيف األسطورة يف الشعر احلديث ناتج عن عدة أسباب وجد الشا 

كغريه من الشعراء الذين اوطرهتم ظروف احلياة وصعوبتها إىل التعبري عنها وكشف أسرارها وبواعثها 
، فوجدوا يف العودة إىل ماوي الشعوب مبا فيه من أساطري ورموز ما مل جيده يف عامله الواقعي الذي 

حركة التطور  وأن ينهض به ليواكبيعيشه، حماوالً أن يصلح من جمتمعه الذي يعاين التخلف واجلهل، 
العاملي، والدارس لشعر ) علي الفزاين ( يالحظ أن الشاعر استعان باملوروث الثقايف العريب القدمي مبا 
ميلكه من حكايات وأساطري وكذلك باملوروث الثقايف العاملي ، وهذا يدل على مدى ثقافة الشاعر 

ن ثقافة متنوعة، تفتح للشاعر أبواب واسعة ينطلق م واطالعه على اآلداب العاملية وما تزخر به من
 تعبري عن مشاعره دون قيد وال شرط.خالهلا يف ال

سن ذكره هنا أن الشاعر ) علي الفزاين ( قد وظَّف األسطورة يف شعره من ذلك    ومما حي 
ياة سعيدة حأسطورة شهر زاد اليت استعان هبا الشاعر لبيان مأساة اإلنسان العريب اليت يعيشها، فال 

وال أمل يلوح يف األفق، بل أن كل ما وعدته به شهر زاد كان حلماً انتهى حني فاق من سكرته يقول 
 (:156-155، 1975الشاعر يف قصيدة )شهر زادي اخلائنة()علي الفزاين،

 شهر زادي فتحْت باب المدينة
 ثم صاحت باألبابيل اللعينة

 أدخلوها, أدخلوا فالشرق موتى وسكارى
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 يا, وأباريق حقيرة وبغا
 كم روت لي هذه الرقطاء في ليل التوّتر

 خبرتني عن أبي زيد الهاللي وعنترة
 وسقتني ألَف كأس بتعاويذي معطر
 وأنا ألهو غبياا, ثم ألهو, ثم أسكر

فالشاعر يصور حال اإلنسان العريب الذي يعيش حياة الضعف واملهانة، وما حيلم به من  
لى وكرامته، ولكن املواطن العريب مل حيصل على أدىن حقوقه وهو العيش عأمل مشرق تتحقق فيه عزته 

أروه حبرية، فالشاعر استعان بشهرزاد وحكايتها اليت ترويها، للداللة على حال اإلنسان العريب وما 
يعانيه من إحباط، حىت أن أحالمه اليت كان يتمىن حتقيقها صارت سراباً، فشهرزاد روت له بطوالت 

 مل متنحه األمل يف املستقبل .املاوي، و 
 شهرزادي  فتحت باب المدينة
 ثم باتت تتسلى بأمانينا الحزينة

 وأنا واألم واألطفا: نبكي
 عبر أصداء السكينة.  

إن حالة الضياع  وفقد األمل اليت يشعر هبا الشاعر أصبحت إحساساً عاماً يشيع يف معظم  
القول: إهنا عّمت أغلب أعمال الشعراء الذين اعتمدوا أعماله الشعرية، وهذه الظاهرة الشعرية ميكن 

على الشعر احلر يف التعبري عن مشاعرهم، ففي قصيدته ) نزيف القلب ( يستعني الشاعر بأسطورة 
السندباد اليت من خالهلا تبني لنا موقف الشاعر من احلياة واجملتمع وحالة الضياع اليت يعيشها الشاعر، 

 (224-223، 1975يقول:) علي الفزاين،
 بدماء القلب في ليل السهاد 

 وخيوط التبغ في وحدتنا عبر الليا:
 ودمار الروح يا أخت على درب المحا:

 بنزيف القلب في ليل السهاد 
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 سطِّريها في جدار الدهر ذكرى ستعاد
 وإذ ًلقاك طفل ذابل العينين يقتات الرَّماد

 في بالد الفقر والقهر ** في أي بالد
 األحزان هذيفاقرئي ملحمة 

 فهي أرث السندباد      اقرئيها ..
فشخصية السندباد اليت اعتادت الرتحال والتنقل وعدم االستقرار جعل منها الشاعر شخصية  

تتفق مع نظرته للحياة واجملتمع ، فالشاعر يعاين من حالة الضياع اليت يشعر هبا، وأن ال أمل يلوح يف 
ر أصحاب الشعر احلر من خالل نظرهتم للحياة واجملتمع، فالشعاألفق،وهذه نظرة تشاؤمية يتميز هبا 

احلر نشأ يف وقت كانت البالد العربية تعاين مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسة سيئة كان هلا تأثري 
على إحساس الشاعر ووجدانه، جعلته حياول كشف تلك القضايا ووع احللول هلا، وربطها بعوامل 

 حريته . هتدد كيان اإلنسان وتقيد
سد من خالله حالتني؛ حالة   فالشاعر)علي الفزاين( جعل من أسطورة السندباد عماًل جي 

الشاعر نفسه وما يعانيه من قلق وتوتر وشعوره بالضياع، وحالة اإلنسان العريب وما يهدد كيانه وطمس 
طالق من ن االنهويته، هلذا جيب على الشاعر املعاصرأن يدرك أثناء التعامل مع األسطورة، أن تكو 

نظرته اخلاصة وفهمه املتفرد للمادة األسطورية ال أن يقلد غريه من الشعراء السابقني له فلكل واحد 
تفسريه اخلاص هلا،فال ينبغي على الشاعر إذن، أن يقف عند األسطورة يف حّد ذاهتا، فيأخذها ليوظفها 

نحها القيمة ّن الكيفية هي اليت متبطريقة عشوائية، بل البد من أن يدرك كيفية توظيفها أيضا، أل
 وجتعلها ترتك األثر يف اإلبداع الشعري.

لذلك اختذ الشاعر من أسطورة السندباد منوذجًا للتعبري عن الواقع وإعادة تشكيله باعتباره  
واقعًا مهزوماً، فكانت األسطورة هي وسيلة مجالية لرفض حاالت  االستالب واهلزائم اليت مير هبا 

خلَّص لإلنسان ممّا مير اإلنسان 
 
العريب ، واستحضار هذه الشخصيات البطلة لعلها تكون القدوة وامل

به من أحداث، ففي قصيدته ) موت السندباد( وظف   ) الفزاين ( أسطورة السندباد من الزاوية اليت 
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زم الشاعر الرمزًا حلالة الضياع والغربة اليت ت يرى يف شخصية السندباد وفهينظر من خالهلا للواقع، 
 (94 - 93، 1975وكذلك حالة القلق واليأس اليت تنتابه، يقول الشاعر: )علي الفزاين،

 رحالتي في بحار الكلمات
 رحالت السِّندباد

 تاه حيناا في الححاري ثم عاد 
 بخطى تدمي ولحن مستعاد

 واستحا: الشوق والحرف رماد
 أهرقته الريح مني والمداد

 رمادصار زيفاا . . وأباريق ال
 دفنوها في الروابي مع رفات السندباد

فالشاعر يرى أنه صار كالسندباد الذي تاه يف الصحراء مث عاد مرهقاً ومتعباً، فحىت الكلمات  
عجز الشاعر اإلتيان هبا، وهذا يعكس احلالة املضطربة اليت يعيشها الشاعر، ويستمر الشاعر يف وصف 

 حالة اليأس اليت وصل إليها، يقول :
 تي في بحار الكلماترحال

 زادها ريح العواصف
 وانحهار الظلمات

 بلهيب الحرف . . يا موت المساء
 ًل تدع كلباا يُغنِّيها بزيف في الشفاه

 ًل تدع تاريخنا المطعون هدفاا للرماه
 نحن جيل المأساة جرحاا في األضالع

 تنخر الديدان فينا . . والقواقع
 نحن نمشي , وسراب الوهم صنو لخطانا
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 ن يضيء درب األماني , ًلنطالقيم
 بعد موت السندباد 

فاألسطورة عند الشاعر هي عامل جديد حيمل الكثري من املعاين اليت يسعى الشاعر للتعبري  
عنها، فقد وظف أسطورة السندباد الذي يقطع الفيايف مث يعود متعباً ومرهقاً دون أن حيقق هدفاً يصل 

اعت يف يعيشه الشاعر وحالة الكأبة واليأس اليت يعانيها، فكلماته وإليه يف تصوير واقعه املرير الذي 
خضم العواصف وانصهرت يف هليب احلروف داعيًا إىل احلفاظ على التاريخ العريب اجمليد من الضياع 
يف خضم هذا التيار اهلادر من الغرب، فهو يرى أن جيله جيل مأساة تنخره الديدان، ويلهث وراء 

 .سراب ال هناية له 

توظيف األسطورة يف الشعر العريب احلديث كان نتيجة إحساس الشاعر بالظلم والقهر وتردي  – 1
األوواع االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وفشل احلكام العرب يف مواجهة هذه األزمات املنتشرة يف 

 العامل العريب.
 شف عن حالة الشاعر الوجدانية من خاللتوظيف األسطورة يف الشعر العريب احلديث هو ك – 2

 ما توحي به األسطورة من رموز ودالالت إحيائية .
استعان علي الفزاين باألسطورة يف بعض قصائده حيث وجد فيها املالذ الذي ينطلق منه يف  – 3

 التعبري عن جتربته للواقع الذي يعيشه موظفاً كل العناصر الفنية من رمز ولغة وصور وغريها .
إن استعانة الشاعر باألسطورة جيب أن تكون لتقوية املعىن الذي يريد الشاعر أن يعرب عنه  – 4

 ويؤثر فيغريه، فاألسطورة تضفي على الواقع مسات أسطورية جتعله شبيهاً هبا، وهذا ما جنده يف قصائد علي
 الشاعر التعبري عنه.     يدالفزاين  اليت وظف فيه األسطورة، حيث جعل منها لوحة فنية تقوي املعىن الذي ير 

 . ابن منظور ، لسان العرب، د.ط ، دار صادر ، بريوت ، د . ت 
  . اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ،  2إحسان عباس ، اجتاهات الشعر العريب املعاصر ، ط ،

 م. .1978الكويت ، 
 د.ت  مصر إلسالم، د.ط، دار سيناء،أمحد إمساعيل النعيمي، األسطورة يف الشعر العريب قبل ا. 
  1957،  3بدر شاكر السياب ، جملة شعر ،ع، 
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  . ية للدراسات والنشر ،املؤسسة العرب 1ريتا عوض ،أسطورة املوت واالنبعاث يف الشعر العريب احلديث، ط
 م .1978،بريوت ، 

  . م.1985، دار الرائد ، بريوت ، 2عبد الروا علي ، األسطورة يف شعر السياب ،ط 
  .م.1979، دار العودة ، بريوت ، 2عبد الوهاب البيايت ، الديوان ،ط 
 ر العريب ، كعلي عشري زايد ، استدعاء الشخصيات الرتاثية يف الشعر العريب املعاصر ،د ؛ط ، دار الف

 م.1997القاهرة 
  . م .1975، دار احلقيقة ، بنغازي  2علي الفزاين ، اجملموعة األوىل من األعمال الشعرية الكاملة ، ط 
 .دار العودة، بريوت  2عزالدين إمساعيل، الشعر العريب املعاصر قضاياه وظواهر الفنية واملعنوية، ط،

 م . 1972،
 مكتبة لبنان ،  2م املصطلحات العربية يف اللغة واألدب، ط . جمدي وهبة ، كامل املهندس ، معج ،

 م .1984بريوت ،
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 فضل شجرة النخلة يف القرآن والسنة
 

 د. أبو القاسم املعاوي خليفة سعيد 

 جامعة الزاوية  كلية الرتبية العجيالت
 

ى آله وصحبه دنا حممد وعلسي ،والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني ،احلمد هلل رب العاملني
 أمجعني.

 أما بعد:
وشر  -صلى اهلل عليه وسلم  -صدق احلديث كتاب اهلل، وخري اهلدي هدي سيدنا حممد أفإن 

 األمور حمدثاهتا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة واللة، وكل واللة صاحبها يف النار.
ومن هذه املخلوقات   ،ى وال تعدصحتلقد خلق اهلل سبحانه وتعاىل الكون وجعل فيه خملوقات كثرية ال 

هو الذي جعل لكم األرض  قال تعاىل :  األرضات هذه ري كوكب األرض الذي  نعيش فيه وننعم خب
 [15( ]سورة امللك، اآلية: 1) ذلوال فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزفـه وإليه النشــور 

ا َمَثل  "إنَّ ِمَن الشََّجِر َشَجرَ  -صلى اهلل عليه وسلم  - :وقول ْسِلمِ ا ًة ال َيْسق ط  وَرق ها، وإهنَّ
 
 (3)"مل

وأشار إىل  [( .2811( برقم: )137/  8( ،  ومسلم يف "صحيحه" )61( برقم: )22/  1أخرجه البخاري يف "صحيحه" )]
اىل من األشجار املباركة، اليت أورد اهلل سبحانه وتع إذ هي شجرة النخيل االنخلة، مما تقدم يتضح بأهن

 كثري من أحاديثه يف -صلى اهلل عليه وسلم  -وأشار إليها النيب   ،ها يف القرآن الكرمي يف عدة مواوعذكر 
لت ونظراً ألمهيتها يف حياتنا اليومية كانت مدار هذا البحث ، حيث تناو  ،ها وشرفهالالشريفة، وذلك لفض
ل حىت أكون متعاوناً هذا اجملا ث فيه أهل العلم من قبلي ، ولعلي أورب بسهم يفحببالشرح والتفصيل ما 

ة سهم بوقته وجهده يف جمال العلم، ألجل ذلك رأيت أمهيأو  ،مع من بذل جهداً يف جمال البحث والكتابة
 ." فضل شجرة النخلة يف القرآن والسنة " فجعلته حبثاً، وعنونته بـهذا املوووع 

 
 على النحو اآليت: قسمته إىل مبحثنيو  ،وكان املنهج املتبع يف هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي

 وهو بعنوان ذكر شجرة النخيل يف القرآن الكرمي. -املبحث األول
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ج ، وخلصت إىل خامتة تتعلق ببعض النتائذكر شجرة النخيل يف السنةوهو  -املبحث الثاين
 والتوصيات.

 نه ويل ذلك والقادر عليه.إ ،سأل اهلل أن يوفقنا ملا حيبه ويرواهأوأخرياً 

ر ذكر هذه الشجرة اليت تستحق التكرمي يف آيات كثرية من سو  - سبحانه وتعاىل -لقد أورد اهلل 
 .[10]سورة ق، اآلية  (4) ﴾َوالنَّْخَل بَاِسَقاٍت هَلَا طَْلٌع َنِضيٌد رِْزقًا لِْلِعَبادِ ﴿القرآن الكرمي منها قوله تعاىل: 

ت، العاتيات املرتفعات يف السماء، هلا طلع نضيد: املرتاكب بعضه فوق بعض، تتحول إىل والباسقا
ن، إال أن أي قوتا هلم يقتاتون به مؤمنني وكافري ﴿ رِْزقًا لِّْلِعَباِد ﴾رطب شهي يأكله اإلنسان، وقوله: 

  [5/140م ،  2003]أبو بكر اجلزائري، ط  (5)املؤمن إذا أكل شكر والكافر إذا أكل كفر باهلل.
أي: ومن بعض  ﴾َوِمْن مَثَرَاِت النَِّخيِل َواأْلَْعَناِب تـَتَِّخذ وَن ِمْنه  َسَكرًا َورِْزقًا َحَسًنا﴿وقوله تعاىل: 

لزبيب امثرات النخيل واألعناب يتخذون منه سكرا أي: شراباً وهذا كان قبل حترمي اخلمر، ورزقا حسنا وهو 
 .[1/482 ،م2003ط  ،]أبو بكر اجلزائري (6)سل من النخلواخلل من العنب، والتمر ودبس الع

َواٌن َدانَِيةٌ ﴿وقوله تعاىل:   .[67 :]سورة النحل، اآلية (7)﴾َوِمَن النَّْخِل ِمْن طَْلِعَها ِقنـْ
ال تكلف  ق، دانيه: متدلية وقريبةذمن طلع النخل قنوان: مجع قنو الع –أي خيرج بإذن اهلل تعاىل 

 .[2/97 ،م2003ط  ،]أبو بكر اجلزائري (8) نيها واحلصول عليهامشقة كبرية من أراد ج
وصف النخل بذات االكمام  [11 :، اآليةالرمحن]سورة  (9) ﴾َوالنَّْخل  َذات  اأْلَْكَمامِ  ﴿وقوله تعاىل: 

اف، مثر النخل وافتنان جبماله  وحسنه، واألكمام مجع كم بكسر الك راو طبأوصف للتحسني، فهو باعتبار 
َوه َو الَِّذي أَنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء  ﴿وقال تعاىل:  [3/109 ابن جزئ، ب. د. ط،] (10) ةمر الث فغالوهو 

َواٌن َدانِيَ وَ  َفَأْخَرْجَنا بِِه نـََباَت ك لِّ َشْيٍء فََأْخَرْجَنا ِمْنه  َخِضراً خنُّْرِج  ِمْنه  َحباًّ مُّتَـرَاِكباً  ٌة ِمَن النَّْخِل ِمْن طَْلِعَها ِقنـْ
َر م َتَشابٍِه اْنظ ر وا ِإىَل مَثَرِِه ِإَذا أمثَْ   َويـَْنِعِه ِإنَّ يف َذِلك ْم آَلَيَاٍت رَ َوَجنَّاٍت ِمْن أَْعَناٍب َوالزَّيـْت وَن َوالرُّمَّاَن م ْشَتِبًها َوَغيـْ

 .[99 :، اآليةاألنعام]سورة  (11)﴾ِلَقْوٍم يـ ْؤِمن ونَ 
ص القرآين أربعة أنواع من األشجار، النخيل والعنب والزيتون وي الحظ أنه تعاىل ذكر يف هذا الن

وقدم الزرع على الشجر ألن الزرع غذاء، ويف األشجار فواكه والغذاء مقّدم على الفواكّه، وقدم  ،والرمان
 .[1/1843 ب. د. ط، الفخر الرازي،] (12) النخل على سائر الفواكه ألن التمر غذاء العرب املهم

أي: انشأ الزرع والنخل  [141 :، اآليةاألنعام]سورة  (13) ﴾َوالنَّْخَل َوالزَّرَْع خم َْتِلًفا أ ك ل ه  ﴿ :وقوله تعاىل
وجاء   [9/203 م،2009ط  القرطيب،] (14)الفارسي والدقل خمتلفًا أكله، مثره وطعمه منها احللو واحلامض 
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رائحة واحلجم يف اللون والطعم والكذلك يف تفسري البحر احمليط أن يف مثره الذي يوكل منه واختالفه 
 .[1/381 ابن جزئ، ب. د. ط،] (15) وذلك دليل على عظمة القادر املريد ،والكيفية ،واهليئة

)والطلع أول ما خيرج من التمر يف أكمامه. عن قيد سهله التناول،  :وجاء أيضا يف صفوة التفاسري
 .[1/269 الصابوين، ب. د. ط،] (16) نية ممن جيتنيها(راجني اليت قد تدلت من الطلع داعقال ابن عباس يريد ال

 وروديا يف القرآن غري معرفة باأللف والالم :

عطفها على الفاكهة بيانا  [68 :، اآليةالرمحن]سورة  (17) ﴾ِفيِهَما فَاِكَهٌة َوخَنٌْل َور مَّانٌ ﴿ففي قوله تعاىل: 
 .[14/497 إمساعيل حقي، ب. د. ط، ] (18) اءلفضلها، فإن مثرة النخل فاكهة وغذاء والرمان فاكهة ودو 

ِكْسَوٌة  َوَسَعف َها ، وََكرَانِيف َها َذَهٌب َأمْحَر  ، َأْخَضر   خَنْل  اجْلَنَِّة ج ذ وع َها ز م رُّدٌ  " وعن ابن عباس قال : 
َها اَلءِ  لِ اْلِقاَل  أَْمثَال   َومَثَر َها َوح َلل ه ْم ، م َقطََّعاتـ ه مْ  أِلَْهِل اجْلَنَِّة ِمنـْ  م،1998، 1ابن عادل الدمشقي، ط ] (19) "  أَِو الدِّ

 .[(3797) : ( برقم475/  2املستدرك على الصحيحني: )، و 358 /18
َواٍن ي ْسَقى مبَاٍء َواِحٍد َونـ َفضِّل  بـَْعَضَها َعَلى بَـ ﴿وقوله تعاىل:  َواٌن َوَغيـْر  ِصنـْ ْعٍض يف اأْل ك ِل َوخنَِيٌل ِصنـْ

وهذا كله يدل على اخلالق املبدع، إذ يف  [ 4]سورة الرعد، اآلية:  (20) ﴾ِإنَّ يف َذِلَك آَلَيَاٍت لَِقْوٍم يـَْعِقل ونَ 
وبساتني من أشجار النخيل والعنب والزروع وتسقى هذه األشجار والزروع يف منابتها مباء  األرض مزارع

واحد، وتقوم يف أرض واحدة ومع ذلك يفضل اهلل بعضها على بعض يف الشكل والطعم واملذاق والرائحة 
 ب. د. ط، أسعد حومد،] (21) وهذا دليل على عظمة اهلل اخلالق ووجوده ووحدانيته ملن يتفكرون ويعقلون

1/1712]. 
 َعاتَِيٍة َسخََّرَها َوأَمَّا َعاٌد َفأ ْهِلك وا بِرِيٍح َصْرَصرٍ  ﴿ مشبها هبا فقال تعاىل: - جل جالله -وذكرها اهلل 

سورة ]  (22) ﴾يٍَة وِ َعَلْيِهْم َسْبَع لََياٍل َومَثَانَِيَة أَيَّاٍم ح س ومًا فـَتَـَرى الَقْوَم ِفيَها َصْرَعى َكأَنَـّه ْم أَْعَجاز  خَنٍْل َخا
 . [7-6احلاقة، اآلية 

، تشبيه مرسل فقد شبههم باجلذوع [7-6سورة احلاقة، اآلية ] (23)﴾َكأَنَـّه ْم أَْعَجاز  خَنٍْل َخاِويَةٍ ﴿فقوله 
حمي الدين درويش، ب. د. ] (24) لطول قاماهتم وكانت الريح تقطع رؤوسهم كما تقطع رؤوس النخل املتطاولة

 .[10/191 ط،
َقِعٍر﴾وقوله تعاىل :   .[20سورة القمر، اآلية ] (25) ﴿تـَْنزِع  النَّاَس َكأَنَـّه ْم أَْعَجاز  خَنٍْل م نـْ

ملنقعر إذا شبههم بإعجاز النخل ا مرسلالتشبه يف قوله تعاىل: "كأهنم اعجاز خنل منقعر" تشبه 
ساداً بال ؤوسهم فتبقى اجتساقطوا على األرض أمواتا وهم جثث عظام طوال، وقيل كانت الريح تقطع ر 

 .[10/191 حمي الدين درويش، ب. د. ط،] (26) رؤوس فأشبهت إعجاز النخل اليت انقلعت من مغارسها

https://sunnah.alifta.gov.sa/ViewHadith.aspx?Method=2&HadithType=Matn&MainID=56374&SayID=24038132
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أعجاز خنل، اإلعجاز مجع عجز وعجز كل شيء مؤخره، ومنه العجز؛ ألنه يؤدي إىل آخر األمور 
ه إذا تعمق ومنه تقعر فالن يف كالم والنخل يذكر ويؤنث، ومنقعر متقلع من أصله؛ ألن قعر الشيء قراره،

 .[9/381 حمي الدين درويش، ب. د. ط،] (27) مرسل متثيلي تشبيهفيه، وهنا 
نخلة هو لا"وشبهوا بإعجاز خنل أي أصول النخل، وعجز  :ويقول ابن عاشور يف تفسريه هذه اآلية

 .[29/118 م،1984عاشور،ط ابن ] (28) وهو أغلظ النخلة وأشدها" ،الساق اليت تتصل باألرض من النخلة
َخاض  ِإىَل ِجذِْع َفَأَجا﴿وورد ذكر النخلة منفرداً ومعرفاً يف آيتني يف سورة مرمي، وهو قوله تعاىل 

َ
َءَها امل

أي اجلأها الطلق إىل جذع النخلة أي جذع خنلة يف ذلك املكان لتعتمد عليه وهي تعاين ﴾ النَّْخَلِة قَاَلْت 
 .[3/452 م،1995الشنقيطي، ط ] (92) من آالم الطلق وأوجاعه

ًنا﴾فَ  اِقْط َعَلْيِك ر طًَبا َجِنيًّا﴿َوه زِّي إِلَْيِك جِبِْذِع النَّْخَلِة ت سَ وقوله تعاىل   ]  (30)ك ِلي َواْشَريب َوقـَرِّي َعيـْ
 .[25سورة مرمي، اآلية 

تحرير تفسري ال وجاء يف ،هلا – اهلل تعاىل -أي: كلي من الرطب وأشريب من املاء الذي أجراه 
إياه، وتلك كرامة  اأن يكون إمثار اجلذع اليابس رطبا بربكة حتريكه ﴾َوه زِّي إِلَْيِك جِبِذِْع النَّْخَلةِ ﴿ :والتنوير

ابن ] (31) شاهد بعينها كيف يثمر اجلذع اليابس رطبا، ويف ذلك كرامة هلا بقوة يقينها مبرتبتهاأخرى هلا، ولت
 .[16/88 م،1997عاشور،ط 
 ،هنا النخلةار اهلل إليها، حيث فهم العلماء بأشرد ذكر النخلة يف القرآن بغري امسها تصرحيا ولكن أوو 

ِبٌت َوفـَْرع َها يِف ثَا ﴿أملَْ تـََر َكْيَف َوَرَب اللَّه  َمَثاًل َكِلَمًة طَيَِّبًة َكَشَجرٍَة طَيَِّبٍة َأْصل َهافمن ذلك قوله تعاىل: 
 .[24سورة إبراهيم، اآلية  ] (32) َها ك لَّ ِحنٍي بِِإْذِن َربِـَّها﴾تـ ْؤيت أ ك لَ  السََّماءِ 

مثال احملسة،  نا األضرب لي - سبحانه وتعاىل -واحلق  :يف تفسري هلذه اآلية الشعراوييقول الشيخ 
 كي ينقل املعىن إىل اذهاننا؛ ألن اإلنسان له ألف باحملّس ، وإذا كانت حواسه تعطيه أموراً حسية أواًل، مث

إهنا  :الوحني تكلم املفسرون عن الشجرة الطيبة منهم من ق :مث يقول يف شرحه ،حتقق له املعىن بعد ذلك
نحن على وكل ما فيها ينتفع به، ف ،النخلة؛ ألن كل ما فيها خري، فورقها ال يسقط ويبقى دائما كظل

الكراسي، والليف  يصنع منه سبيل املثال نأخذ اجلذوع وتصنع منها أعمدة يف بيوت الريف، وجريد النخيل
ص  الشعرواي، ب. د. ط،] (33) وتصنع منه القفف ،املوجود بني األفرع نأخذه لنصنع منه احلبال واخلوص

ة وهي كلمة احلق إن الكلمة الطيب﴾ َكِلَمًة طَيَِّبًة َكَشَجَرٍة طَيَِّبةٍ   ﴿ :هذه اآلية، وورد يف تفسري [1762
كشجرة طيبة، وهي النخلة ذات األوصاف األربعة : فهي طيبة الرائحة   والتوحيد واإلسالم، ودعوة القرآن

]الزحيلي،  (34) والطعمة واملذاق، مجيلة املنظر وطيبة املنفعة، يستلذ هبا األكل وينتفع هبا اإلنسان نفعا شامالً 
 [.2/1194هـ، 1422ط 
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اراً صيفا وشتاء إما داً ليالً وهنوجاء أيضاً يف تفسري البغوي لآلية املذكورة قوله: )ومثر النخل يؤكل أب
أبداً بل يصل  ،مثراً أو رطباً أو بسراً،  كذلك عمل املؤمن يصعد أول النهار وآخره، وبركه إميانه ال تنقطع

 اليه يف كل وقت.
واحلكمة من متثيل اإلميان بالشجرة هي أن الشجرة ال تكون شجرة إال بثالثة أشياء، عرق راسخ، 

عمل تصديق بالقلب، وقول باللسان و  ،، كذلك اإلميان ال يتم إال بثالثة أشياءوأصل قائم، وفرع عال
 .[4/271 هــ،1،1416البغوي، ط ] (35) باألبدان

ِه َولِي ْخزَِي ﴿َما َقطَْعت ْم ِمْن لِيَنٍة أَْو تـَرَْكت م وَها قَائَِمًة َعَلى أ ص وهِلَا فَِبِإْذِن اللَّ وكذلك قوله تعاىل: 
 .[5سورة احلشر، اآلية  ] (36)اْلَفاِسِقنَي﴾

زوهلا أن معناها النخلة الكرمية، ومجعها أليان ومناسبة ن ﴾َما َقطَْعت م مِّن لِّيَنٍة  ﴿ :جاء يف التفسري
ة قريش ، ملا نزل على حصون بين النضري وهي البويرة حني نقضوا العهد مبعون-صلى اهلل عليه وسلم-النيب 

– بقطع خنيلهم وإحراقها، وكان ذلك عن إقرار النيب -اهلل عليه وسلمصلى –عليه يوم أحد، أمر النيب 
 .[18/6 القرطيب، ب. د. ط،] (37) إلوعافهم هبا أو لسعة املكان بقطعها –صلى اهلل عليه وسلم
اأْلَنـَْهار  َله  ِفيَها ِمْن   اَأَحد ك ْم أَْن َتك وَن َله  َجنٌَّة ِمْن خنَِيٍل َوأَْعَناٍب جَتْرِي ِمْن حَتِْتهَ أَيـََودُّ ﴿وقوله تعاىل: 

 .[266سورة البقرة، اآلية  ] (38) ك لِّ الثََّمرَاِت﴾
: كوهنا -وهي مووع االستشهاد -اجلّنة بثالث صفات -سبحانه وتعاىل–ففي هذه اآلية وصف 

من خنيل واعناب، واعلم أن اجلنة تكون حمتويه على النخيل واألعناب، وال تكون اجلنة من النخيل 
 ،الفواكه هنما اشرفأل ،عناب بالذكراب، وإمنا خّص النخيل واألعناب إال بسبب كثرة النخيل واألنعواأل

 .[1/1019 الرازي، ب. د. ط،] (39)وألهنما أحسن الفواكه 

ذلك ملا هلا من و –عليه وسلم صلى اهلل –لقد ورد ذكر النخلة يف أحاديث كثرية من أحاديث النيب 
بإكرامها  – صلى اهلل عليه وسلم–فضل وأثر على حياة اإلنسان، فالنخلة هلا فوائد مجة، ولذا أمر النيب 

ا خ ِلَقْت من َفضلِة طينِة أبيكم آدَم ، وليَس مَن الشَّجِر شجرٌة َأكَرم   فقال " َأكرِموا عمََّتكم  النَّخلَة ، فإهنَّ
ا َجرٍة و ِلَدت حتَتها مرمي  بنت  عمراَن ، فأطِعموا نساءَكم  الو لََّد الرُّطَب ، فإن مل َيكن ر طبً على اللَِّه من ش

(، وابن أيب حامت يف 123/ 6(، وأبو نعيم يف ))حلية األولياء(( )353/ 1أخرجه أبو يعلى يف ))مسنده(( )] (40) " فتمرٌ 
 ([.2406/ 7))التفسري(( )

ا، أمر باكرام شجرة النخيل، وبني خلقه –صلى اهلل عليه ولسم – ففي هذا احلديث أمر النيب
ند حتتها، وأمر بإطعام النساء ع - عليها السالم -وأووح فضلها وكرمها، ومن ذلك والده السيدة مرمي 
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الوالدة من الرطب، وهو بداية نضج البلح، فإن مل يكن رطبا فتمر، حيث إن التمر قد يدخر وحيفظ يف 
 ذاء ودواء.البيوت فهو غ

 " جلنةِ َمن قال س بحاَن اهلِل العظيِم وحَبمِده غ رَِسْت له خنلٌة يف ا" –صلى اهلل عليه وسلم - :وقوله
 . [، ووصفه بأنه حديث حسن صحيح غريب5/512سنن الرتمذي ] (41)

نص املذكور  فضل التسبيح، إذ من سّبح بال - صلى اهلل عليه وسلم –ويف هذا احلديث بنّي نبينا 
غري النخلة  شجرة أخرى –صلى اهلل عليه وسلم  -ان له غراس يف اجلنة، وهي النخلة، فلم يذكر النيبك

 ملا هلا ملن فضل.
كي إذا مل بتبأن النخلة تسمع الذكر و –صلى اهلل عليه وسلم –ويف حديث آخر أووح النيب 

 تسمعه.
: كاَن يـَق وم  يَوَم  - اهلل  عليه وسلَّمَ  َصلَّى - أنَّ النيبَّ  –روي اهلل عنهما  –اهلل  فعن جابر بن عبد

ْنبَـرًا؟ قاَل: مِ اجل م َعِة إىل َشَجَرٍة أَْو خَنَْلٍة، َفقالِت اْمَرأٌَة ِمَن األْنَصاِر، أَْو َرج ٌل: يا َرسوَل اللَِّه، َأاَل جَنَْعل  لَك 
النَّْخَلة  ِصَياَح الصَّيِبِّ، مث َّ نـََزَل  ِفَع إىل املِْنرَبِ، َفَصاَحتِ إْن ِشْئت ْم، َفَجَعل وا له ِمْنبَـرًا، فـََلمَّا كاَن يَوَم اجل م َعِة د  

عَلى ما َكاَنْت  النيبُّ َصلَّى اهلل  عليه وسلََّم َفَضمَّه  إلَْيِه، تَِئنُّ أَِننَي الصَّيبِّ الذي ي َسكَّن . قاَل: َكاَنْت تـَْبِكي
 .[4/195يح البخاري صح] (42) " َتْسَمع  ِمَن الذِّْكِر ِعْنَدَها.

 ويف هذا احلديث يتبني لنا بأن النخلة كائن حي يتأثر كاملؤمن.
فيف بأن جريد النخل له أثر يف خت –صلى اهلل عليه وسلم –ويف حديث آخر يبني لنا الرسول 

 عذاب املؤمن من الذنوب واملعاصي وهو يف قربه.
حَباِئٍط ِمن ِحيطَاِن  -َصلَّى اهلل  عليه وسلَّمَ -َمرَّ النيبُّ قال: " –روي اهلل عنهما  –فعن ابن عباس 

ِديَنِة، أْو َمكََّة، َفَسِمَع َصْوَت إْنَسانـَنْيِ يـ َعذَّبَاِن يف قـ ب ورمِِهَا، َفقاَل النيبُّ 
َ
بَاِن، -َصلَّى اهلل  عليه وسلَّمَ -امل : يـ َعذَّ

ا ال بَاِن يف َكِبرٍي مث َّ قاَل: بـََلى، كاَن أَحد مه  مث َّ َدَعا  ،ِشي بالنَِّميَمةِ  َيْسَترت  ِمن بـَْولِِه، وكاَن اآلَخر  ميَْ وما يـ َعذَّ
ْلَت هذا؟ قاَل: جَبرِيَدٍة، َفَكَسَرَها ِكْسرَتـَنْيِ، فـََوَوَع عَلى ك لِّ قـَرْبٍ منهما ِكْسَرًة، فِقيَل له: يا َرسوَل اللَِّه، مِلَ فـَعَ 

 .[1/53صحيح البخاري ] (43) " َسا أْو: إىل أْن يـَْيَبَساَلَعلَّه  أْن خي َفََّف عْنهما ما مَلْ تـَْيبَ 
-فهذا احلديث النبوي يشري إىل أثر جريدة النخلة وهي خضراء يف ختفيف العذاب ملن عصى اهلل 

ارة مائية وطهارة جعل لنا طه -جل جالله-نتيجة عدم التطهر والتنظف من البول، فاهلل  -سبحانه وتعاىل
ي إلنسان عن نظافة نفسه، ويقع يف العذاب جراء إغفال التطهر، وملاذا يقرتف املعاصترابية، فلماذا يغفل ا

والذنوب بالنميمة بني الناس لتوقع العداوة والبغضاء بني أبناء اجملتمع الواحد، فعلى املؤمن أن يبتعد كل 
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صلى اهلل نته س إمكانه االبتعاد عنهما بكل سهولة ويسر، وهذا العمل الذي قام به منالبعد عن شيئني ب
 .عليه وسلم

ام إىل تساقط الذنوب واخلطايا عن املؤمن إذا ق–صلى اهلل عليه وسلم –ويف حديث آخر شبه النيب 
لصالةِ و ِوَعْت إنَّ العبَد املؤمَن إذا قاَم يف ا " : -صلى اهلل عليه وسلم –وق النخلة فقال ذ  الصالة بتفرق ع  

 .[1/46مصنف عبدالرازق الصنعاين، ] (44) "تفرَّق  ع ذ وق  النخلِة مييًنا ومشااًل ذنوب ه  على رأِسه فتفرَّق  عنه كما 
تساقط إىل  –يف تشبيه تساقط خطايا القائم إىل الصالة  -صلى اهلل عليه وسلم –ار الرسول أشف

د و على غريها من الشجر داللة بينة على بركتها وأمهيتها، ناهيك عن أنه قرهنا بعم وخصها عذوق النخلة،
 الدين الصالة.

أنَّ َرسوَل  - هماروي اهلل عن - اهلل بن عمر ويف تشبيه املؤمن بالنخلة يف احلديث الذي رواه عبد
 "قَاَل:  -َصلَّى اهلل  عليه وسلََّم -اللَِّه 

 
ْسِلِم، َحدِّث وين إنَّ ِمَن الشََّجِر َشَجرًَة ال َيْسق ط  وَرقـ َها، وهي َمَثل  امل

، َفقالوا: يا النَّاس  يف َشَجِر الَباِديَِة، وَوَقَع يف نـَْفِسي أنَـَّها النَّْخَلة ، قَاَل عبد  اللَِّه: فَاْسَتحْ ما هي؟ فـََوَقَع  يَـْيت 
مبا دَّْثت  أيب َرسوَل اللَِّه، أْخربْنَا هبَا؟ فـََقاَل َرسول  اللَِّه َصلَّى اهلل  عليه وسلََّم: هي النَّْخَلة  قَاَل عبد  اللَِّه: َفحَ 

أخرجه البخاري كتاب ] (45). "وَقَع يف نـَْفِسي، فـََقاَل: أَلَْن َتك وَن قـ ْلتَـَها أَحبُّ إيَلَّ ِمن أْن َيكوَن يل َكَذا وَكَذا
 [.5/15، سنن ابن ماجه، 63/2811، ومسلم كتاب صفة القيادة، باب مثل املؤمن مثل النخلة، حديث 131-61العلم: 

 :اكثرية ومعاين كبرية ومنهوهذا احلديث جند فيه دالالت  
قها فاملؤمن ال يسلب اميانه كما ال تسلب النخلة ورقها، فالنخلة يبقى هبا ور  ،تشبه املؤمنني بالنخلة .13

ًا راسخاً، ال فكذلك املؤمن يكون إميانه ثابت ،فال تتأثر بعوامل الطبيعة من تغري الزمن ،إىل أن متوت
 يتأثر بعوامل الزمن حىت املوت.

جيتهدوا يف  حىت ،نظار الصحابة إىل شجرة  مل يسمها بدايةأ -صلى اهلل عليه وسلم– لفت النيب .14
 عقوهلم بالنظر والتدبر. استخدمو يمعرفتها و 

 عدم توصلهم إىل معرفتها أووحها ومساها هلم. - صلى اهلل عليه وسلم –عندما عرف النيب  .15

يث إن عبداهلل ح – هلل عليه وسلمصلى ا -األدب واالحرتام لدى الصحابة وأبنائهم يف حضرة النيب .16
كان حاوراً، وعرف أهنا النخلة ولكنه هاب ذلك اجمللس   - روي اهلل عنهما –بن عمر بن اخلطاب 

 .ويف اجمللس كبار الصحابة ومن بنيهم أبيه عمر روي اهلل عنه ،واستحى أن جييب وهو حديث السن

 -نيبومتنيه أن لو كان أجب أمام ال ،البنه عبداهلل -روي اهلل عنه–حمبة سيدنا عمر بن اخلطاب  .17
 عما كان يف نفسه. –صلى اهلل عليه وسلم 
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وهي  ،ةبان الكلمة الطيبة كالشجرة الطيب –صلى اهلل عليه وسلم -ويف حديث آخر يووح النيب
 النخلة.

قناع عليه رطب ب –صلى اهلل عليه وسلم  -النيب يتّ قال: أ   -روي اهلل عنهما-فعن أنس بن مالك 
 ] (46) ﴾ السََّماءِ َأملَْ تـََر َكْيَف َوَرَب اللَّه  َمَثاًل َكِلَمًة طَيَِّبًة َكَشَجَرٍة طَيَِّبٍة َأْصل َها ثَاِبٌت َوفـَْرع َها يف  ﴿: فقال
ْرِض َما َوَمَثل  َكِلَمٍة َخِبيثٍَة َكَشَجَرٍة َخِبيثٍَة اْجت ثَّْت ِمن فـَْوِق األَ ﴿ هي النخلة  :قال [24:  ، اآليةإبراهيمسورة 

رواه الرتمذي ، كتاب التفسري، باب: ومن سورة إبراهيم عليه الصالة، ووصف ] (47) هي احلنضل" :قال﴾  هَلَا ِمن قـَرَارٍ 
باب التفسري:  –ومل يرفعه غري محاد بن سلمة، كما رواه النسائي يف السنن الكربى  -روي اهلل عنه–احلديث بأنه موقوف على أنس 

5/595]. 
 –للنيب  فِقيلَ  ،غالما يرمي النخل باحلجر –صلى اهلل عليه وسلم –خر فقد هنى النيب ويف موقف آ

ا خَنَلنا، فأ يَت يب إىل النَّيبِّ صلَّى اهلل  عليه وسلََّم، فقال: ي يَرمي غ الًما : إنَّ هاه نا -صلى اهلل عليه وسلم
: آك ل ، قال: فال تـَرْ  النَّخَل؟ غ الم ، مِلَ تَرمي وك ْل ما َيسق ط  يف أسافِلها، مث َّ َمَسَح  النَّخَل، مِ قال: ق لت 

 .[3/57ينظر مصنف أيب بعلي املوصلي ] (48) "رأسي، وقال: اللَّه مَّ أشِبْع بَطَنه
لنخلة، واحملافظة عليها وعلى مثرها، والنهي عن الفساد، وطريقة التوجيه اويؤخذ من احلديث إكرام 

 دعاء للمسيء باخلري.والتأديب، وخباصة مع الصغار، وال

 التحاج يف النخل: يف  – صلى اهلل عليه وسلم –قضاء الرسول 
 يف أرِض اآلخِر غرس أحد مها خناًل  -صلَّى اهلل  عليِه وسلَّمَ  -أنَّ رجَلنِي اختَصما إىل رسوِل اهللِ  يرو 

رَِج خنَله منها  .، فقضى لصاحِب األرِض بأرِوه وأمَر صاحَب النَّخِل أن خي 
اصمني يقضي بني املتخ–صلى اهلل عليه وسلم –ا احلديث نرى أن سيدنا رسول اهلل ففي هذ

 بالعدل، ويعطي كل ذي حق حقه، وال تأخذه يف اهلل لومة الئم.
 يقد رو يف تنازع رجلني يف خنلة ، ف" –صلى اهلل عليه وسلم -ويف حديث آخر يف قضاء النيب

َيلٍة، فَقَطَع منها َجريدًة، مث َّ  -عليه وسلَّمَ صلَّى اهلل  -اختَصَم َرج الِن إىل النَّيبِّ   َذرََع هبا النَُّخيلَة، فإذا يف خن 
 .[2/334ينظر: احللية ] (49) "َحرميَها فَجَعَلها أذر ٍع، مَخسة   فيها

 .أي أن مسافة طول اجلريدة هي حرمة تلك النخلة
 صلى اهلل عليه وسلم في االنتفاع بثمار النخل:–بيان النبي 

يف ساَعٍة ال خير ج  فيها  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّمَ -خرََج النَّيبُّ "قال: –روي اهلل عنه –يب هريرة فعن أ
وال يْلقاه  فيها أحٌد، فأتَاه  أبو بكٍر، فقال: ما جاء ِبَك يا أبا بكٍر؟ فقال: خرْجت  أْلقى رسوَل اهلِل صلَّى 
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، فقال: ما جاء باهلل  عليه وسلََّم، وأْنظ ر  يف وْجِهه، والتَّسلي ؟ َم عليه. فلم يْلَبْث أْن جاء عَمر  ك يا عَمر 
قال: اجلوع  يا رسوَل اهلِل. قال: وأنا قد وَجْدت  بعَض ذلك. فانطََلقوا إىل منزِل أيب اهليثِم بِن التَـّيـَِّهاِن 

رأتِه: أين صاحب ك؟ قالوا الماألنصاريِّ، وكان رج اًل كثرَي النَّخِل والشَّاِء، ومل يك ْن له خَدٌم، فلم جِيد وه، ف
-زِم  النَّيبَّ فقالت: انطَلَق يستعِذب  لنا املاَء، ومل يْلَبثوا أْن جاء أبو اهليثِم بِقْربٍَة يـَْزَعب ها فوَوَعها، مثَّ جاء يلتَ 

ا، مثَّ انطَلَق إىل ويـَْفِديه بأبيه وأ مِّه، مثَّ انطَلَق هبم إىل حديَقِته، فبَسَط هلم ِبساطً  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّمَ 
ْيَت لنا ِمن ر طَِبه؟ فقال: يا رسوَل : أَفاَل تـَنَـقَّ -صلَّى اهلل  عليه وسلَّمَ -خنَلٍة، فجاء بِِقْنٍو فوَوَعه. فقال النَّيبُّ 

وا–اهلِل، إينِّ أرْدت  أْن ختتاروا  جزء من ] (50). "ِمن ر طَِبه وب ْسرِه، فأَكلوا وَشرِبوا ِمن ذلك املاءِ  –أو قال: ختريَّ
أنه حديث ، ووصف احلديث ب-صلى اهلل عليه وسلم –حديث أخرجه الرتمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء يف معيشة أصحاب النيب 

 .[4/583حسن صحيح غريب، وأخرجه النسائي يف الكربى باب الوليمة: 
  -:أوردها فيما يلي ،ويف هذا احلديث جند معان عظيمة وفوائد مجة

 يف وقت ال يتناسب مع خروج الناس وذلك من أثر اجلوع. –اهلل عليه وسلم  صلى –خروج النيب  .18

يف  –ه وسلم صلى اهلل علي –وهو أقرب الصحابة للنيب  -روي اهلل عنه  -خروج أيب بكر الصديق  .19
 والذي أخرجه اجلوع كذلك. –صلى اهلل عليه وسلم  -ذلك الوقت، ويريد مالقاة النيب 

صلى اهلل –يف نفس الوقت، ومالقاته للنيب  –روي اهلل عنه  -اخلطاب خروج أمري املؤمنني عمر بن .20
 وأيب بكر الصديق، وكان الذي أخرجه اجلوع أيضاً. -عليه ولسم  

الذهاب إىل أحد الصحابة وهو أبو اهليثم األنصاري، حيث   -صلى اهلل عليه وسلم –اختيار النيب  .21
 كان رجالً ميلك الكثري من النخل والشاء.

 جها.وصاحبيه حلرمة البيوت، وسؤاهلم زوجة أيب اهليثم عن زو  -صلى اهلل عليه وسلم–لنيب احرتام ا .22

يقوم وصاحبيه أيب اهليثم حيث كان يستعذب املاء ألهله، و  –صلى اهلل عليه ولسم –انتظار النيب  .23
 على خدمة البيت بنفسه.

قدميه البساط للجلوس، بيه وتوصاح -صلى اهلل عليه وسلم-ترحيب أيب اهليثم األنصاري وفرحه بالنيب  .24
 وإتيانه بثمر النخل إلطعامهم.

إتيان أيب اهليثم األنصاري بقنو من مثر النخل به رطب وبسر، وهو تنويع لفاكهة النخل ليختاروا منها  .25
 ما يشتهون.

ن رزقه وصاحبيه على أمل اجلوع، وبإمكانه أن يدعو اهلل ليعطيه م–صلى اهلل عليه وسلم –صرب النيب  .26
 ه يف اآلخرة.ينالون ثواب ،حلال، ولكنه أراد أن يعلم املسلمني بأن صربهم على اجلوع يف الدنيايف ا
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بأن تكون  –صلى اهلل عليه وسلم –ومثر النخل يدخر ويقتات، وهو من الثمار اليت أوصى النيب 
َر فيه ِجياٌع أْهل ه ، يا عاِئَشة ، بـَْيٌت ال متَْ "  -صلى اهلل عليه وسلم-يف البيوت حىت ال جيوع أهلها فقال: 

 .[13/5458صحيح مسلم، ] (51) ."يا عاِئَشة ، بـَْيٌت ال مَتَْر فيه ِجياعٌ أْهل ه ، أْو جاَع أْهل ه  قاهَلا َمرَّتـَنْيِ، أْو َثالثًا
 العجوة عالج من السم والسحر:

ليه وسلم اهلل عصلى  –والعجوة هي مثرة خنل املدينة املنورة، وأكلها عالج من السم والسحر، قال 
أخرجه البخاري كتاب ( ]52" )من تصبَّح بسبِع مَتْراٍت من عجوٍة مل َيضرُّه ذلك اليوَم س مٌّ وال ِسحرٌ "  –

-154ومسلم كتاب األثرية باب فضل متر املدينة، حديث  5445األطعمة، باب العجوة، حديث 
155/2047.] 

السم أو  متر خنيل املدينة ال يتضرر من أثر فاحلديث نٌص يف أنَّ َمن يتناول سبع مترات عجوة من
 السحر طيلة ذلك اليوم، فهو عالج شاٍف بإذنه سبحانه وتعاىل.

-نيبعن قطع مثار النخيل ما مل ينضج فورد يف احلديث : أن ال –صلى اهلل عليه وسلم  -هنى النيب
 حىتَّ يـَْزه َو، قيَل: وما ح َها، وَعِن النَّْخلِ نـََهى عن بـَْيِع الثََّمَرِة حىتَّ يـَْبد َو َصاَل  " -صلى اهلل عليه وسلم

.  [.3/77البخاري ( ]53" ) يـَْزه و؟ قاَل: حَيَْمارُّ أْو َيْصَفارُّ
ثمار قبل نضجها، عن بيع ال –صلى اهلل عليه وسلم -يبنوبالنظر إىل هذا احلديث الذي ينهى فيه ال

بل نضجها ني العلم احلديث أن تناول الثمار قفهو يبني للناس بأن بيع الثمار قبل صالحها مضره، وقد ب
مضر للصحة، فنجد أن هناك من يستعجل بقطع الثمار قبل متام نضجها، وهدفه الربح املادي، وال يراعي 

 رها.وقت جين مثار النخيل مشريا إىل زهو مث –صلى اهلل عليه وسلم –صحة وحياة اآلخرين، كما يووح 
 سرتة للمؤمن: أشجار النخيل

َخْياًل ِقَبَل جَنٍْد، َفَجاَءْت  -َصلَّى اهلل  عليه وسلَّمَ -بـََعَث النيبُّ قال:  –روي اهلل عنه –يب هريرة فعن أ
ْسِجِد، َفَخرََج إلَ 

َ
َاَمة  بن  أ ثَاٍل، فـَرََبط وه  بَسارِيٍَة ِمن َسَوارِي امل َصلَّى -ْيِه النيبُّ بَرج ٍل ِمن َبيِن َحِنيَفَة يـ َقال  له: مث 

ْسِجِد، فَاْغَتَسَل، مث َّ " -عليه وسلَّمَ اهلل  
َ
َاَمَة، فَاْنطََلَق إىل خَنٍْل َقرِيٍب ِمَن امل ْسِجَد، َفقاَل: أْطِلق وا مث 

َ
 َدَخَل امل

ا أسلم أخرجه البخاري كتاب الصالة، باب االغتسال إذ] (54) " َفقاَل: أْشَهد  أْن ال إَلَه إالَّ اللَّه  وأنَّ حم َمًَّدا َرسول  اللَِّه.
 .[60/1764-59، ومسلم كتاب اجلهاد والسري، باب ربط األسر، حديث 462وربط األسري يف املسجد حديث 

أشجار النخيل عندما تكون متالصقة كثيفة تكون سرتة لإلنسان،  ؛ففي هذا احلديث جند أن
صلى اهلل عليه  –وحتجبه عن أنظار الناس، فالرجل الذي مت أسره من ِقبل الصحابة، وأطلق سراحه النيب 

]أمحد بن حنبل، حديث قوي وهذا إسناد  (55)"  يغتسلَ  أن فم ر وه   فالنٍ  بين اذهبوا به إىل حاِئطِ  قال : " -وسلم
 . [2/304وعيف 
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 ويتخذ من جذوع النخل وجرديها سكنا لإلنسان، وهي سرتة ووقاية له من حر الصيف وبرد الشتاء.

 ومتنوعة يصعب حصرها يف مثل هذا البحث، ولكن أورد بعضاً منها:  للنخل فوائد كثرية
 .بة اليت يستعملها اإلنسان يف طعامهيمثار النخيل من الفواكه الط .27

صلى –     مثار النخيل من الثمار املباركة، وكذا يتم تناوهلا يف اإلفطار للصائمني، حيث كان النيب  .28
 ره.متلى يفطر على رطب النخل أو ع–اهلل عليه وسلم 

هلل عليه وسلم صلى ا-عسب النخل، أي أوراقه استخدمت يف كتابة آيات القرآن عند نزوله على النيب .29
. 

 رى.يف األرياف والق نيةل يف بناء املساكن، حيث تكون دعائم للبيوت السكمعتجذوعه تس .30

الل ما يعرف لسيستعمل جريدها يف العديد من الصناعات املنزلية، مثل الكراسي واملراوح اليدوية وا .31
 .[1/4675، الشعراوي وخواطر ]أنظر تفسري (56) لدينا )بالقفاف(

 .حيث يستعمل يف عدة أغراض ،يستعمل ليفها يف صناعة احلبال .32

 مر.ب التهو ما يعرف بر  و يستخلص من مثارها مواد سائلة بعد عملية التجفيف والطبخ،  .33

 يستفاد من ردئ التمر والنوى أعالفا للحيوانات. .34

 د من شجر النخيل الكثيف وقاية من الربد واحلر ويسترت به اإلنسان عند احلاجة.يستفا .35

 

صلى اهلل -حيث ورد ذكرها يف القرآن الكرمي وذكرها النيب  ةاملبارك األشجارشجرة النخل من  -1
 يف أحاديثه يف عدة مواوع. -عليه وسلم

 ويف قربه. ،اليت تنفع املؤمن يف الدنيا ألشجاراشجرة النخيل من  -2
 وتتأثر بذلك. ،من حوهلا باألشياءشجرة النخيل  شجرة حتس  -3
 شجرة النخيل تشبه املؤمن يف عدة صفات. -4
 ه.اخر أ  و  ،شجرة النخيل تكون مع املؤمن يف دنياه -5
 وراقها.سرتة جبذعها وأمن مثرها وت هتعطيف ،األموريف اشتداد  اإلنسانليها إالنخلة يلجأ  -6

 .قد ال يستطيع الباحث سردها يف مثل هذا البحث ،اإلنسانالنخلة شجرة هلا فوائد مجة يف حياة 
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 هبا. نعتين وهنتمأن النخلة فعلينا  بإكرام -صلى اهلل عليه وسلم-النيب  أوصىلقد  -1
 شجار النخيل.س الفسائل املختلفة ألالتوسع يف زراعة النخيل وتشجيع القائمني هبذا العمل لغر  -2
عداد إو  ،على وزارة الزراعة والفالحة أن تقوم بدورها من اإلرشاد والتوجيه ألهل الفالحة والزراعة -3

 باركة.املهتمني هبذا الشجرة، وحتفيزهم، ومعاقبة من يعبث وال يهتم هبذه الشجرة املومتابعة  ،رير ميدانيةاتق
  كل شر. واهلل ويل ذلك والقادر عليه.  اح ما نتمناه من خري ويبعد عنوأخرياً أدعو اهلل أن ينج

 

 القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم.
  :(، دار طيبة للنشر.1999-هـ1420) 2تفسري القرآن العظيم، ابن كثري الدمشقي، ط 
  :م(.1997-هـ1417) 4معامل التنزيل، للبغوي، ط 
   دار إحياء الرتاث العريب: بريوت ، ه( 1420) 3ي، ط: مفاتح الغيب، للراز. 
 أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين حممد البيضاوي 
 الكشاف، أبو القاسم حممود الزخمشري 
 التحرير والتنوير، ابن عاشور 
 البحر املديد، ابن عجيبة 
 أيسر التفاسري، أسعد حومد 
 تفاسري البحر احمليط، البن حيان 
 م2000بيان يف تأويل القرآن، حممد بن جرير الطربي، حتقيق: أمحد شاكر ، طبعة جامع الت 
 التسهيل لعلوم التنزيل، البن جزئ 
 أيسر التفاسري لكالم العلي القدير، أبو بكر اجلزائري 
 جامع ألحكام القرآن، حممد بن أمحد القرطيب 
 إعراب القرآن وبيانه، حمي الدين درويش 
 ه(، دمشق1425اسم محدان دعاس، ط )إعراب القرآن الكرمي، ق 
 أوواء البيان يف تفسري القرآن، األمني الشنقيطي 
 صفوة التفاسري، حممد الصابوين 
 تفسري وخواطر، الشعرواي 
 تفسري روح البيان، إمساعيل حقي، الناشر: دار أحياء تراث العرب 
  ،صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل البخاري 
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  أبو احلسن، حتقيق حممد فوائد عبد الباقي، دار النشر: دار إحياء الرتاث صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج
 العريب

  م، مصر: الناشر شركة 1975سنن الرتمذي، حممد بن عيسى الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وأخرون، ط
 مكتبة ومطبعة: مصطفى احلليب.

 ( دار ال1409حلية األولياء وطبقات األصفياء، أبو نعيم األصبهاين، ط ،)كتاب العريب بريوت.ه 
  :ه(، دار املأمون للرتاث دمشق.1404) 1مسند أيب يعلى، أبو يعلى املوصلي، ط 
  :اهلند. –ه(، الناشر اجمللس العلمي 1403) 1املصنف، أبو بكر عبداهلل الصنعاين، ط 
  :م(2003) 3السنن الكربى للبيهقي، أمحد بن حسني البيهقي، حتقيق حممد عبد القادر عطا،   ط- 

 لبنان.  -دار الكتب العلمية بريوت
  :ه(1406) 2السنن الصغرى النسائي، أبو عبد الرمحن النسائي، حتقيق عبد الفتاح أبو غدة، ط- 

 حلب. –مكتب املطبوعات اإلسالمية 
 ريوت.ب –املكتبة العصرية صيدة  -سنن أيب داود، أبو داود، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد 
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لإلصابة باالضطرابات النفسية كعامل التاريخ العائلي 
  خطر لوالدة طفل يعاني من اضطراب طيف التوحد

 

 .ذهيبة سامل قريفة  أ.
 كلية اآلداب   جامعة طرابلس   

  

نسبة أقارب األطفال الذين يعانون من اوطراب طيف التوحد  هدفت هذه الدراسة اىل التعرف اىل
ممن عانوا/يعانوا من أي اوطراب نفسي، وما إذا كان هناك فروقا يف هذه النسبة حسب اجلنس. تكونت 

من االناث الذين يرتددون على مركز  8من الذكور، و 28طفل منهم  36عينة الدراسة النهائية من 
سنة، مبتوسط  13سنوات اىل  4وح املدى العمري ألفراد عينة الدراسة من التوحد ببلدية صرباتة. ترا

من أولياء أمور هؤالء األطفال  54، ومت اجراء املقابلة ل 2.3عاما، واحنراف معياري  8.60حسايب 
والدة. جلمع بيانات الدراسة اعتمدت الباحثة على املقابلة شبه املقننة وذلك من  31والدا و 23منهم 

تبيان يتضمن أسئلة خاصة باآلباء وأخرى خاصة باألمهات وقد مت تصميم أسئلة االستبيان خالل اس
وملئه من قبل الباحثة. أشارت نتائج الدراسة اىل أن نسبة انتشار االوطرابات النفسية بني أقارب أطفال 

ابات يف: متثلت هذه االوطر  %75عينة الدراسة الذين عانوا /يعانوا من االوطرابات النفسية كانت 
االكتئاب، البارانويا، الوسواس القهري، الفصام. وقد مشلت األقارب من الدرجات األوىل، والثانية، والثالثة، 
والرابعة. كما أشارت النتائج اىل عدم وجود فروق يف نسبة األقارب الذين يعانون من االوطرابات النفسية 

 وفقا للجنس.
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والذي يعين , autismus(اىل الكلمة الالتينية Autismة اإلجنليزية )يرجع مصطلح التوحد باللغ    
 ,Bleulerالذاتوية. ويعترب يوجني بلولري أول من استخدم هذا املصطلح أثناء تعريفه ألعراض الفصام )

1952; McNally, 2009  أما استخدام مصطلح التوحد الذي يشري اىل اوطراب عند األطفال .)
يطة هبم امنا بعالقاهتم مع االخرين و حبساسيتهم العالية اىل التغريات يف البيئة احمليتصف بصعوبات تتعلق 

(. وبالرغم Kanner,1943)1943يرجع اىل ليو كانر و ذلك عندما قدم وصفا هلذا االوطراب عام    
من ان كل طفل توحدي يظهر أعراوا خاصة به، اال ان هناك عددا من االعراض الشائعة بني هؤالء 

من  (Sanchack& Thomas, 2016شهر ) 12شهور وعمر  6طفال و اليت تظهر ما بني عمر األ
عدم استجابة الطفل المسه حبيث أنه يبدو و كأنه ال يسمع أحيانا، وعف التواصل  هذه االعراض:

و أ البصري، عدم الكالم أو التأخر فيه، التكلم بنربة أو إيقاع غريب؛ فقد يتكلم بصوًت رتيًبا كأنه يغين
يتكلم مثل اإلنسان اآليل، القيام حبركات متكررة، مثل التأرجح أو الدوران أو رفرفة اليدين، القيام ببعض 
األنشطة اليت قد تسبب له األذى، مثل العض أو ورب الرأس، قلة االهتمام باللعب التخيلي، التكرار 

، انعدام ن العناق أو اإلمساك بهاحلريف للكلمات أو العبارات دون ان يفهم كيف يستخدمها، التضايق م
القدرة على بدء احملادثة أو االستمرار فيها، االفتقار اىل القدرة على التعبري عن عواطفه و مشاعره و عدم 

استطاعته ادراك مشاعر االخرين، العجز عن فهم اإلشارات غري اللفظية كتعبريات الوجه ، ونربة الصوت  
Carbone, et al, 2010;  Johnson, 2008; Blenner, 2011 & Baird, 2011) 

Abrahams, 2008;& Geschwind     
( على احملكات ASDهذا وتعتمد التوجهات احلديثة يف تشخيص اوطراب طيف التوحد )    

 DSM-V)التشخيصية املتضمنة يف الدليل التشخيصي و االحصائي اخلامس لالوطرابات النفسية )
-American Psychiatric Associationلطب النفسي  )الصادر عن الرابطة االمريكية ل

APA,2013 ووفقا هلذا الدليل فان اوطراب طيف التوحد أصبح ينضوي حتت مظلة االوطرابات . )
النمائية العصبية  واستبدل مسماه من التوحد اىل اوطراب طيف التوحد  ليضم ما كان يعرف يف الطبعة 

( و متالزمة AD( باوطراب التوحد )DSM-IVالحصائي )الرابعة املعدلة للدليل التشخيصي و ا
( واالوطراب النمائي الشامل CDD( واوطراب التفكك الطفويل )Asperger Syndromeاسربجر )

(،وتضمنت معايري تشخيص اوطراب طيف التوحد معيارين مها: معيار القصور PDD NOSغري احملدد)
 Socialو التفاعل االجتماعي ) (Social Communication) يف التواصل االجتماعي 

Interaction و معيار حمدودية وتكرار جمموعة من أمناط السلوك واالهتمام و األنشطة. هذان املعياران ،)
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موجودان على متصل من حيث الشدة واخللل الوظيفي، ولكي يشخص الفرد بانه يعاين من اوطراب 
ة، حبيث يتضمن معيار القصور يف التواصل أعراض سلوكي 7طيف التوحد ينبغي ان يظهر على األقل 

االجتماعي و التفاعل االجتماعي ثالثة أعراض بينما يتضمن معيار االمناط السلوكية واالهتمام واألنشطة 
احملدودة و املكررة أربعة أعراض. ومن أمثلة عالمات القصور يف التواصل االجتماعي و التفاعل 

-جتماعية او احملافظة عليها، القصور يف التفاعل االجتماعياالجتماعي: القصور يف انشاء عالقات ا
االنفعايل املتبادل، القصور يف التواصل غري اللفظي، أما األمثلة على عالمات األمناط السلوكية و االهتمام 
و األنشطة احملدودتني فتتضمن: النمطية أو التكرارية يف احلركات اجلسدية، االلتزام اجلامد بالروتني، 

امات حمدودة ثابتة )كالتعلق الزائد بأشياء غري عادية(، فرط او اخنفاض يف االستجابة للمثريات اهتم
 American) احلسية )كعدم االكرتاث لألمل او للحرارة أو االفراط يف شم و ملس األشياء(

Psychiatric Association-      
 APA,2013)  . 

خيص اوطراب طيف التوحد اال ان الكشف عن وبالرغم من التقدم الكبري الذي حدث يف تش   
السبب الذي يؤدي اىل اإلصابة به مل يتم حتديده اىل االن. ولكن هناك مجلة من الفرويات اليت مت 
اقرتاحها كعوامل مسببة لإلصابة باوطراب طيف التوحد ،وميكن تصنيف هذه الفرويات املقرتحة اىل: 

 العصيب، الفرض البيئي.  الفرض الوراثي التكويين، الفرض البيولوجي
يستمد الفرض الوراثي التكويين ادلته من نتائج الدراسات اليت تناولت االخوة التوائم وغري التوائم،    

فقد أشارت نتائج عدد من الدراسات اىل ان نسبة حدوث اوطراب طيف التوحد بني التوائم املتطابقة 
(، Lauritsen,2001 & Ewald) %3فكانت  بينما نسبة حدوثه بني التوائم غري املتطابقة 36%

مرة  25و أ كدت نتائج عدد من الدراسات األخرى على أن أشقاء األطفال املصابني بالتوحد أكثر 
من حاالت اوطراب طيف  0.9لإلصابة باوطراب طيف التوحد من عامة الناس وان الوراثة مسئولة عن 

ا أشارت نتائج عدد من الدراسات اىل كم Abrahams, 2008) &  , (Geschwind    التوحد  
  %90و  %60ان نسبة اإلصابة باوطراب طيف التوحد تراوحت ما بني 

 (Ronald, Happé, & Plomin, 2005; Ronald, et al, 2006; Ronald, Happé, 

& Plomin, 2008; Skuse, Mandy, 2005; Hoekstra, 2007)    ، 

أشارت نتائجها اىل ان نسبة  (Nordenbæk, et al, 2014)بل ان دراسة نورديك و زمالئه 
، أكدت هذه النتيجة أيضا دراسة كولفرت %95إصابة التوائم املتطابقة باوطراب طيف التوحد كانت 

،( حيث كشفت نتائج دراستهم ان نسبة مسامهة الوراثة يف اإلصابة Colvert, et al, 2015)  و زمالئها
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.األساس االخر الذي استند عليه الفرض الوراثي %56و  %95باوطراب طيف التوحد تراوحت بني 
التكويين مصدره الدراسات اليت ا شارت نتائجها اىل ارتباط اوطراب طيف التوحد يف بعض األطفال 

 (.   (Hall; Lightbody; & Reiss, 2008 (fragile Xمبتالزمة الصبغي إكس اهلش )
اىل وجود  جزء منه على نتائج الدراسات اليت أشارتاما الفرض البيولوجي العصيب فانه يرتكز يف    

راب اختالفات تشرحيية يف بنية ا لدماغ ووظيفته و االدراك و البيولوجيا العصبية بني األطفال املصابني باوط
طيف التوحد و األطفال العاديني، فعلى سبيل املثال كشفت نتائج الدراسات على زيادة يف املادة الرمادية  

بهي و الصدغي من الدماغ واخنفاض يف املادة البيضاء لدى األطفال املصابني باوطراب يف الفص اجل
طيف التوحد مقارنة بغريهم من االسوياء، كما أووحت نتائج بعض الدراسات وجود اختالفات تشرحيية 

ها الفرض يووظيفية يف املخيخ و اجلهاز احلوقي بني هؤالء األطفال. اجلزء االخر من األدلة اليت يرتكز عل
البيولوجي العصيب مصدرها نتائج عدد من الدراسات اليت اكدت على ان سبب اوطراب طيف التوحد 

(حيث تؤدي بعض الطفرات اىل حدوث Levy et al,2009يرجع اىل االختالل يف التشابك العصيب )
  .(Betancur et al, 2009عطل يف مسارات املشابك العصبية)

اىل ان  امنا يشري %100يف التوحد يف التوائم املتطابقة ألقل من ان نسبة حدوث اوطراب ط   
العوامل البيئية قد يكون هلا أيضا دور يف اإلصابة باوطراب طيف التوحد. من هنا اجتهت بعض الدراسات 
اىل حماولة التحقق من دور هذه العوامل. فأشارت نتائج بعض الدراسات اىل ان نسبة مسامهة العوامل 

 ;Hallmayer, et al, 2011) %78اىل  %58صابة باوطراب طيف التوحد تراوحت من البيئية لإل

Frazier, et al, 2014 و ان إصابة االم أثناء احلمل باحلصبة االملانية )Deykin,1979) 

(MacMahon  او محض فالربكRodier,et al, 1996)( او التاملويد )Stro¨mland, et 

al,1994( او تعاطي الكحول )Aronson, Hagberg, &Gillberg,1997 يرتبط بزيادة خطر )
إصابة الطفل باوطراب طيف التوحد غري ان هذه األدلة غري مؤكدة ومل تربهن عليها دراسات موثوقة 

(Rutter, 2005).  يتضح مما سبق عروه عدم االتفاق على وجود سبب واحد معروف الوطراب طيف
 . التوحد

مل املسببة لإلصابة باوطراب طيف التوحد كما سبقت اإلشارة فان بالرغم من عدم معرفة العوا   
هناك عدد من الدراسات اليت أشارت نتائجها اىل ان هناك بعض ا لعوامل اليت تزيد خطر اإلصابة 
باوطراب طيف التوحد ولعل اهم هذه العوامل التاريخ العائلي لإلصابة ببعض االوطرابات النفسية. 

عت الباحثة اىل حماولة التحقق من مدى صحة فروية أن تاريخ العائلة املتعلق نتائج هذه الدراسات دف
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باإلصابة باالوطرابات النفسية يعد من عوامل خطر االصابة باوطراب طيف التوحد و ذلك على عينة 
 مسحوبة من البيئة احمللية.

 ,Zarafshan et alية شدة )يعترب اوطراب طيف التوحد أكثر االوطرابات النمائية العصب   

 ,Geschwind,2009,Adab, et al,2014 ) (و أكثر اوطرابات الطفولة شيوعا2019

WHO,2011)   حىت انه اصبح أكثر انتشارا من  كثري من اوطرابات الطفولة اليت كانت شائعة، وقد،
 ,Leslie, 2017أعترب عدد من الباحثني زيادة انتشاره مبثابة التحدي احلقيقي للصحة العامة )

Lavelle, 2012) . 1976فالتوحد بداية كان يعترب اوطرابا نادرا، حيث كانت نسبة انتشاره  يف عام 
اىل 1أصبح معدل انتشاره  1988(،  ويف العام Wing, 1976 طفل ) 10000أطفال لكل  4

 1, 150اىل 1 2002( و ازداد هذا املعدل ليصبح يف عام Bryson, et al, 1988طفل ) 1000
 طفال  88اىل  1أصبح معدل انتشاره  2012(، ويف عام  CDC, 2007طفل ) 200اىل 

, 2012)(The Centers for Disease Control and Prevention (CDC ليزيد بنسبة )
اصبح معدل انتشار  2018طفل، ويف عام   68اىل 1ويصبح معدل انتشاره  2014يف العام  30%

 The Centers for Disease Control andطفل) 59اىل  1اوطراب طيف التوحد 

Prevention (CDC)2018( وقد أشارات عدد من التقديرات اىل ان اوطراب طيف التوحد أصبح .
  .(GBD,2016) 2015مليون فرد اعتبارا من عام  24.8يؤثر على 
ونه ك  ان هذا التزايد يف أعداد األطفال الذين يعانون من اوطراب طيف التوحد إوافة اىل   

اوطراب يستمر مدى احلياة جيعل هذا االوطراب ذو تكلفة مادية باهظة على االسرة و اجملتمع. فعلى 
قدرت تكلفة العناية باألطفال الذين يعانون من اوطراب طيف التوحد يف  2009سبيل املثال يف العام 

بليون جنيه  25اد البالغني بليون جنيه إسرتليين سنويا، بينما قدرت تكلفة االفر  2.7اململكة املتحدة 
قدرت تكلفة العناية باألطفال املصابني  2014و يف العام  .(Knapp, et al, 2009إسرتليين سنويا )

بليون جنيه إسرتليين  3.4باوطراب طيف التوحد ممن لديهم تأخر او ختلف ذهين يف اململكة املتحدة 
بليون  3.1حد دون تأخر او ختلف ذهين كانت سنويا، أما األطفال الذين يعانون من اوطراب طيف التو 

(. أما يف الواليات املتحدة فقد قدرت تكاليف العناية Ariane, et al, 2014جنيه إسرتليين سنويا )
بليون دوالر سنويا، أما  66باألطفال املصابني باوطراب طيف التوحد ممن لديهم تأخر او ختلف ذهين 

بليون دوالر  61التوحد دون تأخر او ختلف ذهين فقد كانت  األطفال الذين يعانون من اوطراب طيف
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(. وقد أشارت احدى التقديرات اليت حسبت التكاليف الطبية و غري Ariane, et al, 2014سنويا)
اىل ان  2015الطبية للعناية باألطفال املصابني باوطراب طيف التوحد يف الواليات املتحدة يف عام 

سوف تصبح التكلفة  2025ليار دوالر، و تنبأت انه و حبلول عام م 268هذه التكاليف قد كانت 
(. ومما جتدر اإلشارة اليه هنا ان هذه التكاليف تتساوى مع Leigh & Du,2001مليار دوالر ) 461

(. Leigh & Du,20تكاليف مرض السكري وتفوق تكاليف السكتة الدماغية و ارتفاع وغط الدم )
هظة املرتبطة باوطراب طيف التوحد فان هذا االوطراب له تأثري أيضا وعالوة على هذه التكاليف البا

على نوعية حياة والدي هؤالء األطفال وقدرهتم اإلنتاجية، فاوافة اىل شعورهم بالقلق و االكتئاب فاهنم 
قد حيتاجون اىل التقليل من ساعات العمل خارج املنزل بسبب معاناة أطفاهلم، االمر الذي قد ينعكس 

 لى اقتصاد البلد.سلبا ع
ان هذه النسب املتزايدت االرتفاع يف اعداد اال طفال الذين يعانون من اوطراب طيف التوحد    

إوافة اىل ما ينجم عنه من تأثريات مباشرة او غري مباشرة على اقتصاد البلد تفرض احلاجة اىل اجراء 
ا يكون باوطراب طيف التوحد فرمب مزيدا من الدراسات للكشف عن العوامل اليت تزيد من خطر اإلصابة

خطوة حنو حتديد  العوامل املسببة هلذا االوطراب واليت مل تعرف اىل االن كما سبقت االشارة، من هنا 
سعى عدد من الباحثني اىل التعرف على هذه العوامل، فأشارت نتائج بعض من الدراسات اىل وجود 

 فصامية واصابة الطفل باوطراب طيف التوحدعالقة بني اتصاف أحد الوالدين بسمات الشخصية ال
(Felicity, et al, 2017.)  ان نتائج هذه الدراسة و غريها من الدراسات املشاهبة دفعت بعض الباحثني

اىل االفرتاض ان التاريخ العائلي لإلصابة بالفصام قد يعد من أهم عوامل اخلطر لإلصابة باوطراب طيف 
بار راض اوطراب طيف التوحد و الفصام دفع عدد من الباحثني اىل اعتالتوحد، فالتشابه الكبري بني أع

الذي يعترب اول من استخدم مصطلح  (، بل ان بليولر(Rutter,1972اوطراب طيف التوحد فصام طفولة
 Bleuler,1952; McNally,2009 فصام اعترب اوطراب طيف التوحد مظهر مهم و مميز للفصام )

فصام و اوطراب طيف التوحد اال الن اوطراب طيف التوحد يظهر يف ( و ما الفصل احلديث بني ال
مرحلة الطفولة املبكرة بينما ال يظهر الفصام حىت بدا ية مرحلة املراهقة و سن الرشد وبعد فرتة من السوية 

 ( )بالرغم من وجود حاالت من الفصام يف مرحلة الطفولةKanner,1943او قريبة من السوية )

(Sullivan, et al, 2012)  غري انه وبالرغم من ان عدد من الدراسات أكدت نتائجها على ان ،)
األطفال املصابون باوطراب طيف التوحد كانوا اكثر احتماال ان والديهم او اخوهتم يعانون من الفصام 

(،  Larsson, et al, 2005; Daniels, et al, 2008; Sullivan, et al, 2012)مثال لذلك: 
(. عدد اخر من الباحثني سعى  B0lton, et al, 1998اسات أخرى مل تؤكده )مثال ذلك:فان نتائج در 



ارة    2020يناير    1العدد  المن 

  

  
 

 

     158 

اىل التحقق من التاريخ العائلي لإلصابة باوطرابات نفسية أخرى مثل: االكتئاب، االوطرابات الوجدانية، 
م ا علالوسواس القهري، الرهاب االجتماعي، ادمان املخدرات و الكحول ولكن ال توجد دراسة اىل حد 

لباحثة هدفت اىل التحقق من مدى مسامهة تاريخ العائلة لإلصابة بأيا من االوطرابات النفسية عامة 
وليس اوطراب نفسي معني يف والدة طفل مصاب باوطراب طيف التوحد، إوافة اىل ذلك ان بعض 

يف التوحد طالدراسات اكدت شيوع اوطراب نفسي بعينه بني أقارب االفراد الذين يعانون من اوطراب 
 ;B0lton, et al, 1998و أدحضت شيوع االوطرابات النفسية األخرى حمل الدراسة )مثال ذلك:

Piven, & Palmer, 1999   زد على ذلك ان اغلب الدراسات السابقة اقتصرت على أقارب ،)
ا سبق، فانه عالوة على م الدرجة األوىل يف فحصها للتاريخ العائلي يف اإلصابة باوطرابات نفسية معينة.

ال توجد دراسة )اىل حد علم الباحثة(بينت ما اذا كان هناك فروقا يف التاريخ العائلي لالوطرابات النفسية 
بني الذكور و االناث املصابني باوطراب طيف التوحد، فهناك عدد من الدراسات اليت اشارت نتائجها 

 ;Fombonne, 2009)1اىل  4اىل ان نسبة إصابة الذكور باوطراب طيف التوحد اىل االناث 

Watkins, 2014;Skuse,2009; Lichtenstein,2010  وان االناث حمميات من التأثريات ،)
(، وعليه من غري املعروف ما اذا  Robinson, et al, 2014العائلية لإلصابة باوطراب طيف التوحد )

ة خمتلف عن رابات النفسيكان لإلناث املصابات باوطراب طيف التوحد تاريخ عائلي لإلصابة باالوط
 الذكور أم ال.

تأسيسا على ما سبق يبدو ان هناك حاجة ملحة إلجراء مزيدا من الدراسات للتحقق من مدى    
مسامهة تاريخ العائلة لإلصابة باالوطرابات النفسية يف والدة طفل مصاب باوطراب طيف التوحد. 

هذه  لدراسات )اىل حد علم الباحثة(، من هنا جاءتفالبيئة احمللية والعربية تفتقر اىل هذا النوع من ا
الدراسة كمحاولة تسعى الباحثة من خالهلا لسد هذه الفراغات. وعليه تتحدد مشكلة البحث احلايل يف 
التحقق مما إذا كان التاريخ العائلي لإلصابة باالوطرابات النفسية عامل خطر لوالدة طفل يعاين من 

لى فروقا بني الذكور واالناث يف التاريخ العائلي لالوطرابات النفسية عاوطراب طيف التوحد وهل هناك 
 عينة مسحوبة من البيئة احمللية. 

تستمد هذه الدراسة أمهيتها من أمهية املوووع الذي تعاجله، فاوطراب طيف التوحد أصبح -1
 أكثر اوطرابات الطفولة شيوعا.
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اولة ول يف ليبيا والوطن العريب )اىل حد علم الباحثة( يف جمال حمتعترب هذه الدراسة هي اجلهد األ-2
الكشف عن مسامهة أحد العوامل اهلامة اليت قد تزيد خطر والدة طفل يعاين من اوطراب طيف التوحد 
فقد تدفع نتائج هذه الدراسة الباحثني اىل اجراء املزيد من الدراسات اليت يكون هدفها التعرف على 

 بة او املساعدة على اإلصابة باوطراب طيف التوحد. العوامل املسب
ان فحص مدى واسع من االوطرابات النفسية لدى عائالت األطفال املصابون باوطراب -3

ة طيف التوحد قد يزودنا بدليل امربيقي على القاعدة السببية واالكلينيكية املشرتكة بني االوطرابات النفسي
د يفيد يف الوقاية والعالج والبحث السبيب، مقدمة بذلك مزيدا واوطراب طيف التوحد، االمر الذي ق

 من الدعم اىل فروية التشابه يف األسباب بني اوطراب طيف التوحد واالوطرابات النفسية.
ان عدم اقتصار هذه الدراسة على األقارب من الدرجة األوىل لألطفال الذين يعانون من -4

شف العائلي لإلصابة باالوطرابات النفسية وسعيها اىل الكاوطراب طيف التوحد للتحقق من التاريخ 
عما اذا كان هناك فروقا يف ذلك بني الذكور و االناث الذين يعانون من اوطراب طيف التوحد جيعل 

 هذه الدراسة من أوائل الدراسات على مستوى العامل )اىل حد علم الباحثة(.

 هتدف هذه الدراسة اىل:
على نسبة أقارب أفراد عينة الدراسة )بغض النظر على درجة القرابة( الذين عانوا/يعانوا التعرف -1

 من أي اوطراب نفسي.  
معرفة ما إذا كان هناك فروق يف نسبة أقارب افراد عينة الدراسة )بصرف النظر عن درجة القرابة( -2

 الذين عانوا/يعانوا من أي اوطراب نفسي حسب متغري اجلنس.

 تسعى هذه الدراسة اىل اإلجابة عن التساؤالت التالية:
ما نسبة أقارب افراد عينة الدراسة )بصرف النظر عن درجة القرابة( الذين عانوا/يعانوا من أي -1

 اوطراب نفسي؟.
هل هناك فروق يف نسبة أقارب افراد عينة الدراسة )بصرف النظر عن درجة القرابة( الذين -2

 من أي اوطراب نفسي حسب متغري اجلنس؟.  عانوا/يعانوا 
 الدراسات السابقة
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(و زمالئه دراسة هدفت اىل التحقق من التاريخ العائلي Bolton, et al, 1998أجرى بولنت)    
الوطراب الوسواس القهري و االوطرابات الوجدانية بني عينة من األطفال الذين يعانون من اوطراب 

من  99الذين يعانون من متالزمة داون، و قد تكونت عينة الدراسة من طيف التوحد مقارنة باألطفال 
طفال، و قد اعتمد الباحثون  36أطفال التوحد بينما بلغ عدد األطفال الذين يعانون من متالزمة داون 

 يف مجع بيانات الدراسة على منظومة التاريخ العائلي هلؤالء األطفال إوافة اىل املقابلة، وقد أشارت منظومة
التاريخ العائلي اىل أن االوطرابات النفسية حمل الدراسة كانت أكثر شيوعا بني األطفال الذين يعانون 
من اوطراب طيف التوحد مقارنة باألطفال الذين يعانون من متالزمة داون، وقد أكد ذلك أيضا البيانات 

خاصة االوطرابات الوجدانية و  املستمدة من املقابلة املباشرة، كما أشارت نتائج هذه الدراسة اىل شيوع
اوطراب االكتئاب احلاد بني أقارب الدرجة األوىل، غري ان نتائج هذه الدراسة دفعت بولنت و زمالئه اىل 
االستنتاج ان اوطراب الوسواس القهري وليس االوطرابات الوجدانية ميكن ان تشكل عامل لالستعداد 

 لإلصابة باوطراب طيف التوحد.  
( قارن الباحثان فيها بني جمموعة من Piven, & Palmer, 1999بيفن و باملري)يف دراسة ل   

عائالت أفراد يعاين على األقل اثنان من ابنائهم من اوطراب طيف التوحد، وكان حجم هذه اجملموعة 
 28-2من االناث وتراوحت أعمار أوالد هذه العائالت بني  8من الذكور، و  42عائلة منهم  25

موعة األخرى فتكونت من عائالت  أفراد يعانون من متالزمة داون وبلغ عدد هذه العائالت عاما، أما اجمل
 27-2من االناث ، وتراوحت أعمار أوالد هذه العائالت بني  17من الذكور، و  13عائلة منهم  30

ى العلمي و عاما، وقد ساوى الباحثان اجملموعتني يف متغريات: العمر بالنسبة لآلباء و األمهات، و املست
لآلباء و األمهات وكذلك املستوى املهين لآلباء، وقد أعتمد الباحثان على املقابلة شبه املقننة. أشارت 
نتائج الدراسة اىل ارتفاع نسبة أباء وأمهات وجدود وأعمام واخوال وعمات وخاالت األفراد الذين يعانون 

 اعي مقارنة بنظرائهم من االفراد الذينمن اوطراب طيف التوحد يف االكتئاب احلاد والرهاب االجتم
يعانون من متالزمة داون، بينما ال توجد فروق جوهرية بني هذين اجملموعتني يف اوطراب القلق، واوطراب 

 الوسواس القهري، واالكتئاب ثنائي القطب، تعاطي الكحول وتعاطي املخدرات.
كان أهم أهدافها هو التحقق من   واليت (Larsson et al, 2005ويف دراسة الرسون وزمالئه )   

مدى مسامهة معاناة الوالدين من الفصام او االوطرابات الوجدانية يف اصابة الطفل باوطراب طيف 
التوحد. وقد اعتمد الباحثون يف تشخيص هذه االوطرابات النفسية على التصنيف الصادر عن منظمة 

 17450ة الدراسة من جمموعة وابطة قوامها (. تكونت عينICD-10الصحة العاملية يف طبعته العاشرة )
ذكرا،  531منهم  698اناث بينما تكونت اجملموعة التجريبية من  4175ذكور و 13275منهم 
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من االناث وكل افراد العينة كانوا من مواليد الدمنارك. قد كانت اجملموعتني الضابطة والتجريبية 167و
لوالدين ت أهم نتائج الدراسة اىل وجود ارتباط بني معاناة امتكافئتني يف متغريي العمر واجلنس، وقد أشار 

 من االوطرابات النفسية حمل الدراسة باإلصابة باوطراب طيف التوحد. 

وملعرفة ما اذا كان التاريخ العائلي لإلصابة بالفصام او االكتئاب ثنائي القطب لدى األقارب من    
 Sullivan, etالتوحد قام سوليفان و زمالئه )الدرجة األوىل عامل خطر لإلصابة باوطراب طيف 

al,2012 منهم  25432،(بدراسة تكونت افراد عينتها من ثالث جمموعات كان حجم العينة األوىل
وكان افراد هذه 14.1سنة باحنراف معياري  18.8ذكور، وكان متوسط اعمار هذه اجملموعة  69.1%

ما نيف منظمة الصحة العاملية الطبعة التاسعة، ااجملموعة يعانون من اوطراب طيف التوحد وفقا لتص
وكان حجم اجملموعة الضابطة بالنسبة  30067واالخوة  47614جمموعة الوالدين فكان حجمها 

 4982، أما العينة الثانية فكان حجم جمموعتها التجريبية 300571و االخوة  475965للوالدين 
ت ية او النزالء مبستشفيات االوطرابات النفسية، وكانوهؤالء كانوا من املرتددين على العيادات اخلارج

فردا، وكان حجم اجملموعة الضابطة   9964، أما حجم جمموعة الوالدين %72.9نسبة الذكور 
فردا و قد اشتقت العينتان األوىل و الثانية من السويد مقاطعة ستكهومل، أما العينة الثالثة فقد  49844

فردا ممن شخصوا   386ا مجيعا من اليهود. عدد افراد اجملموعة التجريبية اشتقت من فلسطني و كان افراده
كمصابني باوطراب طيف التوحد حسب التصنيف الصادر عن منظمة الصحة العاملية يف طبعته التاسعة 

(ICD-9( والعاشرة )ICD-10 وكانت نسبة الذكور يف هذه اجملموعة ،)وكان عدد االخوة  %86.3
من افراد يعانون من الفصام و االكتئاب ثنائي   436311لضابطة فكان حجمها ، اما اجملموعة ا539

القطب، وقد دلت نتائج الدراسة على ان تشخيص الفصام و االكتئاب ثنائي القطب عند الوالدين قد 
ارتبط جوهريا بزيادة خطر اإلصابة باوطراب طيف التوحد. هذه النتائج دفعت الباحثني اىل االستنتاج 

 ك عوامل سببية مشرتكة بني الفصام واالكتئاب ثنائي القطب واوطراب طيف التوحد.بان هنا

اعتمادا على قاعدة البيانات لألفراد الذين يعانون من اوطراب طيف التوحد و اسرهم واليت    
( بدراسة كان أحد أهدافها (Robinson, et al, 2014فردا قام روبينسون و زمالئه   2800جتاوزت 

ا اذا كانت بعض االوطرابات النفسية واملتمثلة يف االكتئاب، و الفصام، و االكتئاب ثنائي التحقق مم
القطب عامل خطر لإلصابة باوطراب طيف التوحد، و قد كشفت أهم نتائج الدراسة ان اخلطر العائلي 

 لإلصابة باالوطرابات النفسية حمل الدراسة قد ارتبط بأسباب اوطراب طيف التوحد.    
كان    (Jokiranta-Olkoniemim, et al,2016الكونيمي و زمالئه )- دراسة جوكريانتاويف   

من أهم أهدافها التحقق من مدى مسامهة معاناة االخوة من بعض االوطرابات النفسية )اوطرابات 
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طيف الفصام، اوطرابات الوجدانية، اوطرابات القلق، اوطرابات الشخصية، ادمان ا ملخدرات و 
امل خطر لدى الطفل لإلصابة باوطراب طيف التوحد. وقد اعتمد الباحثون على التصنيف الكحول( كع

( يف تصنيفهم ICD-10( والعاشرة )ICD-9الصادر عن منظمة الصحة العاملية يف طبعته التاسعة )
يعانون من اوطراب 3578لالوطرابات النفسية واوطراب طيف التوحد. تكونت عينة الدراسة من 

اىل الواحد و 1987ذكور( ممن ولدوا يف اليوم األول من الشهر األول عام  2841منهم طيف التوحد )
، أما  2007على ان يكون تشخيصهم قد مت بنهاية عام  2005الثالثني من الشهر الثاين عشر عام 

 9345)منهم  11775، بينما تكونت ا جملموعة الضابطة من 6022كل اشقائهم فكان عددهم 
، وقد مت وبط عاملي اجلنس ومكان و تاريخ امليالد فقد كان 22127عدد أشقائهم ذكور( فردا وكان 

مجيع افراد عينة الدراسة من مواليد جنوب فينلندا. وقد أشارت نتائج الدراسة اىل ان نسبة اخوة افراد عينة 
ت حمل االدراسة يف اجملموعة التجريبية والذين عانوا من اوطراب نفسي واحد على األقل من االوطراب

(، بينما كانت نسبة اخوة االفراد يف اجملموعة الضابطة والذين عانوا 1319) %36.9الدراسة كانت 
، كشفت النتائج أيضا %17.41من اوطراب نفسي واحد على األقل من االوطرابات حمل الدراسة 

ابة بأحد صعن وجود عالقة دالة احصائيا بني اإلصابة باوطراب طيف التوحد والتاريخ العائلي لإل
 االوطرابات النفسية حمل الدراسة.

( و اليت كان من أهم اهدافها التحقق من Xie, et al, 2019ويف دراسة الكسي و زمالئه )   
مدى العالقة بني التاريخ العائلي يف االوطرابات النفسية لدى األقارب حىت الدرجة الرابعة واالصابة من 

( و %51.3ذكور ) 291191منهم  567436  راسة مناوطراب طيف التوحد، تكونت عينة ا لد
وقد  1.1.1984 31.12.2009.( اناث من مواليد استكهومل يف الفرتة من اىل 48) 276245

اقاموا فيها لفرتة من الزمن ال تقل عن العامني، ممن ال تقل عدد سنوات اقامتهم يف استكهومل  على سنتني،          
عاما وكان  14.3ن ليس لديهم أخوة وكان متوسط العمر عند هناية فرتة املتابعة االفراد غري املتبنيني او مم

وقد بلغ عدد االفراد الذين لديهم اوطراب طيف توحد من افراد عينة 7.5االحنراف املعياري ألفراد العينة 
وكان  556516، بينما بلغ عدد االفراد الذين ليس لديهم اوطراب طيف التوحد 10920الدراسة 

، أما 3435173، و أقارب الدرجة الثانية 1859142أقارب الدرجة األوىل ألفراد عينة الدراسة  عدد
، وقد أشارت نتائج الدراسة اىل وجود 4613563، و الدرجة الرابعة 2746155أقارب الدرجة الثالثة 

اوطراب طيف ب ارتباط دال احصائيا بني التاريخ العائلي يف االوطرابات النفسية حمل الدراسة واالصابة
ممن لديهم اوطراب طيف التوحد كان لدى والديهم تاريخ عائلي يف  %63.1التوحد، فقد كان 

لدى االفراد الذين ال يعانون من اوطراب طيف  %45.4االوطرابات النفسية بينما كانت هذه النسبة 
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لة األقرب كانت راد العائالتوحد، كما بينت النتائج انه كلما كانت اإلصابة باالوطرابات النفسية لدى اف
 احتمال اإلصابة باوطراب طيف التوحد أكرب.  

:
 :يالحظ من خالل ما مت عروه من دراسات سابقة ما يلي

_اتفاق أغلب الدراسات السابقة على معاناة أقارب األطفال الذين يعانون من اوطراب طيف 1
 .ةالتوحد من بعض االوطرابات النفسي

_وجود خالف بني نتائج الدراسات السابقة فيما يتعلق مبعاناة أقارب األطفال التوحديني من 2
 .بعض االوطرابات النفسية

 ._اقتصار اغلب الدراسات السابقة على أقارب الدرجة األوىل3
 ._تناول أغلب الدراسات السابقة الوطرابات نفسية معينة4
 .بة معاناة أقارب األطفال التوحديني حسب اجلنس_ال توجد دراسة تناولت الفروق يف نس5
 _خلو الدراسات السابقة من دراسة اشتقت افراد عينتها من اجملتمع اللييب أو العريب عموما.6

  
 منهج الدراسة

 جلتنفيذ هذه الدراسة اعتمدت الباحثة على املنهج الوصفي التحليلي الذي يعترب انسب املناه 
مجع بيانات كافية ودقيقة لظاهرة ” ( بأنه 1999لطبيعة البحث والذي يعرفه عبيدات وزمالئه )عبيدات، 

او موووع اجتماعي وحتليل ما مت مجعه من بيانات بطريقة موووعية تؤدي اىل التعرف على العوامل 
 “.املكونة واملؤثرة على الظاهرة

 عينة الدراسة

من االناث( من أطفال مركز التوحد  8من الذكور و  28) طفل  36تكونت عينة الدراسة من 
ببلدية صرباتة الذين يعانون من اوطراب طيف التوحد وفقا للتصنيف الصادر عن الدليل التشخيصي و 
االحصائي اخلامس لالوطرابات النفسية ممن وافق أحد و الديهم أو كالمها على املشاركة يف الدراسة، 

عاما،  8.60سنة مبتوسط حسايب  13سنوات اىل  4فراد عينة الدراسة من وقد تراوح املدى العمري أل
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والدا  23من أولياء أمور هؤالء األطفال منهم  54. وقد مت اجراء املقابلة ل 2.3و احنراف معياري 
 والدة. 31و

 أداة الدراسة

انة باستبيان مت عاعتمدت الباحثة على املقابلة شبه املقننة جلمع بيانات الدراسة حيث متت االست   
ووعه و ملئه من قبل الباحثة، وقد تكون االستبيان من أسئلة خاصة باألمهات و أخرى خاصة باآلباء  
فتناول اجلزء اخلاص باألمهات بعض الفقرات أليت هدفت اىل التعرف على ما اذا كانت االم او االب او 

قد اوي او احلاور أما اجلزء اخلاص باآلباء فافراد من عائلة االم قد عاىن من أي اوطرابات نفسية يف امل
تناول فقرات هدفت اىل التعرف اىل ما اذا كانت االم أو االب او احد افراد عائلة االب قد عاىن من 
اوطرابات نفسية يف املاوي او احلاور. استخدمت الباحثة أيضا استمارة بيانات عامة تضمنت: االسم 

العلمي، الوظيفة، اهلاتف احملمول، احلساب على مواقع التواصل  )اختياري(، العمر، اجلنس، املستوى
 االجتماعي. 

 حدود الدراسة

يتحدد تعميم نتائج هذه الدراسة باالطار الزمين لتنفيذها و الذي كان خالل الفرتة من منتصف    
ري هلا البش،كما يتحدد تعميم نتائج الدراسة مبجا2019الشهر السادس اىل األول من الشهر الثامن لعام 

 و مكان تنفيذها يف اطار أطفال يعانون من اوطراب طيف التوحد )مركز التوحد ببلدية صرباتة(.
 إجراءات الدراسة 

عند مقابلة أباء و أمهات افراد عينة الدراسة كان يووح هلم اهلدف من الدراسة ويتم التأكيد    
أكيد ال ألغراض البحث العلمي كما مت التهلم بان هذه املعلومات ستكون سرية جدا وسوف لن تستخدم ا

باهنم يستطيعون رفض االشرتاك يف الدراسة دون سؤاهلم عن السبب وقد أخذت منهم املوافقة على 
تسجيل املقابلة. بعد استيفاء العناصر املتضمنة يف استمارة البيانات العامة، متت اإلجابة عن فقرات 

ابلة و كانت تتم من قبل الباحثة اال انه كان أيضا يتم تسجيل املقاالستبيان وبالرغم من ان كتابة اإلجابة  
ذلك للتقليل من أخطاء الذاكرة واالستفادة من أي معلومات قد يضيفها املبحوثون. ويف بعض احلاالت 

 اليت كان يتعذر فيها حضور االب او االم شخصيا كانت املقابلة تتم عن طريق اهلاتف النقال. 

 لإلجابة على تساؤالت الدراسة استخدمت الباحثة التحليالت اإلحصائية التالية:   
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 مت حساب النسبة املئوية ألقارب أطفال عينة الدراسة الذين عانوا/يعانوا من أي اوطراب نفسي. -1
مت حساب النسبة املئوية ألقارب أطفال عينة الدراسة الذين عانوا/يعانوا من أي اوطراب نفسي -2

 ل من الذكور واالناث.لك
ملعرفة ما إذا كان هناك اختالف يف النسبة  (z-ratioمت استخدام معادلة الفرق بني النسب )-3

 املئوية ألقارب أطفال عينة الدراسة الذين عانوا/يعانوا من أي اوطراب نفسي حسب متغري اجلنس.

بشان ورورة التحقق  (Cramer & Howtt, 2008ويت )اعتمادا على توجيهات كرمير و ه   
من صحة ادخال البيانات اىل احلاسوب قبل البدء يف أي معاجلة إحصائية، مت بشكل مستقل ادخال 
 البيانات مرتني يف ملفني خمتلفني بعد ذلك متت مقارنة امللفني و استمر التصحيح حىت مل يعد هناك فروق

  مت استخدامه للتحليل االحصائي.  بني امللفني. أحد هذان امللفان

 إجابة السؤال األول

لإلجابة على السؤال األول و الذي ينص على: ما نسبة أقارب افراد عينة الدراسة )بصرف النظر    
 لقد اشارت نتائج الدراسة اىل ان نسبة .عن درجة القرابة( الذين عانوا/يعانوا من أي اوطراب نفسي؟

انتشار االوطرابات النفسية بني أقارب أطفال عينة الدراسة الذين عانوا/يعانوا من أي اوطراب نفسي  
و متثلت هذه االوطرابات يف: االكتئاب، البارانويا، الوسواس القهري، الفصام، وقد مشلت  75كانت %

ات السابقة اليت نتائج الدراس أقارب الدرجات: األوىل، الثانية، الثالثة، الرابعة. ان هذه النتيجة تتفق مع
 أشارت اىل شيوع االوطرابات النفسية بني أقارب األطفال الذين يعانون من اوطراب طيف التوحد

(، ودراسة سوليفان و Larsson, et al, 2005وتتمثل هذه الدراسات يف : دراسة الرسون و زمالئه),
(، ودراسة Robinson, et al, 2014ئه )(، ودراسة روبينسون و زمالSullivan, et al, 2012زمالئه)

(، ودراسة اكسي و زمالئه Jokranta-alkoniemi, et al, 2016الكوينمي و زمالئه )-جوكريانتا
(Xie, et al, 2019) ( ولكنها اختلفت مع دراسة بولنت و زمالئهBolton, et al, 1998 اليت )

ن ب الوحيد الشائع بني عائلة األفراد الذياشارت نتائجها اىل ان اوطراب الوسواس القهري هو االوطرا
كما ان نتائج هذه الدراسة مل تتفق أيضا مع نتائج دراسة بيفن و ;يعانون من اوطراب طيف التوحد،

( اليت أشارت نتائجها اىل انه من بني االوطرابات النفسية اليت متت Piven, & Palmer, 1999باملري)
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االجتماعي مها فقط االوطرابان الشائعان بني أقارب االفراد الذين دراستها ان االكتئاب احلاد و الرهاب 
يعانون من اوطراب طيف التوحد، غري انه جتدر اإلشارة هنا اىل انه يف دراسة بولنت و زمالئه قد اقتصرت 
عينة الدراسة على أقارب الدرجة األوىل فقط لألفراد الذين يعانون من اوطراب طيف التوحد وعلى أقارب 

جة األوىل و الثانية يف دراسة بيفن و باملري، بينما يف هذه الدراسة مشلت العينة األقارب حىت الدرجة الدر 
الرابعة. ان هذا االتفاق بني نتائج هذه الدراسة ونتائج الدراسات السابقة املتعلقة بشيوع االوطرابات 

ببية دلل على وجود قاعدة سالنفسية بني أقارب االفراد الذين يعانون من اوطراب طيف التوحد قد ي
مشرتكة بني اوطراب طيف التوحد واالوطرابات النفسية، أو يشري اىل ان االوطرابات النفسية قد تلعب 

  دورا يف اإلصابة أو االستعداد لإلصابة باوطراب طيف التوحد.
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 إجابة السؤال الثان 

 لى: هل هناك فروق يف نسبةلإلجابة على السؤال الثاين من أسئلة الدراسة و الذي ينص ع   
أقارب افراد عينة الدراسة )بصرف النظر عن درجة القرابة( الذين عانوا/يعانوا من أي اوطراب نفسي 

يبني قيمة ز للفروق 1(. اجلدول رقمz-ratioحسب متغري اجلنس؟ مت استخدام معادلة الفرق بني النسب )
 بالنسبة جملموعة الذكور وجمموعة االناث.بني نسبة األقارب الذين يعانون من اوطرابات نفسية 

 : داللة الفروق بني نسبة أقارب األطفال الذكور ونسبة أقارب االطفال االناث يف اإلصابة باالوطرابات النفسية1جدول رقم

 داللتها قيمة ز ةالنسب العدد اجملموعة
 غري دالة 0.6 77.78 28 الذكور
   66.67 8 االناث
    36 اجملموع

 
نالحظ من خالل اجلدول عدم وجود فروق جوهرية بني أقارب األطفال الذين يعانون من    

اوطراب طيف التوحد من افراد عينة الدراسة يف املعاناة من االوطرابات النفسية حسب متغري اجلنس 
وهذا قد يشري اىل ان اجلنس ليس له تأثري على العوامل السببية املشرتكة بني اوطراب طيف التوحد 

 واالوطرابات النفسية 
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 يف ووء نتائج الدراسة توصي الباحثة مبا يلي:
لقد أشارت نتائج الدراسة اىل ارتفاع نسبة االفراد الذين يعانون من االوطرابات النفسية بني أقارب 

ة يكون ياألطفال املصابني بالتوحد من افراد عينة الدراسة وهذا يؤكد أمهية توفري مراكز للخدمات النفس
هدفها االهتمام بالنساء اثناء فرتة احلمل فقد يسهم ذلك يف التقليل من أعداد األطفال الذين يصابون 

 باوطراب طيف التوحد.

انشاء مراكز للتوجيه واالرشاد النفسي يكون من مهامها تقدمي الرعاية النفسية لالم وطفلها بعد 
 الوالدة.

اليها هذه الدراسة اال ان هناك حاجة ماسة اىل اجراء املزيد بالرغم من النتائج املهمة اليت توصلت 
من الدراسات على عينات اكرب حجما تشتق من مناطق خمتلفة من ليبيا، و كذلك اجراء دراسات مقارنة 
بني أقارب األطفال الذين يعانون من اوطراب طيف التوحد و األطفال العاديني من حيث مدى شيوع 

 هم.االوطرابات النفسية بين
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ة واالجتماعية والعمراني اإلداريةحركة احلياة 
 س لندلبني أمية يف األ

 د. وليد عامر عون

 أ. كمال خليفة الضبع

 جامعـة غـريـان  _كلية اآلداب األصابعة 

من املعروف إن دراسة التاريخ العريب اإلسالمي يف األندلس متثل اجتاها مهما من الدراسة العامة  
ا هلا من ب السياسية احليز األكرب من اهتمام الباحثني مبوتأخذ اجلوان للحضارة وللتاريخ العريب اإلسالمي

أمهية يف توويح معامل الدولة اليت قامت يف أقصى حدود الدولة العربية اإلسالمية خبالف املظاهر احلضارية 
قل حضوة من عناية الباحثني، وميكن تعليل هذا بقلة النصوص املتعلقة هبذا املنحى كانت أاألخرى اليت  

من  لنصوص املتعلقة بالدراسات السياسية، وتعني على الباحثني يف اجملالني االستنباط والتحليلمقارنه با
اجل حتقيق غاية البحث التارخيي، مع امتالك الصرب واتساع األفق وعدم الوقوع الغري املوووعي حتت 

 طائلة سطوة البحث.

ة اليت تركت لعريب اإلسالمي األسر ويأيت هذا البحث لتكملة ما كتب عن دور بين أمية يف التاريخ ا 
 بصمات واوحة يف مسار التاريخ املذكور السيما يف جماله السياسي .

وسيتناول عملنا هذا دراسة األسرة األموية ودورها يف إقامة اإلمارة األموية يف األندلس جبوانبها  
لدراسة ندلس، واهلدف من هذه ااإلدارية واالجتماعية والثقافية من بداية دخول عبدالرمحن الداخل إىل األ

تسليط األوواء على ما قام به أفراد هذه األسرة يف مساندة األمراء واخللفاء منذ اليوم األول لقيام اإلمارة 
األموية هناك يف كافة جوانبها السياسية واإلدارية واالجتماعية واالقتصادية ، وبيان أثرهم العلمي على 

ربية اإلسالمية.وبيان ابرز املناصب اإلدارية اليت تولوها ودعموا اإلمارة يف الساحة األندلسية واحلضارة الع
إدارة البالد، فقد تولوا الواليات على املدن مث القضاء واملناصب اإلدارية االخري مما كان آلئقا هبم كاسر 
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ألموي واجملتمع ا حاكمة للبالد، ومن مث حبثنا يف حياهتم االجتماعية وابرز عالقاهتم االجتماعية مع القصر
وكانت تلك العالقات بسمات حضارية ومعامل إنسانية، كما سنذكر حياهتم  األندلسي بكافة عناصره،

االقتصادية ومعاملهم املادية وأبرز ما امتلكوه وما تلقوه من األمراء واخللفاء من أعطيات ورواتب 
 وإقطاعات. 

م( إىل قرطبة بداية إلقامة اإلمارة األموية 755هـ / 138الداخل سنة ) عبدالرمحنيعد دخول  
يف األندلس واستقالهلا عن اخلالفة العباسية ببغداد ، وقد أصبحت مدينة قرطبة مركزاً هلذه السلطة كما  

 تكانت يف عصر الوالة ، ومشلت سلطة هذه اإلمارة معظم األراوي اليت كانت بأيدي الوالة وأصبح
املدن الرئيسية يف األندلس املراكز اإلدارية للبالد، وكانت لألمويني إسهامات فعالة يف اجلهاز اإلداري 
بتوليهم الواليات على املدن والكور األندلسية وتنفيذ املهام املوكلة عليهم ويف مقدمتها محاية املدن واألقاليم 

مثلة باملمالك الشمالية اليت استغلت الفووى من األخطار اخلارجية وال سيما األخطار الشمالية املت
واالوطرابات يف هناية عصر الوالة والتوسع على األراوي التابعة للعرب املسلمني يف األندلس. ولذا كان 
أبناء يعملون على دميومة الوالء لإلمارة فضالً عن إدارة املدن اليت حتت سيطرهتم وحتقيق األمن واالستقرار 

ساكنيها، والقضاء على الفنت الناجتة من قبل اخلارجني عن سلطان اإلمارة، والوايل هو فيها ومحاية حقوق 
 (366ــ 361: 1958)السامرائي، القائد األعلى للجند الذين معه يف املدينة لتحقيق األهداف املذكورة 

وقد سار عبد الرمحن الداخل على النهج السابق لعهده من حيث هيكلة التنظيم اإلداري،  
عيني الوالة على تلك املدن، وبسبب األخطار املتعددة اليت واجهته يف بداية حكمه، اعتمد على البيت وت

األموي يف إدارة البالد من أجل السيطرة على املدن اليت كانت قد استقلت عن اإلمارة ومواجهة اخلارجني 
عد دخول عدد ارة املدن والسيما بالذين رفضوا االنطواء حتت حكمه وبادر إىل تعيني أقربائه وموالية يف إد

من األمويني إىل األندلس ويف مقدمتهم حبيب بن عبد امللك بن عمر بن الوليد بن عبد امللك الذي 
، (54: 1968)ابن اآلبار،  طليطلة وأعماهلا دخل األندلس بعد استقرار األمر لعبد الرمحن الداخل فوالة

ن بد الرمحن، فانتقلت املدينة إىل سليمان بن عبد الرمحوظل خيدم اإلمارة حىت توىف يف عهد األمري ع
، الذي كان واليا على جيان، فتم تعيينه على مدينة طليطلة بعد وفاة (27)ابن خلدون، د.ت: الداخل 

 .(11: 1989)جمهول، واليها
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وعبد امللك بن عمر بن مروان بن احلكم األموي الذي توىل يف بداية أمره، وتوىل ابنه مدينة  
يت، وعندما ثار أهل اشبيلية من جند محص يطالبون بثأر زعيمهم أيب الصباح اليحصيب الذي قتلة لق

، اخرج إليهم عبد امللك بن عمر (56: 1968)ابن اآلبار، م( 766هـ/149عبد الرمحن الداخل سنة )
ة اشبيلية، وتزوج يابنه ملالقاهتم فاستطاع القضاء على الفتنه، فأكرم األمري عبد امللك املذكور فمنحه وال

، وكان لعبد امللك أيضا دور يف القضاء  (56: 1968)ابن اآلبار،  ويل عهده ولده هشاما من ابنته
 ( 41: 1969)املراكشي، على مترد يوسف القهري، وقد ابلي يف ذلك بالء حسنا

ه فمن جوهي يف املنطقة الواقعة بني هنري دويرة وتا أما مدينة ماردة كربى مدن الثغر األدىن 
: 1958ي، )السامرائاملواقع املهمة اليت تشكل الدفاعات األمامية لإلمارة األندلسية ود املمالك الشمالية 

وغالبا ما كانت تتعرض للمخاطر اخلارجية وللغارات اليت تدعم من قبل اخلارجني واخلونة يف ماردة ، (41
 ولده هشاما فأستخدم سياسة حازمة يفوهلذا جعل عبد الرمحن الداخل ماردة نصب عينة، فوىل عليها 

 .(103: 1969)املراكشي، تعامله مع أهلها، حىت أنكر علية والده بعضا من اجاراءاته يف املدينة
وسار األمري هشام علي سياسة ابية يف توليه أوالده على املدن املهمة ، وأعطى للثغور األمهية   

غر ية، كما أوىل اهتماما كبريا ملدينة طليطة احملصنة يف الثاخلاصة ألهنا مصدر قلق وخطر على اإلمارة األمو 
أهلها اخلروج على السلطة املركزية ، واالعتماد على املمالك الشمالية عندما حتني  األوسط ، وقد اعتاد

 الفرصة لذلك، وكان هشام يدرك أمهيتها ،ألنه كان واليًا عليها ولذلك عني ولده احلكم سنة
ومل تكن  ولد عبد الرمحن بن احلكم وفيها، (293ـ  292: 1937يان، )ابن حم( 792هـ/176)

السياسة اليت تبعها األمري عبد الرمحن احلكم جديدة ملا تقدم من توليه األوالد املدن الرئيسة املهمة حلماية 
ض مـع بع يبةاإلمارة ، فقد وىل ولده حممداً على مدينة ماردة فاستطاع أن يكسب أهلها وأقام عالقات ط

سود الغافقي الذي عينه على قضاء قرطبة ملا كان بينهما من الــود والعالقة الطيبة علمائها كسليمان بن أ
والية كـورة البرية وقد عني األمري عبد الرمحن ولده اآلخر احلكم  ،(155: 1982اخلشين، )
جرى بعض ووىل أخاه عبداهلل والية كورة تدمري مث أ (7: 1937)ابن حيان،  ،م(850هت/236)

التعديالت يف واليتهما فعني احلكم على تدمري وعبداهلل على البرية وأعادمها مرة أخرى اىل مكانيهما يف 
هناك سنة )  يت ثارتماردة والبرية، ووىل ولده سعيدًا على مدينة طليطلة فاستطاع أن خيمد الفنت ال

من  ن اهلربد ما تفاقمت الفتنة متكن م( وهي السنة اليت تويف فيها األمري عبدالرمحن وبعم755هـــ/138
 (293ـ  292: 1937)ابن حيان،  ، وأسر عـامل املدينة الذي كان معه.املدينة وجنا بنفسه مع خاصته
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على مدينة مارده أحد األمويني وهو سعيد بن  (م868هـ/254مل األمري حممد سنة )وقد استع
ة وخدموها األموي وإخوانه والة وقادة يف الدولةعباس القرشي أحد أحفاد عبد امللك بن عمر فأصبح هذا 

، ووىل األمري حممد ابنه النابه مسلمة على  (292: 1937)ابن حيان، يف كل املدن والكور األندلسية 
ولسريته  ،ان حمموداً مجيل السريةكورة شذونه، فأقام على املدينة سنوات عديدة كسب فيها ثقة أهلها وك

والده األمري حممد يف هتدئة بعض االوطرابات اليت قـامت ود عماله ،  احلميدة وحكمته اعتمد عليه
 (211: 1937)ابن حيان،  فعندما خرج أهل املدينة ابن مسلمة أرسله لضبط األمن واالستقرار هناك

لسلطة ثري من املدن عن اوقد شهدت اإلمارة يف عهد األمري عبداهلل اوطرابات وفتنًا وخروج لك 
ادة ل كثري مـن اخلارجني املدن استقلوا ونبذوا الطاعة ففي سرقسطة استطاع التجيبيون بقي، فقد دخاملركزية

، وقتل وإليها أمحد من الرباء بن م(889هـ/276من دخول سرقسطة )سنة حممد بـن عبدالرمحن التجييب
ن أن ابـن حيا ، ويف روايةالذي كان قد عينه األمري املنذر ،(85: 1937)ابن حيان،  مالك القرشي

ابن حيان، ) األمري عبداهلل قد دس عليه احد غلمانه لقتله بسبب ميوله لرفض لطاعة والتمرد على األمري،
ثار أهل اشبيلية على وايل املدينة حممد بن األمري عبداهلل  م(889هـ/276ويف سنة )  (86: 1937

، وترك ميةبن عبداهلل بن أ و عبد املالك، وهتصدي هلم وقتل حد زعما املتمردينفأستطاع الوايل من ال
ويف سنة ، (103ــ  102: 1968)العذري،  اخلـارجني ملدينة ولكنهم دخلوا مدينة قرمونة وحتصنوا فيها

م( دخل لب بن حممد القسوي صاحب الثغر األعلى مدينة طليطلة واستطاع سيطرة 902هـ/290)
 .(140: 1937)ابن حيان،  عليها واخلــــروج عــلى السلطة املركزية قرطبة

 ادارت إتباع سياسة جديدة يفوبسبب هذه األوواع السياسية املستجدة اوطر األمري عبداهلل  
د اغتصبوا ق الواليات، فقد عني بعض الوالة من األسر املتنفذة مـن صحاب املدن وال سيما الذين كانوا

على الثغر األعلى ، وقام م( للتجبينب الذين سيطروا 895هـ/282سنة ) ، كما وىلبالقوة املدن نفسها
بدعم والة على املدن القريبة من قرطبة بإرسال والة ذوي القدرة عسكرية كعمة هشام بن أمري عبد الرمحن 

هلها على املدينة لووع حد خلروج أ الذي وجهة اىل اشبيلية ودعمه بالقائد سعيد بـن العباس عامال على
 .(85ــ  79: 1937)ابن حيان،  السلطة املركزية

وحني توىل عبد الرمحن الناصر اإلمارة كانت األندلس نـاراً تضطرم ، حبيث مل يبقى من السلطة  
، فقضى مخساً وعشرين سنة من (498: 1965)ابن عبد ربه،  سوى قرطبة وبعض الكور القريبة منـها

ـ  57يب دينار، د.ت، ن أ)اب واليته يف حماربة اخلارجني على اإلمـارة واملرتدين الذين استغلوا كثرة اخلارجني
م( استطاع اسرتداد 913هـ/301، ويف سنة )لصقالبـة فـي القيـادة والواليات، وأشرك مع األمويني ا(58
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دينة املوفد ، الذي رافقه يف محلته والـي املارجني بوساطة احلاجب بدر بن امحدالسلطة يف اشبيلية مـن اخل
، ووىل عباس بن عبدالعزيز (93: 1937)ابن حيان،  ملدينةمن قبل الناصر سعيد بن املنذر والياً على ا

 .(53: 1937)ابن حيان،  القرشي على براير كركي وجبل الربنس
ولشدة اعتماد الناصر على الوزير سعيد بن املنذر واله العديد من املـدن والكور وخباصة بعد  

فبقي هناك  ،وانزله مدينة بيشرت عمر بن حفصونإصالحه أمور مدينة اشبيلية ، وقد وجهه حنو اخلارجي 
اقتضى  واله كورة تدمـري وعندما م(925هـ/313، ويف سنة )ر املدينة ويصد جتاوزات بن حفصونيعيد أمو 

، وهو ينوي اخلروج يف (197ـ  196: 1968)ابن عذارى،  حضوره لديه ترك املدينة والتحق بالناصر
 علـى جبل جرنكش أعاد اعتمار (م930هـ/318دى محالته يكون قائداً على عسكره، ووالة سنة )إح

: 1937)ابن حيان،  ، ومساها بالفتح وبىن أسوارها ونقل األسواق إليها وشجع التمدن فيهااملدينة
283) . 

مثل أمية  ألموينياعدداً من على عهد اخلليفة الناصر فذكر  ابن حيان والة األقاليم قد استقضى 
ق عن  م ( عزل أمية بن إسحا933هـ/321) بن مالك القرشي عـلى، وحممد يرةبن اسحق على كورة اجلز 

 . (361: 1937)ابن حيان،  ، وعن والية اجلزيرةشذونه كورة
محد بن اسحق بطليموس فاستطاع حبزمه من السيطرة عليها بعد أن اسر أربعني رجالً أ وتوىل 

، وتوىل أخوه أمية ابن اسحق (148: 1964)ابن سعيد،  من أهلها ، وبعثهم إىل اخلليفة الناصر بقرطبة
على مدينة شنرتين يف الغرب ولشدة االعتماد على بين اسحق دخلت يف نفوسهم الرغبة يف االستقالل 

( وكان الناصر م935هـ/324امحد سنة ) فبادر أمية بن اسحق اخلروج على السلطة ومستغالً مقتل أخيه
ه كان يطمع نأعثها الناصر إىل أمية بن اسحق قد عـزله بسبب أطماعه ويبدو من خالل الرسالة اليت ب

إوافة إىل بعض املآخذ اليت أغضبت النـاصر منه كاستحواذه  (283: 1937)ابن حيان،  باخلالفة،
ت عليه دواع مالية أخرى تفاقمبعد عودته من حصار سرقسطة ومثة  على األموال اليت كانت بني يديه

 .(287ــ  286: 1937)ابن حيان،  قتله فيما بعدبعد شعور اخلليفة بأطماعه األخرى فسجنه و 
ونتيجة هلذه التجـاوزات من قبل املويني الوالة على سيادة اخلالفة يف قرطبة أصبح االعتماد على  

لذي  سياسة يف عهد املستنصر ااألسر األخرى والصقالبة ملحًا ومهمًا حلماية اخلالفة واستمرت هذه ال
 سيطرة بىن عامر على زمام السلطة وتقلص دور بين أمية يف اجملــال شد اعتمادًا على هؤالء حىتكان أ

حبيث مل يعد هلم ذكر يف املناصب اإلدارية إال نادراً، ومن بني هؤالء عبداهلل بن  اإلداري ومحل أمرهم
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فخرج  ،ه حممد بن ايب عامر والية طليطلةعبدالعزيز بن حممد بن سعيد اخلري بن األمري احلكم الذي وال
 .(375: 1980)مونس،  ى سلطته فيما بعد فعز له وحبسه بقرطبةعل

اء واحلكم بأن يوىل عليهم أحدا، فأشار عليهم ان يولوا حيىي الليثي فرفض حيىي واقرتح ان يتوىل القض 
إبراهيم بن عباس املرواين ، وأشار املغين زرياب على األمري بذلك أيضًا فأمر بتولية إبراهيم بـن العباس، 

ويروي ابن سعيد أنه أصبح طوعا آلراء حيىي الليثي  م(830هـ/215ر إبراهيم يف واليته حىت سنة )واستم
الذي كان صاحب املشورة فــي توليته مما أغاض عامة أهل األندلس وبعض فقهائها فصوروا لألمري أن 

 .(167)العبادي، د.ت:  القاوي الليثي يسعيان إىل خلعه عــن اإلمارة فكــان سببا يف عزله
)اخلنشي،  م (837هـ/223بعد أن روى إبراهيم قد عاد للقضاء ثانية سنة ) ويعود اخلشين  
فريوي رواية يشكك فيها هبذه العودة وكان ابن حيان الـذي ترجم ألبن العباس معتمداً  ،(25: 1982

ة وحممد بعلى روايات عديدة قد نقل نص رواية اخلشين نفسه مع روايات كل من حممد بن عمر بن لبا
 بن وواح وامحد بن عبد الرب ومل يرد يف تلك الروايات أن إبراهيم بن العباس جلس للقضاء مرة ثانية

 . (27: 1982)اخلنشي، 
ومل يتطرق  (38: 1982)اخلنشي،  ملا ترجم ابن سعيد له ومل يذكر أنه توىل القضاء بـعد عزله  
دة توىل إال والية واحمل يو  مما تقدم إن إبراهيم بن العباس،، ويبدو الوالية الثانية ألبن العباس النباهي إىل

، فمن البعيد إن تكون قد عاد إىل القضاء مرة أخرى بعد إن كان األمري (38: 1982)اخلنشي، فقط 
عبد الرمحن بن احلكم مرتددا يف اختياره للقضاء يف الوالية األوىل وان أهل قرطبة بقوا ستة أشهر دون قاض 

 مري حتت وغوطهم اإلسراع يف التعيني لذلك اوطر اىل توليته بعد توصية زريـاب والفقيهحىت اوطر األ
. ومن (60ــ  58: 1937)ابن حيان،  حيىي بن حيىي الليثي الذي كان من كبار املشاورين يف حكومته

ة من سكان حران دخل األندلسية ووالني بن حممد املرواين القرشي وهو القضاة األمويني اآلخرين حس
عهد املستنصر  يف على قضاء جبانة وعد من الرجال الصاحلني ، كما توىل قاوي اجلماعة احلكم املستنصر

 (118: 1982)اخلنشي،  حممد بن اسحق بن السليم.
 الوزارة : -3

س، أمراء بين أمية يف األندل والوزارة لقب فخري كان يطلق على مجاعة من املستشارين لدى 
إدارة اإلمارة يف خمتلف املناصب اإلدارية والعسكرية واألعمال األخرى وعرف املقري  ممن اعتمدوا عليهم يف

الوزراء بأهنا كانت يف مدة بين أمية )مشرتكة يف مجاعة يعنيهم صاحب الدولة لإلعانة واملشاورة وخيصهم 
من  عة، ويعين النص أن تسمية )الوزير( كانت تطلق على جممو (148: 1937)ابن حيان،  باجملالسة(
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 ، ويساعدونه يف إدارة اإلمارة ويتعاونون معه يف املشاورة وتنفيذ الواجباتمقريب األمري ممن يدخلون عليه
اليت كان يسندها إليهم وقد اختذ عبدالرمحن بن معاوية الذي استقر األمر به يف األندلس لنفسه طبقة من 

، كان عدد وزراء (148: 1964ن سعيد، )اب الـوزراء املشاور بني منهم حبيب بن عبد مالك املرواين
، أما ايننذر والعباس بن عبداهلل املرو األمري احلكم هشام مخسة اثنان منهم أمويان، مها الوزير اسحق بن امل

األمري عبدالرمحن بن احلكم فقد احتفظ بوزراء أبيه واعتمد على عدد آخر من مواىل أسرته والرجال املقربني 
ة بإخالص، وقد اختذ يف قصره بيتًا للوزراء ورتب اختالفهم اليه وكان يستدعيهم اليها ممن خدموا اإلمار 

بن عبداهلل  ، ومن ابرز وزرائه الوزير عباس معه اومن خيتصه منهم وخياطبهم برقاع فيما يراه من أمور الدولة
ة ويف سنوقد عد من املختصني باألمراء واستمر يف اخلدمة حىت وت( 15)النبهاين، د.ت: املرواين، 

ــ  25: 1937)ابن حيان،  م ( كما دخل يف خدمته الوزير الوليد بن عبداهلل القرشي.834هـ/219)
26)  

ومن األمويني الذين خدموا اإلمارة وتلقبوا بلقب الوزراء يف عهد األمري عبداهلل العباس بن عبد  
، وسعيد بن حممد بن السليم، م (، والرباء بن مالك القرشي913هـ/301سنة ) العزيز املرواين املتوقي

ومن األمويني الذين دخلوا األندلس يف عهده أمية بن امحد بن محزة بن  (45: 1964)ابن سعيد، 
واله أحكام  ،املشاورين وزرائه إبراهيم بن حممد بن عبد امللك بن هشام بن عبدالرمحن الداخل فصار أحد

ن احلكم بن عبد العزيز بن حممد بن عبدالعزيز بن أمية بالشرطة ، ومن وزرائه اآلخرين من األمويني عبداهلل 
 .(29ـ  28: 1937)ابن حيان،  بن هشام بن معاوية بن عبدالرمحن الداخل

أما سياسة اخلليفة الناصر يف اختيار وزرائه فلم يكن على هنج أسالفه يف االعتماد على األمويني  
 ة األموية فالوزير امحد بن اسحق الذي تلقبولكن على من عرف منهم بإخالصه وفائه يف خدمة الدول

غالبًا ما كان يقوم بقيادة اجليوش يف احلمالت العسكرية والصوائف ويتوىل بعض األحيان والية  بالوزير
املدن وبسط السلطة عليها وترتيب أمورها الداخلية وأحكام دفاعاهتا من احلصون والقالع وقــــد قتله 

، وما كان اختيار الناصر له وزيراً كونه أموياً (108د.ت: 19)املقري،  مااخلليفة لبعض خالف وقع بينه
فحسب بل موصوفًا بالرأي السديد واحلنكة يف القيادة العسكرية، حبيث كانت خدماته جليلة للخالفة 

، كما استوزر الناصر سعيد بن املنذر حىت صار من مقدمي (64: 1989)جمهول، األموية باألندلس 
ابن حيان، ) وريه، وله خدمات قيمة يف قيادة اجليوش وتوليه بعض املدن إذا تطلب األمروزرائه ومشا

1937 :50). 
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 . احلجـابة4

أما احلاجب يف األندلس فقد كان خيتار من بني املستشارين الثقاة وقال ابن سعيد )وخيتار منهم  
، ولعظم اسم احلاجب (51: 1937)ابن حيان، شخصاً ملكان النائب املعروف بالوزير ، فيسميه باحلاج 

زراء واخلاصة ، وكان يقوم بتنظيم دخول الو ن نائباً عن خليفتهم مسي باحلاجب(يف الدولة املروانية وأنه كا
، واألمري عبدالرمحن بن احلكم أول من احتجب بوزرائه عن (96: 1986)ابن حزم، والعامة على األمري

من األمويني الذي عملوا حجاباً ألمرائهم الوزير سعيد ، و (48ـ  45: 1984)البدوي، العامة واخلاصة 
بن املنذر املعروف بأبن السليم فقد حجب لألمري عبداهلل واستوزره الناصر وواله الواليات وتويف بقرطبة 

 .(431: 1986)ابن حزم،  م (937هـ/326سنة )
مقتصراً على  دالعتماومل جند فيما تقدم إسهامات األمويني يف احلجابة بشكل كبري، بل وجدنا ا 

، وذلك (55ــ  52: 1937)ابن حيان، وعلى املقربني من بين أمية  بعض األسر املشهورة على األندلس
، وال ملرهقةا حيث يستوجب عليه احلضور الدائم واملالصقة للخليفة وكثرة األعمال لطبيعة عمل احلجاب

 جاب علاحلكم فأقتصر اختياره للحنستعبد ان بعض اخللفاء خشي من تطلعات بعض األمويني حنو 
 .مستشاريه املأمونني على اخلالفة

 -:ملناصب اإلدارية األخرىيـ :" ا

لقد توىل األمويون مناصب إدارية اخرى أقل أمهية من الوالية، ولكن بشكل حمدود، فمنهم من   
: 1968عذارى،  ن)اب توىل الشرطة مثل يوسف بن خبث الذي توىل الشرطة األمري عبد الرمحن بن احلكم

، وأمية بن امحد بن محزة بن إبراهيم بن حممد بن عبد مالك بن هشام بن عبدالرمحن بن معاوية (171
، ومل نقف على (82: 1989)فكري،  وهو أحد أبرز املشاوريني لدى أمراء بين أمية والداخلني عليهم

تلك  وحيتمل اهنم نظروا اىل يني، فقد تركوها لألندلسات أموية أخرى باملناصب اإلداريةذكر الهتمام
الوظائف بوصفها ال تليق باألسرة األموية واهتموا باملناصب أكثر أمهية ورفعة ليعطوا لدولتهم رسوخا على 

  اخلي وقوة على املستوى اخلارجي.املستوى الد

السمات الواوحة  تعد حركة األعمار وإنشاء املدن اإلسالمية واملنشآت العمرانية األخرى من 
يف الدولة األموية باألندلس، فقد أبدع األمراء خالل عصرهم يف بناء القصور واملساجد وحبثوا عن مظاهر 

 )ابن األثري، ، وشجعوا بناء األسواق واألرياض بشكل واسع(460: 1966)بشكوال،  الفخامة والرتف
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ساجد واألرياض وإعادة القالع ، جبهود فرديه إىل جانب جهود اإلمارة يف بناء امل(245: 1967
واحلصون يف املدن األندلسية، وعلى الرغم من إسهاماهتم تلك فقد بقيت حمدودة مقارنة مع جهود الدولة 
يف األعمال العمرانية اليت متيزت بأسلوهبا الفين وحىت أصبحت مثار إعجاب كل مطلع على تلك اليت ما 

 (85: 1968)ابن عذارى، .  تزال شاخصة إىل يومنا هذا
 -بناء املساجد: -أ

ودور األمويني يف بناء املساجد مووع إعجاب، الهتمامهم هبا وحرصهم على بنائها ونفقه  
مستقطعة  ياملبالغ الطائلة عليها من أمواهلم اخلاصة وفقًا يف سبيل اهلل وإلقامة الصلوات فيها على أراو

رمحن جارية عبدال ()طروب سجد املنسوب إىلمن أمالكهم ومن املساجد اليت بنيت على هذا النهج امل
 ،(111: 1979)ابن حوقل،  فجر( بقرطبة أيضاً اجلارية ) بــن احلكم بالربض الغريب من قرطبة، ومسجد

: 1971، )احلمريي أم الوليد بشر بن عبدالرمحن بن احلكم األديب (ومسجد البهاء ويعود إىل )البهاء
دائها إىل هإ، وكانت تكتب املصاحف، وتقدم ا زاهدة عابدةعرفت بأهن ، وهي من نساء بين أمية(163

م( 917هـ/305الرصافة، وقد توفيت سنة )، وكان مسجدها )البهاء( يف ربض املسجد عند االنتهاء منها
، ومن املساجد األخرى مسجد )مرجان( أم اخلليفة (63: 1937)ابن حيان، يف عهد اخلليفة الناصر

 ــاجد الواسعة احلسنة البناء لكثرة األموال اليت أنفقت على بنائها والتفنن يفاحلكم املستنصر وهو من املس
،واختصاصها باخلدم من أجل إدامتها، وقد اهتم ابنها اخلليفة احلكم باملسجد املذكور وكلف  زخارفها

ــ  112: 1937)ابن حيان، أمهر البنائني للعناية به حىت غدا من العمائر املتميزة الفخمة فــي قرطبة، 
جدين أحدمها مسالقشـاري من سكنة طليطلة قد بىن  وكان فتح بن إبراهيم األموي املعروف بأبن( 113

حيان،  )ابن. والثـاين فـي حـي الدباغني، وكان يلزم الصالة فيهما ،يف اجلبل بضواحي طليطلة
1937:109) 

 :ب / بناء املدن والقالع واحلصون
 ار املدن والقالع واحلصون التابعة هلا، مما يتعرض للتخريبوقد أسهم األمويون يف بناء وإعم 

من قبل املتمردين واخلارجني على السلطة او ما كان حيتاج اىل ترمم وفضال عن حتصني املدن املفتقرة إىل 
حتصينات وقالع للوقوف بوجه األخطار، وجهود األمويني يف هذا املضمـار واوحة والة أو قادة عسكريني 

م( استطاع القائد الوليد بن احلكم أن يفتح طليطلة بعد أن اثأر أهلها ومتكن 836هـ/222)، ففي سنة 
ناء ذلك الكثري من الدمار والتخريب فقام بإعادة ب بعد احلصار من اقتحامها ،فلحق مبنشآهتا بسبب

 (114: 1983السور، وأعمار ما دمر نتيجة تلك احلرب. )البكري، 
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م ( يف الثغور وجد آثار اخلراب 838هـ/224عبدالرمحن سنة )وحني جال احلكم بن األمري  
بادية من مدينة سرقسطة وأسوارها، فقام بإعمار ما وجدين اخلراب، ومن ذلك إصالح قنطرة املدينة )ابن 

(، ولقد كان إعمار مدن الثغور وإصالح حصوهنا جزءاً مهمًا من سياسة الوالة 112: 1937حيان، 
ة للوقوف بوجه املمالك الشمالية او بوجه اخلارجني على السلطة، فقد أصبح من لتقوية الدفاعات األموي

املهام األوىل يف سياسة الوالة أو القادة ممن كانوا يدخلون املدن يف كل اجتاه إصالح ما فيها من خراب 
(، إىل هجمات اخلارجني 460: 1966م( تعروت قلعة ربـاح )ابن بشكوال، 853هـ/239ففي سنة )

ل طليطلة وآلت أسوارها إىل االهنيار، وهجرها أهلها وقلعة رباح من املدن العربية اليت بناها األمويون من أه
أهل  دفاعي حمصن ود املخاطر اليت يؤجحها اخلارجون من وغالباً ما كانت حتتشد باجلند والقاتلة كموقع

احلكم بن عبدالرمحن  (، فما كان من40ــ39: 1989طليطلة بدعم من املمالك الشمالية )جمهول، 
خالل قيادته لصائفة تلك السنة أن قام بتحصني القلعة وأعاد أهل مدينتها إليها بعد إن اجربوا على 
اهلجرة منها، بعد ان قتل الكثري منهم يف اهلجمات وقام بتحصني احلصون األخرى القريبة من املدينة 

الكبري  رباح الواقعة على رافد من روافد هنر الوديومنها حصن )شــندلة( على الطريق إىل قلعة  للدفاع عنها
 (121ــ 120: 1963من الشمال وعلى مقربة من أند وجر. )ابن اآلبار، 

م( خرج أهل حصن )نربيشه( على السلطة املركزية فتصدى هلم القائد  895هـ/282ويف سنة ) 
ستقرار ، صحابه لتثبيت األمن واالبــاجلند من إ مطرف بن األمري عبداهلل واستطاع دخول املدينة وعززها

ويف محلة اخرى استطاع دخول مدينة ) لوشة( بعد أن مترد أهلها على السلطة املركزية فبىن حصوهنا واسكن 
 (.116ــ  31أهلها ونصب عليهم إدريس بن عبداهلل عامل اإلمارة السابق فيها )اخلانشي، د.ت: 

لب ة باألنطربات والفنت مع سيطرة اخلارجني على أغأما اخلليفة الناصر الذي تسلم اإلمارة مليئ 
املدن فقد بذل جهوداً يف إعادة األمن واالستقرار واالهتمام بدفاعات احلصون والقالع، وكان يف مقدمة 
أعماله استعماله يف اشبيلية سعيد بن املنذر املعروف بابن السليم فأعاد سعيد إعمار منشأت املدينة بعد 

ار لتحضن اخلارجني فيها وبين دار اإلمارة وهدم سور املدينة ، وكان مبنياً بالرتاب وأعاد تعروها إىل االهني
حتصينه بالصخور واألبراج املنيعة، وبذلك أعاد للمدينة منشآهتا ودفاعتها ورتب أمور سكاهنا وأعاد 

 (135األسواق واحلياة فيها. )ابن الفؤوي، د.ت: 
نة حصن أشب، وقد اختذه قاعدة أمي بن املنذر القرشي سعيد ومن احلصون األخرى اليت بناها 

باألموال واجلند، وعمرها باألسواق، ومن هذه  اخلارجي ابن حفصون لوقوعه بالقرب من مدينة حملاربة
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املدينة بدأ بفرض احلصار على حتركات اخلارجي والتضييق عليه حىت إهناء مترده والقضاء على اتباعه الذين 
 (153س، د.ت: وقفوا معه. )املقتب

ومن اإلسهامات األموية األخرى يف بناء احلصون واألسوار حصين وقش ومكادة، الذين بنامها  
م( )املقري، 1012هـ/403فتح بن إبراهيم األموي بطليطلة يف عهد حممد بـن ايب عامر، قبل وفاته سنة )

1968 :216.) 

ألندلس وأقام اإلمارة األندلسية فيها مل يكن قريش عبدالرمحن بن معاوية الذي دخل ا ـ أن صقر1 
صاحب هذا االجناز وحده، بل كان دور كبري لألسرة األموية اليت حلقت به وللموايل الذين محلوا موالتهم 

 لبين أمية يف األندلس.
ـ لقد بقى العديد من أبناء البيت األموي على وعيهم وإخالصهم لإلمارة األموية مع زعمائهم 2 

لى ما حققوه من النتائج، وقد أصبح منهم مستشارين ومقربني للقصر األموي نالوا فيه اخلطوة للحفلظ ع
 واملكانة.
نتيجة للتجاوزات من أفراد البيت األموي علي سيادة اخلالفة يف قرطبة أصبح االعتماد على  ـ3

ر بين أمية تقلص دو  األسر األخرى والصقالبة ملحاً ومهماً حلماية اخلالفة، واستمرت هذه السياسة حىت
 يف اجملال اإلداري ومحل أمرهم حبيث مل يعد هلم ذكر يف املناصب اإلدارية إال نادرا.

ـ تعد حركة اإلعمار وإنشاء املدن اإلسالمية واملنشآت العمرانية االخري من السمات الواوحة 4 
وا عن مظاهر ر واملساجد وحبثيف الدولة األموية باألندلس، فقد أبدع األمراء خالل عصرهم يف بناء القصو 

الفخامة، وخاصة يف األعمال العمرانية اليت متيزت بأسلوهبا الفين وحىت أصبحت مثار إعجاب كل مطلع 
 على تلك اآلثار اليت مازالت شاخصة إيل يومنا هذا.

  1937ر انطوانية، باريس، ـ ابن حيان بن خلف : املقتبس يف رجال أهل األندلس ، تح ملشو. 
  ،1982ـ ابن احلارث اخلشين : قضاة قرطبة ، تح إبراهيم األبياري ، دار الكتاب اللبناين ، بريوت. 
 ،1963ـ ابن اآلبار : احللة السرياء ، تح حسني مؤنس، القاهرة. 
 .ـ ابن خلدون : املقدمة ، دار الفكر العريب ، بريوت ، د.ت 
  1989االندلس ، تح ابراهيم االبياري ، دار الكتاب العريب، القاهرة، ـ مولف جمهول: جموعه فتح. 
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  ـ ابن عذاري أمحد بن حممد، البيان املغرب يف تاريخ األندلس واملغرب، تح كوالن وليفي بروفنسال، دار
 .1968العربية بريوت،  الثقافة

  ـــ السامرائي، الثغر األعلى 
 1968وآخرون ، مطبعة جامعة بغداد ،  ح خليل إبراهيمالعرب وحضارهتم يف األندلس، ت ــ تاريخ. 
  ،1991ــ الثغر األعلى، دار النهضة العربية، القاهرة. 
  ، عبدالواحد بن علي املراكشي: املعجب يف تلخيص إخبار أهل املغرب، تح سعيد العريان،القاهرة

1963. 
  ،1967ـــابن االثري: الكامل يف التاريخ دار صادر ، بريوت. 
  1982حممد بن احلارث اخلشين ، قضاة قرطبة ، تح ابراهيم االبياري ، دار الكتاب اللبناين، ،ــ. 
  ،1983ــ النبهانب : قضاة األندلس، دار االفاق احلديدة ، بريوت. 
  ،ـ امحد بن عمر الغذري، ترصيع األخبار وتنويع اآلثار، تح عبدالرمحن علي احلجي، دار اآلثار بريوت

1983. 
 1965عبدربه: العقد الفريد، تح أمحد أمني وآخرون، القاهرة،  ــامحد بن. 
  ،حممد بن ايب القاسم بن ايب دينار : املؤنس يف أخبار أفريقيا وتونس، تح حممد مشام ، املكتبة العتيقة

 .1967تونس، 
 لدراسات ا ــ ابن كردبوس، االكتفاء يف أخبار اخللفاء او تاريخ األندلس، تح امحد خمتار العبادي، املعهد

 .1971اإلسالمية ، مدريد، 
  ،1964ــ علي بن موسي ابن سعيد: املغرب يف حلى املغرب، تح شوقي ويف، دار املعارف ، القاهرة. 
  ،1962ابن حزم: مجهرة انساب العرب، تح عبدالسالم هارون، دار املعارف، القاهرة. 
  ،1986دار الشؤون الثقافية، بغداد،ــ طوق احلمامة يف األلفة اآلالف، تح صالح الدين القامسي. 
  ،1968ــ املقري : نح الطيب من غصن األندلس الرطيب، تح إحسان عباس ، دار صادر، بريوت. 
  ، 1989ــ مؤلف جمهول، فتح األندلس، خواكني دي كون ثالث، اجلزائر . 
 1984ريوت، ـ عبدالرمحن البدوي: دور العرب يف تكوين الفكر األورويب، دار القلم املبني ، ب. 
 ،1966ــ ابن بشكوال، كتاب الصلة، الدار املصرية للكتاب والرتمجة، القاهرة. 
  ، 1979ابن حوقل : صورة األرض، مكتبة احلياة ، بريوت. 
  ،ــ احلمريي: صفة جزيرة األندلس منتخبة من كتاب الروض املطار من خري األقطار، تح ليفي بريوفسنال

 .1971دار صادر، بريوت، 
 بكري جغرافية األندلس واوروبا من كتاب املسالك واملمالك، تح عبدالرمحن على احلجي ، بريوت ، ـ ال

1983. 
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  ،1963ــ ابن اآلبار: احللة السرياء ، تح حسني مونس، القاهرة. 
  ، 1988ـــ عنان : دولة اإلسالم ، دار صادر بريوت . 
  1980حسني مونس : معامل تاريخ املغرب واألندلس ، القاهرة . 
  ، امحد خمتار العبادي ، يف تاريخ املغرب واألندلس ، مؤسسة الثقافة االجتماعية، اإلسكندرية ، مصر

 د.ت.
  ــ هويكنز: النظم اإلسالمية ، يف املغرب يف القرون الوسطى ، تح امني توفيق، الدار العربية للكتاب ، ليبيا

 .1999تونس، 
  1984الفكر االورويب، دار القلم املبني ، بريوت، ــ عبدالرمحن بدوي : دور العرب يف تكوين 
  ،1989ــ امحد فكري: اآلثار اإلسالمية يف األندلس واملؤرخ العريب ، دار القلم املبني ، بريوت. 
  ،1969ــ السيد عبدالعزيز سامل : تاريخ مدينة املرية اإلسالمية، دار النهضة العربية. 
 1978مني وأثارهم يف األندلس، دار النهضة العربية، بريوت، ــ السيد عبدالعزيز سامل، تاريخ املسل. 
  ،1988كارل بروكل مان : تاريخ الشعوب االسالمية، دار النهضة العربية، بريوت. 
  ،1968ــ يوليوز فلهاوزون: تاريخ الدولة العربية، تح حممد عبداهلادي وحسني مونس، القاهارة. 
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Investigation of the use and 
function of cohesive devices in 

translating English  
Arabic texts in terms of literary prose 

 أ. عيد اجمليد املقطف 

 كلية االداب  جامعة غريان 

إن ترابط النص من حيث املفردات والقواعد ليعد من ْأهم اخلصائص اليت متيز الرتمجة اجليدة، واليت ال    
ووء ذالك، ميكن ان جند بعضا من الطلبة يتقنون اإلمالء الصحيح وكذالك قواعد اللغة وأيضا  ميكن حتقيقها إال يف

القدرة علي التخاطب واحملادثة بشكل جيد غري انه يعرتيهم بعض القصور يف استخدام أدوات ربط املفردات وقواعد 
 النص خاصة عند ترمجة النثر األديب من العربية إيل االجنليزية .

هذه الدراسة حتاول إلقاء الضوء علي استخدام أدوات ربط النص من قبل طالب اجلامعة عند إن      
ترمجتهم للنص األديب النثري من العربية إيل االجنليزية ، ولقد أعطيت النصوص املستخدمة كوسيلة جلمع البيانات 

لوا أخري ترامجهم أدوات بعينها وأمهجملموعة من طلبة اجلامعة لرتمجتها، ولقد لوحظ إن هؤالء الطالب اعتمدوا يف 
، حيث أمهلوا بشكل كلي أصنافا مثل ومائر امللكية ، والربط باملقارنة واحلذف وكذالك اإلحالل . إن هؤالء 
الطالب أساءوا استخدام بعضا ألدوات اهلامة السيما ال التعريف ، وبسبب ذالك فقد كان بعضهم غري قادر علي 

كونة بة لنقل األفكار املرتمجة وبذالك فشلوا يف إحداث ترابط جيد بني املفردات والقواعد املاستخدام التعبريات املناس
  للنص يف حني جنحوا يف حتقيقه أحيانا أخري.

Abstract 

Cohesion is one of the most impotent characteristics of 
good translation. Having a good translation cannot be 
achieved unless this factor is carefully observed. 

We may find students who have good mastery of spelling, 
grammatical rules and the skill of speaking, but have 
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noticeable weaknesses of using cohesive devices when they 
translate literary prose texts from Arabic into English. 

This study tries to examine the use of cohesive devices by 
University students when they translate literary prose text 
from Arabic into English. 

Texts used as a tool of instrument of data collection were 
given to some students to translate them .The participants, in 
their translations, depended on certain devices ignoring the 
others. The subjects disregarded completely some categories 
of cohesive devices such as the class of possessive pronouns, 
comparative reference, ellipsis and substitution. Students 
sometimes misused the items such as what happened with 
‘the’. Many students were unable to vary the 
language(expressions) they used to express their ideas. 
Students sometimes succeeded in achieving cohesiveness but 
sometimes failed. A number of students did not end the 
sentences they write and start new ones.  

Chapter one 

1. Introduction 

Cohesion is one of the most impotent features of good 
translation. getting a good translation cannot be achieved 
unless this element is carefully observed. Therefore, it is 
important for translator or those who need to create good 
information and expressive written or spoken translated texts 
to recognize the nature components of cohesion. 

Cohesion refers to the grammatical and lexical means by 
which written sentences or utterances are linked together to 
make texts ( Carter and McCathy 2007: 242). In other words, 
cohesion is the grammatical and lexical relationship within a 
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text or a sentence. It can also be define as the links that hold 
a text together and gives its meaning. 

Students at higher stages of education who wish to achieve 
high grades  are supposed to have a good mastery of all 
aspects of cohesion and of the related factors such as the use 
of punctuation marks. We may find students who can spell 
words well, or even speak the language fluently, yet are 
unable to produce a cohesive text when they translate. This 
investigation is meant to help them improve their mastery of 
this aspect of language, the use of cohesion devices. 

1.1 The Problem of The Study 

We may find students who have good mastery of spelling, 
grammatical rules and the skill of speaking, but have 
noticeable weaknesses of using cohesive when they translate 
literary prose texts from Arabic into English. 

1.2  Hypothesis 

It is hypothesized that many University students encounter 
some difficulties when translating literary prose texts from 
Arabic into English, because they seem to lack knowledge of 
cohesive in English or Arabic. 

1.3 Significance of The Study  

This study attempts to investigate the use of cohesive 
devices by University students when they translate literary 
prose text from Arabic into English. The results of the study 
can be useful for students in order to be able to produce good 

translations. 

1.4 Scope of The Study 
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This study is mainly confined to the investigation the use 
and function of cohesive devices in English in the translated 
texts of some university students of Gharyan University / 
Assaba Faculity of arts / English language 
department/Translation branch. As a theoretical frame work 
of the study, Halliday and Hasan’s model of text cohesion will 
be adopted. Halliday and Hasan (1976: 4) divide cohesion into 
grammatical and lexical cohesion. Grammatical cohesion 
includes reference, substitution ellipsis, conjunction, and 
lexical cohesion includes reiteration, and collocation. 

1.5 Methodology  

This research is based on an analytic study of texts 
translated by students of Gharyan University / Assaba Faculity 
of arts / English language department/Translation Branch. 
These texts were given to some students to translate them. 
The use of cohesive devisees will be investigated in this study. 
The translated texts are analyzed according to the following 
steps: 

 Identification of the cohesive devices used in the 
texts. 

 Identification of the degrees of cohesiveness 
achieved by using the cohesive devices. 
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Chapter Two 

Literature Review 

2.1 Introduction: 

Without any doubt Cohesion is seen to play a central role 
in producing meaningful translations. It is an essential of 
language which is to be explored. Too much work has been 
done in this field. Halliday and Hasan’s book “Cohesion in 
English “, (1976) is a major reference on cohesion. M. Hoey is 
another prominent figure in the field. His book, “Patterns of 
lexis in text”, (1991) is an important book for researchers 
whose concern is cohesion. Hoey’s model of cohesion gives 
more importance to lexical patterns than grammatical patterns 
of cohesion, and with what roles the lexical patterns play in 
establishing the meaning of a text. Grammatical patterns are 
of secondary importance and are included in lexical 
orientation. A Libyan researcher, Ali Ali-Gghryani, in his 
unpublished MA Dissertation, “Text cohesion in English Arabic 
Translation”, (2004) investigated the use and function of 
cohesive devices in English and their translation into Arabic. 

2.2 Defining Cohesion 

Carter and McCarthy (2007: 207) define cohesion as the 
grammatical and lexical means by which written sentences or 
utterances are linked together to make texts.  

2.3 Types of Cohesion  

according to Halliday and Hasan (1976: 6) cohesion can be 
divided into two types: grammatical cohesion and lexical 
cohesion.  

2.3.1 Grammatical Cohesion 
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Grammatical cohesion embraces four different devices: 
reference, substitution, ellipsis and conjunction. 

2.3.1.1 Reference  

 Halliday and Hasan (1976: 31) state that there are items 
which cannot be interpreted semantically in their own right 
unless they make reference to something else for their 
interpretation. The reference can be anaphoric, cataphoric or 
exospheric. 

Anaphoric reference Occurs when a reference refers back 
to someone or something that has been previously identified. 
Consider the following examples:  

Muna left school when she was seventeen. Her father 
tried to get her a job in Tripoli. 

( The researchers’ examples )                                                      

In (1), the personal pronouns (she, her, and the 
possessive determiner her) are used to refer back to the item 
Muna in the first sentence. 

 cataphoric reference is the opposite of anaphoric: a 
reference forwards as opposed to backwards in the 
discourse. Something or someone is introduced before 
being identified. E.g. 

Here he comes, no doubt you know him, the most famous 
footballer, it’s Zeidan 

 (The researchers’ examples)     

In (1) the pronouns he and him are used before their 
referent Zeidan creating     cohesive connection. 

 Exophoric reference is used to describe generics or 
abstract without ever identifying them (in contrast to 
anaphora and cataphora which do identify the entity). 
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The reference is made by using a generic word such as 
‘everything’, ‘anyone’ etc (Wikipedia, Cohesion: 1). E.g. 

Anyone might be arrested. أي شخص يمكن إيقافه    

Types of Reference  

There are three types of reference: personal, 
demonstrative and comparative reference. 

2.3.1.1.1 Personal Reference 

Table 1, on the next page, illustrates the personal 
references in English and their equivalents in Arabic. 
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P
er

so
n

 

Arabic 

counter

parts: only 

connect

ed 

English 

possessiv

e pronouns 

Arabic 

counterpar

ts only 

connected 

English 

possessive 

determi

ners 

(adjectiv

es) 

 

Arabic 

object 

separate 

pronouns 

Arabi

c 

objec

t 

conn

ected 

prono

uns 

Engli

sh 

object 

Pron

ouns 

Arab

ic 

subje

ct 

separ

ate 

pron

ouns 

 

Arabi

c 

subje

ct 

conn

ected 

prono

uns 

English 

subject 

pronouns 

F
ir

st
 

 I ـت أنا Me ــي إياي My ــي Mine ــي

 We ـــنا حنن Us ــنا إيانا Our اــن Ours ــنا

S
ec

o
n

d
 

 You ـت أنت You ــك إياك Your ــك Yours ــك

Singular 

masculine 

 You ــك إياك Your ــك Yours ــك

 
 You ـت   أنِت

Singular 

feminine 
 You ــتما أنتما You ــما إياكما Your ــكما Yours ــكما

Dual 

masculine 

 You ــتما أنتما You ــما إياكما Your ـكماـ Yours ــكما

Dual 

feminine 

 You ــتم أنتم You ــهم إياكم Your ــكم Yours ــكم

Plural 

masculine 

 You تــن أننت You ــهن إياكن Your ــكن Yours ــكن

Plural 

feminine 

T
h

ir
d
 

 He _ هو Him ــه إياه His ــه His ــه

 She _ هى Her ــها إياها Her ــها Hers ــها

ــها /  إياه / إياها Its ــه /  ــها _ ــه /  ــها

 ــه

It هو/ هى _ It 
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The ــهما إياهما Their ــهما Theirs ــهما

m 
 They ــا هما

Dual 

masculine 

The ــهما إياهما Their ــهما Theirs ــهما

m 
 They ــا هما

Dual 

feminine 

The ــهم إياهم Their ــهم Theirs ــهم

m 
 They ـو هم

Plural 

masculine 

The ــهن إياهن Their ــهن Theirs ــهن

m 
 They ـن هـن

Plural 

feminine 

Table 1: Personal pronouns in English and their counterparts in Arabic 

From (Al-Gharyani 2004: 41) 
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If you consider Table 1 carefully, you will notice that the system of 
personal pronouns in English and Arabic are different. In English there are 
seven subject personal pronouns (I, you, he, she, it, we and they). ‘I’ refers 
to the first person (speaker), masculine or feminine. In Arabic there are 
twelve subject personal pronouns. The pronoun ‘أنا’ works exactly in the 
same way as the pronoun ‘I’ dose in English. The pronoun ‘ you’ in English 
has multiple referents. It can be used to refer to the second person whether 
it is singular or plural, masculine or feminine. In Arabic, the subject personal 
pronouns, ‘ أنتم, أنتما, أنتما, أنِت, أنَت and أنتن’ refer to the second person, 
singular masculine, singular feminine, dual masculine, dual feminine, plural 
masculine and  plural feminine respectively- one item in English for five items 
in Arabic. This just to show one of the differences between the system in 
the two languages. The issue is very clear in Table 1. 

Arabic language differs from English in another aspect. It has pronouns 
which are connected to other items of the language such as verbs and nouns 
e.g.أعطيتك كتابي. The pronouns are,  ـي in كتابي and ـك in أعطيتك. The 
object personal pronouns in Arabic can be separate or connected. For 
example, we can say          ‘سألتك سؤاال‘ to address the second person 
(singular masculine) using the object connected pronoun ‘ـك‘ in سألتك. We 
can also address the same person using the object separate pronoun إياك as 
in إياك سألت سؤاال. (The researchers’ examples) 2.3.1.1.2 Demonstrative 
Reference  

Demonstrative reference can be achieved through the use of the 
demonstrative pronouns (this, that, these, those),  the demonstrative 
adverbs (here, there, now, then) and the definite article ‘the’. These items 
function as cohesive devices to create cohesive links between various parts 
of a text. Table 2 below illustrates English demonstrative pronouns and their 
equivalents in Arabic. 

Number and 

Gender 

Demonstrative pronouns: Near Demonstrative pronouns: 

Distant 

English Arabic English Arabic 

Sing. for masculine This هذا That ذلك 

Sing. for feminine This هذه That تلك 

Dual for masculine     These هذان Those ذانك 

Dual for feminine These هاتان Those تانك 
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Plural for 

masculine     

These هؤالء Those أولئك 

Plural for feminine These هؤالء Those أولئك 

Table 2: Demonstrative pronouns in English and their equivalents in Arabic 

2.3.1.1.3 Comparative Reference  

Comparative reference is made through comparison. Comparison, as 
seen by Halliday and Hasan (1976: 76), can be general or particular 
comparison. A general comparison expresses likeness or unlikeness between 
things. E.g. 

It is the same truck as the one saw yesterday. 

In the above example, the comparison is of quality. The comparative 
reference same…as is cataphoric, i.e. it points forward to its referent the 
one we saw yesterday. 

A particular comparison is one which is concerned with quantity or 
quality. 

E.g. There are more people attending this festival than those who were 
here last time. (The researchers’ examples) 

2.3.1.2  Substitution 

The second type of the grammatical cohesion is substitution. As defined 
by Halliday and Hasan, (1976: 88) substitution is replacement of one item 
by another. It is grammatical relation. The relation is in wording rather than 
in meaning. It is divided into nominal, verbal and clausal substitution. 

2.3.1.2.1  Nominal Substitution 

 Nominal substitution involves substituting the head of the nominal group 
with one or ones. E.g. 

(1) Your TV set is out of date. You should buy a new one. 

In (1) one is used as a substitute for TV set connecting the two 
sentences. 

2.3.1.2.2 Verbal Substitution  

Verbal substitution is the replacement of a verb element with the verbal 
substitute do or so + do + subject. E.g. 

(1) A- I hate hot weather. 
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B- Everybody does. or, So do I. 

 (The researchers’ examples) 

In (1) the substitute does replaces hate hot weather in the first 
sentence.  

2.3.1.2.3 Clausal Substitution 

Unlike the nominal substitute one which always operates on the nominal 
group, and the verbal substitute do which always operates on the group, 
clausal substitute so and the negative form not operate on the whole clause, 
i.e. they do not refer to a noun or a verb but the entire clause. Examples: 

 Is it going to rain heavily today too? It seems so 

Is it going to rain heavily today too? I hope not. (The researchers’ 
examples)  

In the examples above, the clausal substitute so and the negative form 
not operate on the whole clause it is going to rain heavily today in (1), and 
the same clause in (2) respectively. 

2.3.1.3  Ellipsis 

Ellipsis is the omission of an item or items that can be recovered from 
the preceding sentence or clause. It is a cohesive device because a sentence 
can be interpreted only through making reference to the preceding 
sentence. Consider the following examples: 

A: Where are you going?       B: To town. 

The full form of B’s reply would be: I’m going to town. (Wikipedia, 
Cohesion: 2) 

2.3.1.4  Conjunction 

conjunction creates cohesion by relating sentences and paragraphs to 
one another by using words or phrases from the class of conjunctions. 
Conjunctive elements can be temporal, causal, adversative or additive. The 
following table summarizes conjunction relations. 
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Conjunction relations 

Additive Adversative Causal Temporal 

English Arabic English Arabic English Arabic English  Arabic 

and و Yet رغم ذلك So وعليه Then مث 

also كذلك though ومع ذلك Then لذلك Next بعد ذلك 

or أو But ولكن Because هلذا السبب at the same 

time 

 وىف نفس الوقت

furthermore زد على ذلك however إال انه Consequently وبالتايل Previously سابقا 

in addition باإلوافة إىل nevertheless بالرغم من ذلك for this 

reason 

 أخريا Finally هلذا السبب

besides عالوة على despite this بالرغم من هذا as a result وكنتيجة ل at last يف النهاية 

that is ذلك هو instead of عووا عن for this 

purpose 

 يف احلال at once هلذه الغاية

for instance على سبيل املثال rather إىل حد ما on the basis على أساس هن Soon حاال 

likewise مثل ذلك on the 

contrary 

 يف املرة القادمة next time يف تلك احلالة in that case على العكس

similarly على حنو مماثل at least على األقل Otherwise وإال Later مؤخرا 

in the same 

way 

 يف نفس الوقت Meanwhile وىف هذا اجلانب in this respect يف احلقيقة in fact وبنفس الطريقة
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on the other 

hand 

 إىل حد اآلن up to now هلذا السبب Hence ولكن But ومن جانب آخر

by contrast باملقارنة anyhow على كل حال with this in 

mind 

 من اآلن فصاعدا from now on هلذا السبب

 

Table 3: Summary of conjunction relations 

(The most commonly used conjunctions) 
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2.3.1.4.1 Temporal Conjunctions 

Temporal conjunction express relations of time between 
clauses or sentences. These relation can be expressed by 
using words like ‘then, later, first, next, soon, afterwards, 
finally’…etc. E.g. 

First you take the course. After that you do the research. 
Then you make a presentation. 

 ( The researcher’s examples)  

In (1), the three sentences begin with the words, first, 
after that and then respectively. These words are 
conjunctions function to connect the sentences together in 
terms of time sequence.  

2.3.1.4.2 Causal Conjunctions  

Causal conjunctions deal with the relations of cause and 
effect among sentences. Causal relations are expressed by 
words like ‘because, thus, therefore, consequently’…etc. E.g. 

(1) She came late. consequently, she was not allowed to 
attend the class. 

(The researchers’ examples) .In the first example, the two 
sentences are connected cohesively by using the word 
consequently expressing cause and effect.  

2.3.1.4.3  Adversative Conjunctions 

Adversative Conjunctions is the relation of units that 
expresses the opposition of their meanings. To express such 
relation, we use words such as ‘yet, but, however, through, 
still’…etc. E.g. 

It is July, yet, it is almost as cold as January. 

 (The researchers’ example) 
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In (1), the use of yet implies that the weather in July is 
not expected to be as cold as in January. 

2.3.1.4.4  Additive Conjunctions 

Additive Conjunctions provide relations of addition within 
or between sentences. They, simply, add more information 
to what is already there. Such relations are expressed by 
words like ‘and, also, moreover, besides, in addition to, both 
… and’ …etc. E.g. 

This course is both useful and interesting 

                                        (The researcher’s examples) 

In (1)  the addition of new information is achieved by 
using the additive conjunction ‘both’ … and’  

2.3.2  Lexical Cohesion 

Lexical cohesion is achieved through the use of 
vocabulary items which are related semantically to other 
items used in the text. According to Halliday and Hasan 
(1976), lexical cohesion can be into two types: reiteration and 
collection. 

2.3.2.1 Reiteration 

Halliday and Hasan (1976: 278) define reiteration as “a 
form of lexical cohesion which involves the repetition 
of a lexical item.” examples 

Classes start at nine a.m., ten minutes after they begin, 
students are not allowed to come in. 

In (1) the verbs ‘start’ and ‘begin’ are related in that they 
are synonyms. They create cohesive tie.  

2.3.2.2 Collocation 
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Words in a collocation are associated with one another. 
Halliday and Hasan (1976: 285) suggest the following types 
of lexical association which they consider collection: 

 Association of oppositeness of meaning: e.g. man … 
woman 

 Association between pairs of words which belong to the 
same ordered series: 

 e.g. Sunday … Tuesday, July … September. 

 

Chapter Three 

3.  Data analysis 

This research is based on an analytic study of literary 
prose texts translated by students of 3rd year in English 
department Translation Branch of Assaba faculty of arts . The 
translated texts are the source of the data needed. They were 
translated by participants. They include ten texts of about 
two hundred and twenty words each. These texts were given 
to the subjects to translate them at home. The subjects were 
ten students chosen randomly, they were asked to translate 
a text taken from a literary story [األزهار ال تنبت في البرلمان] 
by [Ibrahem Najmi]. 

The texts are analyzed to identify the grammatical and 
semantic cohesive devices employed by the students in their 
translations. The analysis is enhanced by examples taken 
from the students’ translations. The identification of these 
cohesive items is in terms of number of occurrences and the 
percentage of frequency. The percentage of frequency is 
calculated out of two thousand and two hundred, the 
approximate length of all translations. The devices which are 
investigated include: reference, substitution, ellipsis, 
conjunction (only the most commonly used conjunctions), 
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reiteration and collocation. A separate table is devoted to 
each class. At the end, overall calculations are carried out. 
The ultimate goal, at this stage, is to get a comprehensive 
picture of the use of cohesive  devices by  the students , 
which devices are the most frequently used and which are 
the less frequently used? 

Each table is preceded by an indicating showing which 
device is in question. 

3.1 Subject Personal Pronouns 

Items Occurrences Frequency 

Subject personal pronouns   

You 0 0 % 

They 32 1.4 % 

He 80 03.6 % 

I 0 0.76% 

It 20 0.66% 

We 0 0 % 

One 0 0 % 

She - - 

Total 132 07.0 % 

Table 4: Occurrences and frequency of cohesive items of reference 

 Subject personal pronouns  

Table 4 shows that the students used the subject personal 
pronouns as cohesive devices quite often. The most 
frequently used pronouns were ‘he’ (used 80 times), ‘they’ 
(32 times). That least frequently used pronouns was ‘it’ (20 
times). No one used the pronoun ‘she’. That was due to the 
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nature of the topic, which the students translated, i.e. there 
was no need to use the pronoun ‘ she’. The percentage of the 
items used is (7%) in relation to the approximate total 
number of words contained in all translations (approximately 
2200 words).  

Concerning the degree of cohesiveness achieved through 
the use of personal reference, it can be said that students do 
have good mastery of this aspect. The following examples 
which has been taken from the students’ translations shows 
that they used the subject personal pronouns properly: 

Somewhere behind the fields where he usually goes 
[from students number 10] wherever they come across an 
arrogant man. [from S number 10]. 

Of course, what concerns us here is the use of the 
pronoun and nothing else. 
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3.2 Object Personal Pronouns 

Items Occurrences Frequency 

Object personal 

pronouns   

Them 0 0 % 

ME 11 0 % 

It 17 0.7 % 

Him 50 0.20 % 

You 0 0 % 

Us 0 0 % 

Her 0 0 % 

Total 68 02.9 % 

Table 5: Occurrences and frequency of cohesive items of reference 

Object personal pronouns 

Table 5 indicates the use of the object personal pronouns. 
The most frequently used pronouns are him (50 times) and 
‘it’ (17 times). Them was used only once. None of the 
subjects used the object personal pronouns ‘her, you, us,’. 
The percentage of the object personal pronouns used is (02.9 
%). 

Again the subjects could use the object personal 
pronouns properly. They achieved cohesion through the use 
of this class of pronouns, and because of the nature of the 
text, they did not use ‘her’. The following examples show the 
students proper use of the object personal pronouns: 

He through to take him away. [from S number 1]. 
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Who said or launched a word. Watch it to be stronger [ 
from S number 5]. 
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3.3 Possessive Determiners 
Items Occurrences Frequency 

Possessive 

determiners   

His 31 01.4 % 

My 0 0 % 

Your 0 0 % 

Their 12 0.5 % 

Our 0 0% 

Her 0 0 % 

Its 5 0 % 

One's 0 0 

Total 48 2.1% 

Table 6: Occurrences and frequency of cohesive items of reference 

Possessive determiners 

Table 6 illustrates the situation with the possessive 
determiners. The most frequently used determiner was ‘his’ 
(31 times), then comes ‘their’ (12 times), ‘its’ (5 times). ‘Our’, 
‘her’ and one’s were not used. All subjects did not use ‘one’s  
because it was not suitable to use this determiner. The 
percentage of the possessive determiners used is (2.1%). 

Regarding the degree of cohesiveness achieved through 
the use of this type of determiners, it can be said that the 
way the subject employed this aspect of language is 
acceptable. They used the possessive determiners achieving 
cohesion. We can see that clearly from these examples: 
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He usually comes out happily with his friends [from S 
number 5] 

Enjoying with his peers. [from S number 4] 

For the class of possessive pronouns ‘mine’, ‘yours’, etc. 
no one used any item from this class because the topic did 
not include such items. 

3.4 Demonstrative Pronouns 
Items Occurrences Frequency 

Demonstrative 

pronouns   

This 0 0 % 

That 13 0.5 % 

These 0 0 % 

Those 3 0.03 % 

Total 16 0.8 % 

Table 7: Occurrences and frequency of cohesive items of reference 

Demonstrative pronouns 

Considering this table which is devoted to the 
demonstrative pronouns ‘this, ‘that’, ‘these’ and ‘those’, it can 
be said that ‘that’ was the most frequently used (13 times), 
those (3 times), these (3 times), these and this were not 
used. the percentage of the demonstrative pronouns used is 
(0.8%). 

The way the subject used these items was successful. 
They achieved cohesive connection as we can see in these 
examples: 

That was a successful human. [from S number 6]. 
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That is the thing which made him popular. [from S 
number 9]. 

It seems that subjects have no difficulty in using the 
demonstrative pronouns through they rarely use them. 
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3.5 Demonstrative Determiner/Adverbs 
Items Occurrences Frequency 

Demonstrative 

determiner/ adverbs   

The 95 04.3 % 

There 10 04.5 % 

Here 0 0 

Now 0 0 

Total 105 08.8 % 

Table 8: Occurrences and frequency of cohesive items of reference 

Demonstrative determiner/adverbs 

As seen in table 8, the subject used the determiner ‘the’ 
ninety five times achieving cohesive connection. Here is an 
example: 

The leave is no longer leave, and the arrow hit the 
mirror. [from S number 2]. 

At the same time they misused ‘the’ in too many 
occasions. In fact, they sometimes used it randomly. See this 
example: 

The arrow which covered with the blood. 

[it is better to be as [covered with blood] no need for the 
! 

For the demonstrative adverb ‘there’, students did not use 
it to function as a demonstrative adverb, but as a pronoun as 
in the following examples: 



ارة    2020يناير    1العدد  المن 

  

Investigation of the use and function of cohesive 
devices in translating English  

 

 

     212 

There was a man who puffs conciliator or fired. [from S 
number 4]. 

There was the successful man. [from S number 10] 

Comparative reference including both types general and 
particular comparison, Was not used by any of the targeted 
subject. They seemed to have difficulties with this aspect of 
language, since no one of them used any type of comparative 
reference. 

Ellipsis and substitution, including the three types of 
substitution nominal, verbal and clausal substitution, were 
not used at all, although they are normally used to avoid 
repetition in spoken or written language. These are other 
aspects where students suffer serious difficulties. This is 
obvious an indication showing that the subjects are still weak 
in using language especially when they write. 

3.6 Temporal Conjunctions 
ITEMS OCCURRENCES FREQUENCY 

Temporal 

conjunctions 

  

First/second/third 0 0% 

Finally 0 0% 

Then 0 0% 

Meanwhile 0 0% 

Total 0 0% 

Table 9: Occurrences and frequency of cohesive items of conjunction 

Temporal conjunctions (The most commonly used) No 
one of the students used the items of temporal  conjunctions, 
because the topic did not include them. 
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3.7 Causal Conjunctions 
Items Occurrences Frequency 

Causal conjunctions   

Because 24 0.80% 

Otherwise 1 0.03% 

Therefore 1 0.03% 

Consequently 0 0 

As a result 0 0 

Thus 0 0 

Total 26 0.86% 

Table 10: Occurrences and frequency of causal  conjunction 

 

None of the subjects used any of the causal conjunction 
except two of them, one used [as result], and the other used 
[therefore] E.g.As a result, making him to live on bitter bread. 
[S number 5] 

Therefore, they deal with him like status. [S number 3] 

3.8 Adversative Conjunctions  

Items Occurrences Frequency 

Adversative  conjunctions   

But 24 0.80% 

However 1 0.03% 

Although 1 0.03% 

Actually 1 0.03% 

Yet 0 0 
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At least 0 0 

Anyhow 0 0 

Total 27 0.90% 

Table 11: Occurrences and frequency of adversative  conjunctions 

(The most commonly used) 

Table 11 illustrates the way the subjects used the 
adversative conjunctions as cohesive devices. From the table 
we can see that none of the students used any of the 
adversative conjunctions because the text was translated did 
not include such items. 
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Chapter Four 

4.1 Findings 
1-The participants, in their translations, relied heavily on 

certain devices ignoring the others. This happened, namely, 
with the items, ‘and’ and ‘reiteration’. Students are weak in 
understanding the way the cohesive devices are used. 

2- The subjects ignored completely some categories of 
cohesive devices such as the class of possessive pronouns, 
comparative reference, ellipsis and substitution. They might 
have little or even no knowledge of these categories. 

3- Students sometimes misused the items such as what 
happened with ‘the’ and ‘there’. They were not properly 
aware of the way such as items function. 

4- Many students were unable to vary the language they 
used to express their ideas. They confined themselves to a 
very limited scope of items. 

5- Students sometimes succeeded in achieving 
cohesiveness but sometimes failed. When they succeeded in 
connecting part of a sentence together they failed to do so 
with whole sentences or paragraphs. 

6- A considerable number of students did not end the 
sentences they write and start new ones. They keep 
producing run on students. This made it difficult to follow 
their intentions. 

7- In general and unexpectedly, the translations were 
considered weak. 

4.2 Recommendations 
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1- Cohesion, as an aspect of language, should be given 
extra attention by syllabus designers. It should be included 
systematically and regularly in the courses taught from early 
stages. 

2- Cohesion should be adopted as a basic criterion when 
assessing students’ works. This produced should be made 
clear to students in order to encourage them to understand 
the various techniques that can be employed produce 
cohesive translates. 

3- Since the subjects of this study were students of 
Gharyan University / Assaba Faculty of arts / English 
language department/Translation Branch , other similar 
studies should be carried out targeting subjects at advanced 
stages in the Academy and other higher educational 
institutions, such studies may assess the improvement that 
studies make after they have take a number of courses. 
These studies may shed more light on this issue and therefore 
come up with other ideas. 
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