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 مجلةالرؤية ورسالة وأهداف 
 

 رؤية المجلة:     
 . الدولية الريادة في نشر الدراسات والبحوث المحكَّمة، عمى وَفق معايير النشر      

 

 رسالة المجلة: 
، واتباع اإلنسانية والتطبيقية المختمفةم تسعى المجمة لنشر الدراسات والبحوث المحكَّمة في العمو       

 . لإلنسانية ؛ إثراءً  لممعرفة، وخدمة ً في التحكيم والنشر العممي المنهجية األصيمة
 

 أهداف المجلة: 
 . الت العموم اإلنسانية والتطبيقيةتوفير وعاء بحثي لخدمة الباحثين في مختمف مجا  -

 المحكَّمة.   الرصينة، من خالل نشر البحوث إثراء المعرفة العممية  -

 . الت العموم اإلنسانية والتطبيقية؛ لنشر البحوث والدراسات في مختمف مجاوالدارسينإتاحة الفرصة لمباحثين   -

، والمحافظة عمى قيمه األصيمة.  في خدمة المجتمع، وحل مشكالتهم ُتْسهِ نشر البحوث والدراسات التي    

 

 اآلراء الواردة في المقاالت واألوراق المنشورة في 
 المجلة ال تمثل بالضرورة وجهات نظر المجلة هذه



 قواعد النشر في مجلة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية

    -ISSN: 2708 

 أواًل: القواعد العامة للنشر:

 تتوافر فييا الشروط اآلتية: عمى أنالتطبيقية و  لعموم اإلنسانيةابالمغتين العربية واإلنجميزية، في المكتوبة  البحوثُيقبل لمنشر    
 وتتوافر فيو شروط البحث العممي المعتمد عمى المنيجية المتعارف عمييا في كتابة البحوث العممية. أن يكون البحث أصيًل   -1
ذا . أو موجًزا، كامًل أخرى نشر لمنشر في أي جية اقدمً مقد سبق نشره أو  يكون البحثُ  ألا   -2 ل ُيسمح بنشره ُقبل لمنشر  وا 

 في أي جية أخرى ولو بمغة أخرى إل بموافقة خطية من رئيس ىيئة التحرير.

اآللي  عمى الحاسب اومطبوعً  –إن وجدت  -األشكال وضوح دقة الحروف و  ابمغة سميمة مراعيً  االبحث مكتوبً أن يكون   -3
( بين 1,15)تباعد ( بمسافة 16بحجم ) (Traditional Arabic) بنوع خط :المغة العربية(، Microsoft word)عمى برنامج 

عمى وجو ( بين األسطر، 1,15)تباعد ( بمسافة 12( بحجم )Times New Roman) بنوع خط :األسطر. والمغة اإلنجميزية
( 33) أل يزيد عدد صفحات البحث عنسم( عمى جانبي الورقة، و  3مع ترك ىامش بنحو ) A4)عمى ورق مقاس )واحد، 

بما في ذلك األشكال والجداول والصور  ترقم جميع صفحات البحث ترقيًما تسمسمًيا، عمى أن صفحة متضمنة اليوامش والمراجع

 تحرير النظر في بعض البحوث الواردة متجاوزًة ىذا الحّد بحسب طبيعة البحث وآلياتو.الويحق لييئة  .والملحق وقائمة المراجع
 بدقة التوثيق وحسن استخدام المصادر والمراجع وتثبيتيا كاآلتي:  اأن يكون البحث ممتزمً   -4
مرّقمة  ،بين األسطر (1( بمسافة تباعد )13( بحجم )Traditional Arabicبنوع خط ) ؛البحثفي نياية يوامش ال ُتوضع -أ

أو المقال، جية النشر،  ، ُتعتمد فييا األصول المتعارف عمييا بحيث تتضمن: اسم المؤلف، عنوان الكتابآليًّا متسمسًل ترقيًما 
مكان النشر، سنة النشر، الجزء والصفحة. وفي حالة الرجوع إلى الدوريات يكون التوثيق عمى النحو اآلتي: اسم المؤلف، 

 حة.عنوان البحث، اسم الدورية، المجمد، العدد، السنة، الصف
( بمسافة 13( بحجم )Traditional Arabicبنوع خط ) ؛اليوامشفي نياية البحث بعد المصادر والمراجع قائمة وضع تُ  -ب

، وفي حالة وجود مصادر بمغة أجنبية تضاف قائمة مصوغة بحسب المتعارف عميو في البحث العممي ( بين األسطر،1تباعد )
 . عدادىا الترتيب األلفبائيُيراعى في إبيا منفصمة عن قائمة المصادر العربية، 

 ثانًيا: إجراءات النشر:

يفيد بأن بحثو عمل أصيل لو ولم يسبق نشره ولن يقدم لغرض النشر في أي جية عممية  ايقدم الباحث لممجمة إقراًرا خطيًّ  -1
 .أخرى )وفق النموذج اُلمعّد لذلك(

بحيث ؛ إلى عنوان المجمة ( وذلكCDونسخة إلكترونية عمى قرص مدمج )، نسخة ورقية من م لمنشرم البحث المقدّ ُيسمّ  -2
ويرفق بو  .العنوان، وجية العمل، ورقم ىاتفو، وعنوان بريده اإللكترونيو  ،ولقبو العممي ،يظير في غلف البحث اسم الباحث

 إشعار التسديد لمبمغ رسوم النشر.



 سيرتو الذاتية إذا تعامل مع المجمة لممرة األولى.  يرفق الباحث نسخة مختصرة من -3
اسم كتابة  ؛ مع مراعاةلكل ممخصكممة(  153 -133) نحوفي  اإلنجميزيةو العربية بالمغتين  انيرفق بالبحث ممخص -4

 .بمغة كل ممخصعنوان البحث الباحث، و 

 إجراء تعديلت يسيرة أو شاممة عمى البحث قبل إجازتو لمنشر. لييئة تحرير المجمة الحق أن تطمب -5
 يخطر الباحث بتاريخ تسمُّم بحثو، وتقوم ىيئة التحرير باستكمال إجراءات التحكيم. -6
قبولو لمنشر بعد عرضو عمى محكمين من ذوي الكفاءة والختصاص خلل ثلثة  عدم أوالبحث قبول يخطر الباحث بقرار  -7

 البحث. تسمُّمتاريخ  منثر األك أشيرفي
، قبل النشر من المحكمين ترسل الملحظات إلى الباحث إلجراء التعديلت اللزمةأو تعديلت ات إضاففي حالة ورود  -8

 .أسبوعان منذ تسمُّم الباحث ملحظات المحكمينخلل مدة أقصاىا  البحث بعد إجراء التعديلت المطموبة اديععمى أن 

 عامة: ثالثًا: أحكام

 البحوث التي تخالف قواعد النشر وشروطو ل ُينظر فييا ول تعاد إلى أصحابيا. -1

 المجمة غير ممزمة بإعادة البحوث إلى أصحابيا سواء نشرت أم لم تنشر. -2
 مة.، ول يجوز نشر جزء منيا دون الحصول عمى موافقة خطّية من رئيس ىيئة تحرير المجتؤول جميع حقوق النشر لممجمة -3
 تعبر البحوث المقدمة لمنشر بالمجمة عن آراء أصحابيا فقط، ول تعبر بالضرورة عن وجية نظر المجمة أو الجامعة. -4
ألف لاير  ( عشرون23,333ه )قدرُ  اابل النشر في المجمة مبمًغا نقديًّ يان مقيدفع الباحث من غير الييئة التدريسية بجامعة الر  -5

( مائة 153ويدفع الباحث من خارج الجميورية ) (.254338674)قي لمصرافة في حساب رقم ُتودع لدى شركة العميمني، 
 .اا أمريكيًّ وخمسين دولرً 

 ( المذكورة أنًفا.ا ثالثً ( من البند )  5كورة في الفقرة ) عند اإلعتذار عن عدم النشر ل تعاد الرسوم المذ -6
 والتطبيقية عمى عنوان المجمة: اإلنسانية لمعموم الريان توّجو المراسلت والبحوث باسم رئيس تحرير مجمة -7

.            د. عمي ىود باعباد لممؤتمراتأ. أمام قاعة  اإلنشاءات، -فوة  -المكل  –محافظة حضرموت  –الجميورية اليمنية 

 .  ويمكن أن ترسل البحوث عمى البريد اإللكتروني لممجمة: (339675362943)ىاتف: 
alrayan-journal@alrayan-university.edu.ye 

 :رابط المجلة على موقع الجامعة

https://alrayan-university.edu.ye/2020/06/07/soon-issue-the-fourth-issue-of-magazine 
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  عبد اهلل البوشنجي وآراؤه الفقهيةاإلمام أبو 
 )جمع ودراسة مقارنة(

 

 دعكيكصاحل مبارؾ  د.                                                       عيسى مبارؾ سادل عجرة        د.                 
  ةدراسات اإلسبلمي، قسم الشارؾأستاذ م     أستاذ مساعد، قسم الفقو كأصولو  

 حضرموت، جامعة دابكلية اآل              كلية الشريعة، جامعة الرياف      
 

 الملخص:
من أعبلـ األمة، كمصباح من مصابيح الدجى، كىو اإلماـ أبو عبداهلل  تستهدؼ ىذه الدراسة إبراز علمو 

البوشنجي، كٚتع آرائو الفقهية ا١تبعثرة ُب بطوف الكتب الفقهية كاٟتديثية، كمقارنتها بغَتىا من اآلراء كاألقواؿ، 
كترجيح ما يستحق الًتجيح باألدلة كالقواعد كالتعليبلت، كذلك من خبلؿ منهجية االستقراء كاالستدالؿ 

 كالتحليل.
كيشتمل  ،اهلل البوشنجيللتعريف باإلماـ أيب عبداألكؿ:  كجاءت الدراسة ُب مبحثُت، خيصص ا١تبحث

: على مطلبُت: األكؿ: للتعريف ْتياتو الشخصية، كالثاين: للتعريف ْتياتو العلمية. كخيصص ا١تبحث الثاين
 اهلل البوشنجي.لآلراء الفقهية لئلماـ أيب عبد

كنزؿ نيسابور، نشأ اإلماـ البوشنجي ببوشنج  أفٍ الدراسة إذل ٚتلة من النتائج منها:  تكقد خلص
كسكنها، كرحل إذل اآلفاؽ ُب طلب العلم، ٍب عاد إذل نيسابور كاستقر فيها إذل أف توفاه اهلل. كأف حياتو مليئة 
، كغَتىا من الصفات اٟتميدة. كأثٌت عليو أكابر  بالعلم، كا١تعرفة، كالعبادة، كالتقول، كعزة النفس، كالكـر

ك ترٚتوا لو ُب كتبهم. كأنو منسوب ١تذىب اإلماـ الشافعي، كالرد العلماء الذين عاصركه، أك درسوا عليو، أ
نو كاألكائل كاف عندىم ٖترر ُب االجتهاد الفقهي. كٚتعت أعلى من نسبو ١تذىب اإلماـ مالك أك أٛتد، إال 

 الدراسة لئلماـ البوشنجي ٚتلة من اآلراء الفقهية، ُب أبواب متعددة، منها: أف حذؼ السبلـ ُب الصبلة؛ ىو
ًة. كأف أكؿ ساعات الركاح إذل اٞتمعة من طلوع الشمس. كاشًتاط كجود شركط  هي ُب الصَّبلى أال ييطىوّْلىوي، كىديىيدَّ

الستماع دعول النكاح. كأف العقيقة إف دل تذبح ُب السابع ذْتت ُب الرابع عشر  وصحة النكاح كانتفاء موانع
. كأف كل لقَّاط من العىٍقعىقرة كالرد على ذلك. كٖتر م أكل كإال ففي اٟتادم كالعشرين. كإباحة أكل الفيل كا٢ت

ؿه اال الغراب. كأف كل ـه. هنَّاشو  الطيور حىبلى  حىرىا
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 د.صاحل مبارؾ دعكيك، د.عيسى مبارؾ عجرة ... اإلماـ أبوعبد اهلل البوشنجي كآراؤه الفقهية
 

 المقدمة:
اهلل فبل مضل  إف اٟتمد هلل، ٨تمده كنستعينو كنستغفره، كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا، من يهدً 

 ا عبده كرسولو.لو، كمن يضلل فبل ىادم لو، كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو كأشهد أف ٤تمدن 
 أما بعد: 

فإف األمة اإلسبلمية قد أ٧تبت على مر األزمنة كالعصور علماء بػىرىزكا كبػىٌرزكا ُب ٥تتلف فنوف العلم 
 ة اإلسبلمية ثركة فقهية عظمية تفخر ّٔا على مر الدىور.الشرعي، كمنها الفقو اإلسبلمي، فقدموا لؤلم

اهلل البوشنجي الذم اشتهر بأخذه كركايتو للحديث النبوم، إال أف لو من ىؤالء األئمة، اإلماـ أيب عبدك 
ٚتع ىذه األقواؿ، من أجل معرفة آرائو الفقهية،  افبعض اآلراء الفقهية ا١تتناثرة ُب بطوف الكتب، أراد الباحث

 الشخصية كالعلمية. توي باإلماـ، من خبلؿ التعريف ْتياجانب التعريف التفصيلإذل 
كقد ٚتع الباحث ىذه اآلراء من أغلب الكتب الفقهية ا١تتوافرة، مع صياغة ا١تسائل صياغة فقهية، كبياف 

 يراد أىم األدلةإرأم اإلماـ البوشنجي، كذكر رأم من كافقو كخالفو من أصحاب ا١تذاىب الفقهية، ك 
 كمناقشتها، كبياف القوؿ الراجح على كفق الدليل كالتعليل.

 أىمية البحث وأسباب اختياره:
 تنبع أمهية ىذا البحث كأسباب اختياره من خبلؿ ما يأٌب:

 بُت علماء الشافعية خصوصنا كعلماء عصره  اهلل البوشنجية اليت يتمتع ّٔا اإلماـ أبو عبدا١تكانة العلمي
 عمومنا، فهو أحد األئمة الفقهاء كاٟتفاظ العلماء.

 كآراءه اإلماـ البوشنجي الفقهية أك ْتث جيمع كيتناكؿ أقواؿ عدـ كجود كتاب. 
 .عدـ كجود ترٚتة موسعة لئلماـ البوشنجي تعرؼ بشخصيتو كمكانتو العلمية 
 ركاثٍ ثركا كأى آحياتو كبعد كفاتو، حيث إهنم قد  كمكانتهم العلمية أثناء كثرة تبلميذ اإلماـ البوشنجي 

 ا١تذىب الشافعي ُب الفًتة اليت عاشوا فيها.
  ّْبلع على أقواؿ البوشنجي الفقهية، كمقارنتها بأقواؿ أىل ا١تذاىب الفقهية ا١تختلفة.الرغبة ُب االط 

 مشكلة الدراسة:
 من التساؤالت اليت ٗتص موضوع البحث كمن أمهها: ٖتاكؿ ىذه الدراسة اإلجابة عن العديد

 ما ىي السَتة الشخصية لئلماـ البوشنجي؟ -1
 ما مكانتو العلمية عند العلماء؟ -2
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 ما ىو مذىبو الفقهي ؟ -3
 ما ىي أبرز جهوده ؟ -4
 ما ىي آراء اإلماـ الفقهية، كٔتاذا ديكن أف حيكم عليها؟ -5

 الدراسات السابقة:
شخصية كالعلمية، كال من أيب عبد اهلل البوشنجي، ال من جهة سَتتو ال ال أعلم كجود دراسة حوؿ اإلماـ

 الفقهية. ئوجهة آرا
 حدود الدراسة:

من كتب حياة اإلماـ البوشنجي الشخصية كالعلمية كٚتع آرائو الفقهية ذا البحث ىو ٢تحدكد الدراسة 
 الفقو كشركح اٟتديث ا١تختلفة، كمقارنتها بأقواؿ العلماء.

 خطة البحث:
 مل ىذا البحث على مقدمة، كمبحثُت، كخا٘تة.تيش

مل على أمهية البحث، كأسباب اختياره، كالدراسات السابقة، كمشكلة الدراسة تأما ا١تقدمة، فتش
 كحدكدىا، كخطتو، كا١تنهج ا١تتبع فيو.

 اهلل البوشنجي:األكؿ: التعريف باإلماـ أيب عبد ا١تبحث
 كفيو ثبلثة مطالب:  

 اهلل البوشنجي.اإلماـ أيب عبد ١تطلب األكؿ: عصرا
 ا١تطلب الثاين: حياتو الشخصية.
 ا١تطلب الثالث: حياتو العلمية.
 اهلل البوشنجي: ئلماـ أيب عبدا١تبحث الثاين: اآلراء الفقهية ل

 كفيو تسع مسائل فقهية.
 ا٠تا٘تة: كتشمل على أىم نتائج البحث.

 منهج الدراسة:
ا١تنهج االستقرائي كاالستدالرل كالتحليلي، كسار البحث على  ـ منهج البحث ُب ىذه الدراسة علىيقو 

 ا٠تطوات اآلتية: 
 استقراء كتب تراجم احملدثُت كالفقهاء ١تعرفة السَتة الشخصية كالعلمية لئلماـ البوشنجي. -1
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استقراء آراء اإلماـ البوشنجي الفقهية من خبلؿ مطالعة كتب الفقو كشركح اٟتديث، كٔتا استدؿ بو  -2
 و.على آرائ

عت فيها آراء لئلماـ البوشنجي، كٔتا استدلوا على أقوا٢تم اليت  -3 استقراء أقواؿ العلماء ُب ا١تسائل اليت ٚتي
 ذىبوا إليها.

بياف ما توصل إليو الباحث من نتائج مقارنة األقواؿ الفقهية ا١تختلفة، كذلك ببياف الراجح منها ككجوه  -4
 الًتجيح غالبنا. 

طة بالشكل كبالرسم اإلمبلئي اٟتديث مع بياف مواضعو ُب القرآف إثبات النصوص القرآنية مضبو  -5
 الكر م.

 ٗتريج األحاديث النبوية كفق أسس التخريج اٟتديثي. -6
 عزك األقواؿ كاآلثار إذل مظاهنا ُب الكتب. -7
 تذييل البحث ٓتا٘تة ألىم النتائج.  -8
 ذكر ا١تصادر كا١تراجع اليت اعتمدت ُب ىذا البحث.   -9

 كفيو ثبلثة مطالب:   المبحث األول: التعريف باإلمام أبي عبد اهلل البوشنجي:
 المطلب األول: عصر اإلمام أبي عبد اهلل البوشنجي

ىػ إذل سنة 204كىي ا١تمتدة من سنة  ،إذا نظرنا إذل الفًتة اليت عاش فيها اإلماـ أبو عبداهلل البوشنجي
مليئة باألحداث الفاصلة ُب تاريخ األمة اإلسبلمية، فهي ٦تتدة من ىا كىي السنة اليت توُب فيهػا، ٧تد ،ق290

 خبلفة ا١تأموف، إذل خبلفة ا١تكتفي باهلل أيب ٤تمد علي بن ا١تعتضد.
كَب خبلفة ا١تأموف تأسست الدكلة الطاىرية ُب خراساف على يد طاىر بن اٟتسُت قائد ا١تأموف ا١تشهور، 

اف بالوالء االٝتي للخليفة العباسي، ٍب استقلت عن ا٠تبلفة ٣تموعة من ككانت دكلتا األغالبة، كالطاىرية تدين
 الدكؿ.

شهر الدكؿ اليت عاصرىا اإلماـ البوشنجي ُب ببلده؛ الدكلة الصفَّارية اليت أسسها يعقوب بن الليث أكمن 
 ىػ(.255- 252الصفَّار ُب ببلد فارس كخراساف على أنقاض الدكلة الطاىرية، ُب عهد ا١تعتز باهلل )

ككاف يعقوب كأخوه عمرك بن الليث يعمبلف ُب النحاس، فتزىدا، كجاىدا مع صاحل ا١تطوعي احملارب 
كقد غلب صاحل على سجستاف، ٍب استنقذىا منو طاىر بن عبد اهلل بن طاىر، فىظىهىرى ّٔا درىم بن  للخوارج.

ٍب رأل أصحاب درىم عجزه،  ا عليها، كجعل يعقوب بن الليث قائد عسكره،حسُت ا١تطوعي، فاستوذل أيضن 
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كوا يعقوب ٟتسن سياستو، فأذعن ٢تم درىم، كاشتهرت صولة يعقوب، كغلبو على ىراة كبوشنج، كحارب فملَّ 
 .(1)معو ألوؼ من الرؤكس، فهابتو ا١تلوؾك الًتؾ، كظفر برتبيل، فقتلو، كقتل ثبلثة ملوؾ، كرجع 

كالتخلص من الطاىريُت بإذف من  ،كفاءة ملحوظة ُب ٤تاربة ا٠تارجُت على ا٠تبلفة  يعقوب كبعد أف أظهر
ا٠تليفة العباسي ا١تعتز باهلل، استطاع يعقوب بن الليث أف يضم إذل الدكلة الصفارية كثَتنا من األماكن اليت 

 فة العباسية.للخبل -ُب البداية  -استطاع السيطرة عليها ُب ببلد فارس كخراساف، كأعلن كالء دكلتو 
أخوه ا١توفق على أف يكوف كالء الدكلة الصفارية للخبلفة كالءن  كعندما توذل ا١تعتمد على اهلل ا٠تبلفة، أصرٌ 

ا، إال أف يعقوب بن الليث رفض ذلك، كتدىورت العبلقة بُت الطرفُت، كىدد يعقوب بدخوؿ ا ال صورين تامن 
حدكث صداـ مسلح بُت الدكلة الصفارية، كا٠تبلفة ُب كبسط سلطانو عليها، ٦تا أدل إذل  ،عاصمة ا٠تبلفة

ىزدية يعقوب  منطقة كاسط بالعراؽ، ككاف لظهور ا٠تليفة العباسي ا١تعتمد على رأس جيش ا٠تبلفة أثر كبَت ُب
كرفض التفاىم معها حىت تيوُب ُب جنديسابور سنة  ،ا٠تبلفة مٖتد فقد استمر ُب ،كرغم ىزديتو .بن الليث

 ىػ(. 265)
وذل رئاسة الدكلة الصفارية أخوه عمرك بن الليث، الذل كاف حريصنا على كسب كد ا٠تبلفة، فاعًتؼ ٍب ت

بو ا٠تليفة ا١تعتمد كالينا على خراساف كالسّْند كسجستاف ككرماف كفارس كأصبهاف. كعندما توذل ا١تعتضد ا٠تبلفة 
 بعد كفاة عمو ا١تعتمد؛ أقر عىٍمرنا على ما ُب يده.

 توسيع حدكد دكلتو كتطلع إذل غزك ببلد ما كراء النهر، حيث الدكلة السامانية، كعر كقد نشط عمرك ُب
هنر جيحوف، كلكن السامانيُت تصدكا لو بقيادة زعيمهم إٝتاعيل بن أٛتد الساماين كىزموه، كأخذكه أسَتنا إذل 

 ىػ(. 287ا٠تليفة ا١تعتضد الذل سجنو حىت مات ُب سجنو سنة )
، فقيل: ما فعل اهللي بك؟ قاؿ: أشرفت يومن حىكىى القشَتم: أف ع ا ًمٍن جبل على مرك بن الليث ريًئيى

فنصرتو كأعنتو،  -صلى اهلل عليو كسلم-جيوشي، فأعجبٍت كثرهتم، فتمنيت أنٍت كنت حضرت مع رسوؿ اهلل 
 .(2)فشكر اهلل رل، كغفر رل

مد بن عمرك، كلكن أحواؿ  زعامة الصفاريُت بعد ىزدية عمرك كأسره حفيده طاىر بن ٤تكقد توذلَّ 
الصفاريُت تدىورت بشدة خبلؿ ىذه الفًتة نتيجة ا٢تجمات ا١تتبلحقة اليت شنها عليهم السامانيوف، كسقطت 

 ىػ(.289دكلتهم سنة )
كقد الحظ ا١تؤرخوف على ىذه الدكلة البعد عن مظاىر الًتؼ، فقد ازدىر اقتصاد الدكلة نتيجة البعد عن 

أف يعقوب بن الليث ترؾ ُب خزانة الدكلة عند كفاتو ٙتانُت مليوف  مرك جوىها، حىت إنفاؽ األمواؿ ُب غَت ك 
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كحاكؿ  ،دينار كٜتسُت مليوف درىم، كلكن يؤخذ عليو اعتداده بقوتو كطاعة جنده، فتمرد على ا٠تبلفة
 .(3)ككاف لو آثاره السلبية ُب ٘تاسك الدكلة كاستمرارىا ،االستقبلؿ عنها؛ ٦تا زعزع ثقتها بو

مة األأما اٟتركة العلمية ُب ىذا العصر فقد اتسع ٣تا٢تا اتساعنا كبَتنا، ُب ظاىرة عددية النظَت، دل تشهد ك 
 مثلها.

ثوف بالرحلة لطلب اٟتديث، كلو ٟتديث جيهلونو، أك لسماعو من راكيو التابعي الذم ٝتعو كأكلع احملدّْ 
مباشرة من التابعي، أك لسماعو من راكو ثقة،  مباشرة من الصحايب، أك لسماعو من تابع التابعي الذم ٝتعو

 كإف كاف ٤تفوظنا من طريق آخر، أك من طريق طالت فيو سلسلة الركاة.
ككاكب ىذا االندفاع ا١تنقطع النظَت ٞتمع اٟتديث كحفظو ظاىرة، تصنيف كتب اٟتديث، ككتب تراجم 

ذكات ميزات ٥تتلفات، كالصحاح  الرجاؿ الركاة لو، فظهرت خبلؿ ىذا العصر كما بعده مصنفات كثَتات،
 كا١تسانيد كاٞتوامع.

كمن  ،كمذاىبهم ف آراءىم الفقهيةتبلميذىم من دكَّ  كظهر األئمة آّتهدكف الذين قيض اهلل ٢تم من
لؤلمة  ركواستنباط األحكاـ الشرعية، حىت تللتوصل إذل ا كمناىجهم توسعوا ُب االجتهاد ضمن أصوؿ األئمة

اإلسبلمية ثركة فقهية عظيمة، ُب مدكنات جليبلت مدىشات، منها ا١توسع ا١تفصل ا١تبسوط كا١تقركف باألدلة، 
كمنها ا١تتوسط، كمنها ا١توجز ا١تختصر، كمنها الشركح كالتعليقات كالتقريرات كاٟتواشي، كمنها اٞتامع آلراء 

 .(4)قهية ا١تختلفةا١تذاىب كمناقشاهتم كجدلياهتم كأدلتهم ُب آرائهم الف
الذين عملوا على تنشيط العلم كإعطاء  ،كرافق ىذه اٟتركة العلمية تشجيع ا٠تلفاء العباسيُت ككزرائهم

ُت، إذ نرل اـ الواليات، كَب مقدمتهم أسرة الصفاريالركاتب اٞتزيلة للمحدثُت كالفقهاء، شاركهم ُب ذلك حكَّ 
ور يذكر أنو أخذ من تلك األسرة سبعمائة ألف درىم، ك١تا شيخ أىل اٟتديث بنيساب يٌ أبا عبداهلل البوشنج

 ا.ا ٣تزين دالت دكلتهم ٖتٌوؿ عنهم إذل السامانيُت ببخارل، ففرضوا لو راتبن 
، فلما انقضت أيامهم، (5)اهلل البوشنجي بنيسابور على الليثيةٟتسن بن يعقوب: كاف مقاـ أيب عبدقاؿ ا

أف يكتب أرزاقو  -بعد أف أقاـ عنده برىة  -، فالتمس منو خرج إذل ٓتارل، إذل حضرة األمَت إٝتاعيل
 بنيسابور.

اٟتاكم: ٝتعت اٟتسُت بن اٟتسن الطوسي، ٝتعت أبا عبداهلل البوشنجي يقوؿ: كصلٍت من الليثية قاؿ 
 .(6)سبع مائة ألف درىم
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 المطلب الثاني: حياتو الشخصية: 
 : ًعيد بن عىٍبد الرٍَّٛتىًن بن ميوسىى، كييقاؿ: اٍبن ميوسىى ٍبن ٤تيىمَّد ٍبن إًبٍػرىاًىيمى  :اسمو ونسبوأوًلا ٍبن سى

 .(7)دمٌ بٍ عىٍبدالرٍَّٛتىًن العى 
 كنيتو: ثانياا:  

، فقد كناه بأيب اٟتنابلةكل من ترجم لئلماـ البوشنجي كناه بأيب عبد اهلل، عدا صاحب طبقات 
 عبدالرٛتن.

 : كلد ُب سنة أربع كمائتُت.مولدهثالثاا: 
 : ذكرت ٚتيع الًتاجم لو نسبتُت: نسبتورابعاا: 

 

: بفتح العُت كسكوف الباء ا١تنقوطة بواحدة كُب آخرىا الداؿ ا١تهملة، ىذه النسبة إذل عبد دمٌ بٍ األكذل: العى 
القيس ُب ربيعة بن نزار، كىو عبد القيس بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار، كا١تنتسب 

  .(8)«عبقسي»أك « عبدم»ُت أف يقوؿ إليو ٥تَت ب
جي: بضم الباء ا١توحدة كفتح الشُت ا١تعجمة كسكوف النوف كُب آخرىا اٞتيم، ىذه النسبة نٍ وشى كالثانية: البي 

ذل بوشنج، كىي بلدة على سبعة فراسخ من ىراة، يقاؿ ٢تا بوشنك. كقد تعرب فيقاؿ فوشنج، خرج منها إ
 .(9)ٚتاعة كثَتة ُب كل من العلـو

 

 نشأتو ورحالتو:خامساا: 
 

نشأ ببوشنج كنزؿ نيسابور، كسكنها، كرحل إذل اآلفاؽ ُب طلب العلم، ٍب عاد إذل نيسابور كاستقر فيها 
 إذل أف توفاه اهلل.

 ،كاف فقيو البدف  ،أبو عبد اهلل العبدم ،٤تمد بن إبراىيم البوشنجي قاؿ: أٛتد بن ٤تمد بن يونس:
كتب عن أىل الشاـ، كعن أىل مصر كالكوفة كالبصرة، ككاف حيدث عن حيِت بن بكَت، كمن    ،فصيح اللساف

 كاف ُب عصره. ككتب ٔتصر اٟتديث مع أيب زرعة الرازم، كبالشاـ مع أٛتد بن سيار. 
أبو عبداهلل  ،كقاؿ أبو عبد اهلل اٟتاكم: ٤تمد بن إبراىيم بن سعيد بن عبد الرٛتن بن موسى العبدم

ديب البوشنجي، شيخ أىل اٟتديث ُب عصره، ٝتع ٔتصر كاٟتجاز كبالكوفة كبالبصرة كببغداد الفقيو األ
 .(10)كبالشاـ، كذكر بعض شيوخو
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 كرمو: سادساا:  
ٍبن ّتيد يػىقيوؿ: كىافى اجوادنا سخينا، قىاؿ اٟتاكم: ٝتعت أىبىا عىٍمرك  -رٛتو اهلل  -البوشنجي اإلماـ كاف 

فبات ليلة، ٍبيَّ  ،البوشنجي من الكـر ْتيث ال يوصف، ككاف يقدـ لسنانَته من كل طعاـ يأكلوأىبيو عىٍبد اللًَّو 
: ال. فقاـ بالليل حىىتَّ طبخ من ذلك  ذكر السنانَت، فػىقىاؿى ٠تادمو: أطعمتم اليـو سنانَتنا من طعامنا؟ فػىقىاؿى

 .(11)كأطعم السنانَت ،الطعاـ
 عزتو وثقتو بنفسو:سابعاا: 

 ،اهلل البيوشىنجٌي، فسمع منو أبو زكريٌا الكثَتزكريٌا قد تكٌفل بأسباب أيب عبد م: كاف كالد أيبقىاؿى اٟتاك
: قد قلت البنك أحسنت، كلو قلت ىذا أليب عبيد لفرح  كقاؿ: قىاؿى رل مرٌة: أحسنت. ٌٍب التفت إذل أيب فػىقىاؿى

 .(12)بو
 ،اللًَّو البوشنجي ٔترك كقد كصف لو حارلحضرت أىبىا عىبد الضرير الفقيو: كىقىاؿ أىبىو عىٍمرك ٤تيىمَّد ٍبن أىٍٛتىد

: أسألك عىٍن مسألة ، فػىقىاؿى : صدقت ،كما أتقلب فيو من العلـو أنا  ،فقلت: مثل الشيخ ال يسأؿ مثلي. فػىقىاؿى
ّٔا بُت ركباس الناس من الشاش ًإذلى مصر. ٍبيَّ قاؿ رل: أتدرم مىا الركباس؟ قلت: ال. قاؿ: ًىيى اآللة اليت دييز 

 .(13)جيد الفضة كخبيثها
ًعيد ٍبن ًإٍٝتىاًعيل يػىقيوؿكىقىاؿ أىبيو عىٍمرك ٍبن ّتيد أيضن  : تقدمت يومنا ألصافح أىبىا ا: ٝتعت أىبىا عيٍثمىاف سى

ا ًبًو فقبض عٍت يده، ٍبيَّ قاؿ: يىا أىبىا عيٍثمىاف، لست ىناؾعىبد  .(14)اللًَّو البوشنجي تركن
أىلىوي أىبيو علي الثقفي عىن مىٍسأىلىة فىأجىاب، فػىقىا ،كىقىاؿى أىبيو اٍلوىلًيد النيسابورم حىضىرنىا ٣ٍتًلس البوشنجي ؿى كىسى

أىنَّك تىقوؿ ًفيهىا بقوؿ أىيب  اهلللىوي أىبيو علي يىا أىبىا عبد ا دل يبلغ بًنىا كى  التػَّوىاضيع أىف نقيوؿ بقوؿ أىيب عبيد؟ فػىقىاؿى يىا ىىذى
 .(15)بيدع

إمنا ىو اٟتزامي، فقاؿ:  :ث يومنا ْتديث عن ا١تغَتة بن عبد الرٛتن ا١تخزكمي، فقاؿ أبو بكر بن عليكحدَّ 
 .(16)اسكت يا صيب، كأين ال أميز بينهما كبُت قبائلهما

ككاف البوشنجي، كصاحل جىزىرىة إذا اجتمعا ُب ا١تذاكرة، كٌلما ركل البوشنجي عن حيِت بن بكَت، قاؿ: 
ألنٌو دل يدركو، فكاف إذا ركل عنو أحياننا، كدل يقل:  ؛حيِت بن بكَت، كاٟتمد هلل؛ يغيظ بذلك صاٟتنا حدثنا

 .(17)التحميد كاٟتمد هلل، قاؿ صاحل: أيها الشيخ، نسيتى 
يػىقيوؿ: من أراد العلم كالفقو بغَت أدب فقد  كىقىاؿ أىبيو النضر الطرسوسي: ٝتعت أىبىا عىبد اللًَّو البوشنجي

 .(18)اقتحم أف يكذب على اهلل كرسولو
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 عبادتو: : اثامنا 
عت أىبىا عبد اهلل  :قاؿ اٟتاكم نصر، بن األخـر يػىقيوؿ: مىا رىأىٍيتي أحسن عبىادىة من أيب عبد اهلل ٤تمد بن ٝتًى
أىنَّوي رمحاهلل البوشنجي، كىكىافى ٤تيىمَّد بن نٍبَّ بعده أىبيو عبد  .(19)صر اٍلمركزًم يضع ذقنو على صىدره كىيقف كى

 وفاتو: تاسعاا: 
ختلف ُب تاريخ كفاتو؛ فقاؿ أىبيو ًإٍسحىاؽ أىٍٛتىد ٍبن ٤تيىمَّد ٍبن يونس البزاز: توُب بنيسابور ُب احملـر سنة ا

 .(20)إحدل كتسعُت كمئتُت
من احملـر سنة تسعُت كمئتُت، كصلى عليو ابن  كىقىاؿ اٍبن حباف: مات بنيسابور يػىٍوـ ا٠تميس أكؿ يػىٍوـ

 .(21)خزدية
اهلل البوشنجي يػىٍوـ ا٠تميس ا١تزكي يقوالف: توُب أىبيو عىٍبدكىقىاؿ اٟتاكم: ٝتعت أىبىا زكريا العنرم، كأىبىا بىٍكر 

 .(22)غرة احملـر سنة إحدل كتسعُت كمئتُت، كدفن من الغد يػىٍوـ اٞتمعة ُب مقرة اٟتَتة
يػىٍوـ ا٠تميس سلخ ذم اٟتجة سنة تسعُت كمئتُت، كدفن من الغد مستهل احملـر سنة إحدل كقيل: مات 

 .(23)كتسعُت
 

 المطلب الثالث: حياتو العلمية:
 :  شيوخو:أوًلا
 ٝتع اإلماـ البوشنجي العلـو الشرعية من شيوخ كثَتين، منهم:  

 

ٍنبىل، كأىٍٛتىد ٍبن عىبد كأٛتدإًبٍػرىاًىيم ٍبن ٛتزة الزبَتم، كإبراىيم ٍبن ا١تنذر اٟتزامي،  اللًَّو بن يونس، ٍبن حى
سىًعيد ٍبن كإٝتاعيل بن أىيب أيكىٍيس، كأمية ٍبن بسطاـ، كاٟتارث ٍبن سريج النقاؿ، كركح ٍبن صبلح ا١تًٍصرًم، ك 

ًن الدمشقي، ٍبد الرٍَّٛتى سيلىٍيماف ٍبن داكد الزىراين، كسيلىٍيماف ٍبن سلمة ا٠تبائرم، كسيلىٍيماف ابن عى مىٍنصيور، ك 
مىٍشًقٌي ا١تقرئ، كعبد العزيز ٍبن ًو ٍبن ٤تيىمَّد النفيلي، كعىبداللَّ ٍبن ٤تيىمَّد ٍبن أٝتاء، كعىبد اللَّوً كعىٍبد اللًَّو ٍبن يىزًيد الدّْ

يدة التمار، اللَّو ٍبن ٤تيىمَّد العيشي، كعيبىيد بن عيبى  ٍبن مقبلص، كعبد ا١تلك ٍبن عىٍبداٍلعىزًيز التمار، كعيبىيدًعٍمراف 
كعلي ٍبن اٞتٍىٍعد، ك٤تبوب ٍبن ميوسىى األنطاكي، ك٤تيىمَّد ٍبن أىيب بىٍكر ا١تقدمي، كأىًبو كريب ٤تيىمَّد ٍبن اٍلعىبلء، 

اللَّو ٍبن بكَت، كمسدد ٍبن مسرىد، كحيِت ٍبن عىبدك٤تيىمَّد ٍبن مصفى اٟتمصي، ك٤تيىمَّد ٍبن ا١تنهاؿ الضرير، 
 .(24)، كيوسف ٍبن عدمكيعقوب ٍبن كىٍعب اٟتليب
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 تالميذه: ثانياا: 
البوشنجي ُب زمانو، فتوارد عليو طلبة العلم كشيوخو، كحٌدث ُب الببلد اليت رحل  اإلماـ لقد ذاع صيت

 إليها كُب بلدتو، كٝتع منو ا٠تلق الكثَت كاٞتم الغفَت، منهم:
ٍٛتىد ٍبن اٍلعىبَّاس أىٍٛتىد ٍبن ٤تيىمَّد ٍبن ٚتعة، كأىبيو حامد أى أىبيو بىٍكر أىٍٛتىد ٍبن ًإٍسحىاؽ ٍبن أىيُّوب الصبغي، كأىبيو 

ٍبن الشرقي، كأىبيو عىٍمرك أىٍٛتىد ٍبن ميوسىى اٟترشي، كأسد ٍبن ٛتدكيو النسفي، كأىبيو عىٍمرك ًإٍٝتىاًعيل ٍبن ٧تيد  ٤تيىمَّد
لىًمٌي، كدعلج ٍبن أىٍٛتىد السجستاين اللًَّو كأىبيو عىٍمرك عيٍثمىاف ٍبن عىبدٍبن أىٍٛتىد ٍبن سىٍعد،  اللَّوً ، كأىبيو ٤تيىمَّد عىبدالسُّ

بن ٤تيىمَّد ٍبن سحتويو، كعلي سىى ٍبن عبدكيو، كأبو اٟتسن علي ، كعلي ٍبن ٛتشاد العدؿ، كعلي ٍبن ًعيبىٍصرًمٌ ال
٤تيىمَّد ٍبن إبراىيم بن عبدكيو اللًَّو ٍبن ا١تؤمل ا١تاسرجسي، كأىبيو عىٍبد ٍبن ٤تيىمَّد ٍبن نىٍصر، كأىبيو اٍلقىاًسم علي

كى٤تيىٌمد بن ًإٍٝتىاًعيل  ،العبدكم، كأىبيو عىٍمرك ٤تيىمَّد ٍبن أىٍٛتىد الضرير الفقيو، كأىبيو بىٍكر ٤تمد بن إسحاؽ الصاغاين
ٍعفىر ا١تزكي، كأىبيو اٟتٍى وىما أكبر ِمْنو  البخارم  ٍبن مىٍنصيور، كأىبيو عىٍبد ن سىن ٤تيىمَّد ٍبن اٟتٍىسى ، كأىبيو بىٍكر ٤تيىمَّد ٍبن جى

السليطي، كأبو اٍلعىبَّاس ٤تيىمَّد ٍبن  ن إًبٍػرىاًىيماللًَّو ٤تمد بن رٛتويو الطواكيسي، كأىبيو اٟتٍىسىن ٤تيىمَّد ٍبن عىبد اللًَّو بٍ 
ظ، كأىبيو زكريا حيىٍِتى ٍبن ٤تيىمَّد اللًَّو ٤تيىمَّد ٍبن يػىٍعقيوب ٍبن ييوسيف ابن األخـر اٟتٍىافً الرٍَّٛتىًن الدغورل، كأبو عىٍبدعىٍبد 

اٍلعىٍنرىًمٌ 
(25). 
 

 مكانتو العلمية وثناء العلماء عليو:ثالثاا: 
كثَت من أكابر العلماء الذين عاصركه كدرسوا عليو أك ترٚتوا لو ُب كتبهم،   البوشنجي اإلماـ أثٌت على

ا، كمن ذلك قوؿ أيب ًإٍسحىاؽ أىٍٛتىد ٍبن ٤تيىمَّد ٍبن يونس: كىافى فقيو البدف، صحيح  ككانت األئمة تعظمو جدن
 اللساف، كتب عىٍن أىل الشاـ، مصر، كالكوفة، كالبصرة.

ثىًٍت   بعض الفقهاء من أصحاب دىاكيد أهنم حضركا ٣تلس دىاكيد ٍبن علي كعن دعلج السجزم قاؿ: حىدَّ
جلس آخر الناس، ٍبيَّ إنو كلم دىاكيد ٍبن علي ُب بعض مىا كىافى يتكلم ًبًو،  ،فدخل عىلىٍيًو آّلس رجل ،ا ببغداديومن 

: لعلك أىبيو عىٍبدفتعجب دىاكيد من حىسىن ك كأخذ  ،فقاـ دىاكيد بنفسو إليواللًَّو البوشنجي؟ قاؿ: نعم، بلمو، فػىقىاؿى
 .(26)كال يستفيد ،بيده حىىتَّ أجلسو ًإذلى جنبو، كىقىاؿ ألصحابو: قد حضركم من يفيد

سنة تسع كٙتانُت كمئتُت، كقيدـ أىبيو عىبد  ،كىقىاؿ أىبىو زكريا اٍلعىٍنرىًٌم: شهدت جنازة اٟتٍيسىٍُت ٍبن ٤تيىمَّد القباين
عىلىٍيًو فلما أراد أف ينصرؼ، قيدمت دابتو كأخذ أىبيو عىٍمرك ا٠تفاؼ بلجامو، كأىبيو بىٍكر  اللًَّو للصبلة عىلىٍيًو، فصلى

٤تيىمَّد ٍبن ًإٍسحىاؽ بركابو، كأىبيو بىٍكر اٞتاركدم، كإبراىيم ٍبن أىيب طىاًلب يسوياف عىلىٍيًو ثيابو فمضى كدل يكلم 
 .(27)ا منهمكاحدن 

اللًَّو البوشنجي من البخل ُب العلم مىا كىافى، خزدية: لو دل يكن ُب أىيب عىبد كعن ٤تيىمَّد ٍبن ًإٍسحىاؽ بن
 .(28)ككاف يعلمٍت مىا خرجت ًإذلى مصر

كىقىاؿ أىبيو اٟتٍيسىٍُت ابن العارل البوشنجي: دخلت على أىيب اٟتٍيسىٍُت ٍبن ا١تظفر اٟتٍىاًفظ ببغداد، فقاؿ رل: من 
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: ٤تيىمَّد ٍبن  أين أنت؟ قلت: من بوشنج. قاؿ: ًىيى  اليت منها ٤تيىمَّد ٍبن إًبٍػرىاًىيم البوشنجي؟ فقلت: نعم. فػىقىاؿى
 .(29)فاره كيس ،إًبٍػرىاًىيم صاحب حديث

اللًَّو البوشنجي بنيسابور، اليـو الذم توُب فيو أىبيو عىٍبدكسئل ٤تيىمَّد ٍبن ًإٍسحىاؽ ٍبن خزدية عىٍن مسألة، ُب 
: ال أ  .(30)فيت حىىتَّ نواريو ٟتدهككاف شيع جنازتو، فػىقىاؿى

ككاف من أفصح الناس،  ،كقاؿ أىبىو أىٍٛتىد ٍبن أىيب أيسىامىة: دخلت يومنا على ٤تيىمَّد ٍبن ًإبٍػرىاًىيم البوشنجي
: يىا بٍت إف السماع خلس فلت، كلو أمكنٍت أف أزقك زؽ الدراج  .(32)، لفعلت(31)كأغرؾ غر اٟتماـ ،فػىقىاؿى

 .(33)اا متقنن كتاب "الثقات"، كىقىاؿ: كىافى فقيهن ذكره ابني ًحبَّاف ُب  ك 
 .(34)كقاؿ ابن عساكر فيو: أحد األئمة الفقهاء كاٟتفاظ العلماء

ـي، العىبلَّمىةي، اٟتىاًفظي، ذيك الفنػيٍوفى، شى ك  ، أىبيو عىٍبدً قاؿ الذىيب ُب ترٚتتو: اإًلمىا اهلًل، ... شىٍيخ أىٍىل ٍيخي اإًلٍسبلىـً
، اٍرٖتىىلى شىرقن اٟتىًدٍيث ُب عصره بً  ابػيٍورى ، كىسىارى ذكريه، كىبػىعيدى ًصيتيواا كىغربن نػىٍيسى ، كىٚتىىعى، كىصىنَّفى ، كىلقي الًكبىارى

(35). 
اهلل، شيخ أىل اٟتديث ٓتراساف، رحل كطوؼ، كركل عن أٛتد بن كقاؿ أيضا: اإلماـ اٟتر أبو عبد

 .(36)يونس، كمسدد كالكبار، ككاف من أكعية العلم
شيخ أىل  ،الفقيو األديب ،اهلل ٤تمد بن إبراىيم العبدم البوشنجياإلسنوم بقولو: أىبو عبدكذكره 

ا  .(37)اٟتديث ُب زمانو، كاف إمامنا جليبلن جوادنا سخينا، كانت األئمة تعظمو جدن
نزيل نيسابور. ككاف ذا جبللة  ،شيخ أىل اٟتديث ُب عصره ،ابن حجر: الفقيو األديباٟتافظ كقاؿ عنو 

 .(38)عظيمة بنيسابور، ككاف فيو بأك مفرط، ىو من كبار الشافعية

 مصنفاتو: رابعاا: 
دل يذكر ٚتيع من ترجم لئلماـ البوشنجي شيئنا من مصنفاتو، كلكن بعد التنقيب كالنظر فيما نيقل عن 

 البوشنجي من أقواؿ كآراء اتضح أف لو:
بعض أقوالو، بقولو:  كنقل ،كتاب ا١تطاعم: ذكره أبو عاصم العبادم ُب طبقاتو عند ترٚتتو للبوشنجي -1

 . (39)حراـ...اخل العىٍقعىقف إ :كقاؿ ُب كتاب ا١تطاعم
رسالة ُب مسألة التسليم ألمر اهلل كالنهي عن الدخوؿ ُب كيفيتو: كىي عبارة عن جواب لسؤاؿ، فقد  -2

واجب على ٚتيع أىل العلم كاإلسبلـ أف يلزموا القصد لئلتباع، كأف جيعلوا سئل عن اإلدياف، فقاؿ: ال
كال  غايات للعقوؿ، -صلى اهلل عليو كسلم -األصوؿ اليت نزؿ ّٔا القرآف كأتت ّٔا السنُت من الرسوؿ

 .(40)... اخلجيعلوا العقوؿ غايات لؤلصوؿ
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، كيسمى قاؿ السيوطي بعد سوقو للجواب بطولو: ىذا الفصل أمبله  البوشنجي فدكف تأليفنا مستقبلن
 .(41)مسألة التسليم ألمر اهلل كالنهي عن الدخوؿ ُب كيفيتو

كتاب ُب مناقب الشافعي: ذكر صاحب كشف الظنوف أف البوشنجي من أكائل من كتب ُب مناقب  -3
     الشافعي، فقاؿ: فأكؿ من علمتو ٚتع ذلك إماـ أىل الظاىر: داكد بن علي األصبهاين، كتبله 

 .(42)أبو عبد اهلل: ٤تمد بن إبراىيم البوشنجي
 

  مذىبو الفقهي:خامساا: 
نيسب البوشنجي إذل مذىب اإلماـ مالك رٛتو اهلل، ك٦تن نسبو لذلك اٟتافظ الذىيب عند ترٚتتو لو، 

 .(43)كقاؿ: ذكر السليماين اٟتافظ أبا عبداهلل البوشنجي، فقاؿ: أحد أئمة أصحاب مالك
قاؿ صاحب طبقات اٟتنابلة: ذكره أىبيو بىٍكرو ا٠تبلؿ ًُب  ،أصحاب اإلماـ أٛتد رٛتو اهللكعده البعض من 

 .(45)أم أصحاب اإلماـ أٛتد. كىكذا ذكره العليمي كعدَّه ُب اٟتنابلة ،(44)ٚتلة األصحاب
كالصحيح أنو منسوب ١تذىب اإلماـ الشافعي رٛتو اهلل، إال إف األكائل كاف عندىم ٖترر ُب االجتهاد 

 ك٦تا يدؿ على نسبتو ١تذىب الشافعي ما يأٌب: ،الفقهي
اهلل البوشنجي ُب صور بن ٛتاد قاؿ: أنشدت أليب عبدأنشدين أبو من :ما قالو عثماف الصابوين -1

 الشافعي: 
اًفعو         كىفػىٍرضه أىًكيده حيبُّػػػػوي الى تىطىػػوُّعي  دٍيىاًف حيبُّ اٍبنً كىًمٍن شيعىًب اإلً           شى
ػػػػػيىػػػكىًإينٍّْ حى           (46)فػىتػىٍوًصيىيًت بػىٍعًدم بًأىٍف يػىتىشىفَّعيوا        ػتٍ ػػػػًإٍف أىميػػػػػػيّّ فى ػػعً ػػػافً ػػػػاٌب شى

من الطبقة الثانية من طبقات فقهاء  :منزلتو بُت فقهاء الشافعية: حيث عده أصحاب الطبقات -2
ي الشافعي، كعلى تبلمذة الشافعي، أم الذين أىخذكا عىمَّن لق ةكالطبقة الثانية طبقة تبلمذ الشافعية،

     اهلل ٤تمد بن نصر ا١تركزم، بن خزدية صاحب الصحيح، كأبو عبد بن إسحاؽرأسهم: أبو بكر 
كأبو عاصم فضيل بن ٤تمد الفضيلي الكبَت، فقيو ىراة كمفتيها، كأبو اٟتسن الصابوين، كأبو سعيد 

 .(47)رئيس نيسابور، كغَتىم الدارمي، كأبو عمرك ا٠تفاؼ
اهلل البوشنجي من الفقهية، بقو٢تهم: "كعن أيب عبد سائلا١تكر فقهاء الشافعية لو عند مناقشة بعض ذً  -3

اهلل البيوشنجيَّ من أصحابنا" ك " أف ٤تمد بن أبو عاصم العبَّادمُّ أف أبا عبدأصحابنا" ك "كحىكىى 
ابًنىا   .(48)اهلل البوشنجي من أصحابنا"أىٍكجىبىوي" ك "كاختار أبو عبد -اهللرٛتهم -إبٍػرىاًىيمى العىبدم من أىٍصحى

 نص بعض العلماء على أنو شافعي، كمن ذلك:  -4
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كزعم الذىيب أنو كاف مالكينا، كيدؿ على أنو شافعي ما  ،قوؿ اٟتافظ ابن حجر: ىو من كبار الشافعية
 ...ٍب ذكر األبيات ا١تذكورة أعبله. (49)قاؿ عثماف الصابوين أنشدين

 .(50)كقوؿ اٟتافظ السيوطي: كالبوشنجي ىذا من أئمة الشافعية
  إمامتو في العربية:سادساا: 

كاف البوشنجي ًإمىامنا ُب اللغة ككبلـ العرب، ككاف صحيح اللساف، كمن أفصح الناس، سألو أعرايب فقاؿ 
؟ قاؿ: كانت امرأة ُب اٞتاىلية يقاؿ ٢تا أـ أباف ككاف ٢تا قرطب، كالقرطب ىو السدر، أم شيء القرطباف :لو

 ،إذل قرطب أـ أبافتيسها بدرمهُت، ككاف الناس يقولوف نذىب  مس ُب ذلك القرطب، ككانت تنز ككاف ٢تا تي
 .(51)قرطباف :فقالت العامة ،فكثر ذلك ،تيسها على معزانا مننز 

فالتمس فقيهنا  ،ؤمل قاؿ: كاف عمرك بن الليث بنيسابور كبشركا بو قاضيو ّٔاكعن أيب بكر ٤تمد بن ا١ت
اللًَّو البوشنجي ليس ٓتراساف أفقو منو، فدعاه كدفع تصدؽ ّٔا، فقيل لو: أىبيو عىبد يكتب لو قبالة لصدقة كىافى 

ًإذلى بشركيو اٍلقىاًضي بأف  فأملى أىبيو عىٍبد اللًَّو تلك القباالت، ٍب إف عمرك بن الليث تقدـ ،إليو تلك النسخ
لفصاحة البوشنجي، كاأللفاظ  ؛فجمعهم كأخذ بشركيو يقرأ القبالة بنفسو، فلم يهتد لقراءهتا ،جيمع الشهود

ا  ا بألفاظ الشركطيُت. فقاؿ أبو عبد اهلل: يابشركيو تعلمنا ىىذى : أيها األمَت، ليس ىىذى العربية اليت أمبلىا، فػىقىاؿى
 .(52)كذا، كتكلم بلفظوالعلم كأنت تلتقط ال

عت أىبىا بكر بن قىاؿى أىبيو عبد عت أىبىا عبداهلل اٟتٍىاًكم ٝتًى ٍعفىر يػىقيوؿ ٝتًى اهلل البوشنجي يػىقيوؿ للمستملي الـز جى
 .(53)لفظي كخبلؾ ذـٌ 

 

 فقهو لغريب الحديث واألثر:سابعاا: 
اطبلعو على كبلـ العرب، ك٦تا أيثر كأما فقهو لغريب اٟتديث كاألثر فهو فرع عن إمامتو ُب العربية كسعة 

 عنو ُب بياف بعض معاين كغريب اٟتديث :
اذىة ًمنى اإًلدٍيىاف( -صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى -عىٍن أىيب أيمىامىةى أىفَّ رىسيٍوؿى اهلًل  - : )البىذى  .(54)قىاؿى

اذىة"قىاؿى البػيٍوشىٍنًجٌي:  اء ًخبلىؼي البىذى اء: طوؿ اللّْسىاف برمي الفىواحش كىالبػيٍهتىاف. البذى ، ًإمنَّىا البذى
ىٍفرىش، تواضعن 

اذىة: رثىاثىة الثػّْيىاب ُب اٍلملبس كىا١ت يٍفتػىرىش، كىًىيى كىالبىذى
ُت ا١تبلىبس كىا١ت ا عىٍن رىفيع الثػّْيىاب كٙتًى

 .(55)"مبلىبس أىٍىل الزٍُّىد، يػيقىاؿ: فيبلىف بذُّ ا٢تيئىة: رٌث ا١تلبىس
قاؿ اٟتاكم: ٝتعت اٟتسن بن أٛتد بن موسى، ٝتعت أبا عبداهلل البوشنجي يقوؿ ُب معٌت قوؿ النيب  -

أىفَّ مىٍن ٛتىىلى ". قاؿ: معناه: (56): )لىٍو كىافى القيٍرآفي ُب ًإىىابو مىا مىسٍَّتوي النَّاري(-صلى اهلل عليو كسلم-
 .(57)"القيٍرآف كىقرأىه، دلٍى ٘تىىسَّوي النَّار

صلى اهلل عليو  -كقاؿ: ٝتعت أبا زكريا العنرم يقوؿ: ٝتعت أبا عبداهلل البوشنجي يقوؿ ُب قولو النيب  -
ابىاةً  (.تػىهىاديكا ٖتابُّوا): -كسلم   .(58)بالتشديد من اٍلمىحىبًَّة، كإذا قاؿ بالتخفيف فإنو من اٍلميحى
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انىٍت تيٍسمىعي ًعٍندى أىنَّو كى " :ا٠ٍتىطَّاًب رىًضيى اهللي عىٍنوي  عىٍن عيمىرى ٍبنً ك  - ًة كىًإفَّ ًقرىاءىتىوي كى افى جيىٍهىري بًاٍلًقرىاءىًة ُب الصَّبلى
ًط" ٍهمو بًاٍلبىبلى طي:  .دىاًر أىيب جى ًدينىًة قىرًيبه ًمنى السُّوؽً "قاؿ أبو عبداهلل البوشنجي، اٍلبىبلى  .(59)"مىٍوًضعه بًاٍلمى

هي زىٍيده ًمٍن شرحبيل أبو سعد: دىخىلى عىلىيَّ زىٍيدي بٍ كقاؿ  - ني ثىاًبتو كىأىنىا بًاأٍلىٍسوىاًؼ كىقىًد اٍصطىٍدتي نػىهىسنا فىأىخىذى
لىوي. قىاؿى أىبيو عىٍبًداهلًل اٍلبيوشىٍنًجيُّ:  ري الصًَّغَتي "يىًدم فىأىٍرسى ًبيوه بًاٍلقيٍنبػىرىةً  ،فػىٍوؽى اٍلعيٍصفيورً  ،النػُّهىسىاءي الطَّيػٍ  .(60)"شى

-  : ا يػىٍوـى "كأسند اٟتاكم عىٍن ميٍوسىى بًن طىٍلحىةى، قىاؿى ، لىقىٍد رأىيٍػتػيهى مىا رىأىٍيتي أىٍخطىبى ًمن عىاًئشىةى كىالى أىٍعرىبى
ثًينىا عىٍن عيٍثمىافى كىقػىٍتًلو، فىاٍستجلىسىًت  ٍؤًمًنٍُتى! حىدّْ

ي
هىا النَّاس، فػىقىاليوا: يىا أيَـّ ا١ت س، ٍبيَّ النَّااٞتىمىل، كىثىارى إًلىيػٍ

دت اهلل، كىأىثنٍت عىلىٍيًو، ٍبيَّ قىالىٍت:  ٛتًى
، كىضىٍربىة السَّوط، كىمىٍوقع الغمىامىة  ثىبلىثن أىمَّا بػىٍعد ... فىًإنَّكيم نػىقىٍمتم عىلىى عيٍثمىافى ًخصىاالن  ا: ًإمرىة الفىىتى
ٍحمىاة، فػىلىمَّا أىٍعتىبػىنىا ًمنػٍهينَّ، ميصىتُّميوهي مىٍوصى الثَّوب بً 

ي
ٍهًر ا١ت كًب ًبًو الفيقىر الثَّبلىث: حيٍرمىة الشَّ الصَّابػيٍوفى، عىدى

، كىأىٍكصىلىكيم للرَّ  ًحًم، اٟتىرىاـ، كىحيٍرمىةى البػىلىًد اٟتىرىاـ، كىحيرًمىة ا٠ًتبلىفىة، كىاهلًل لىعيٍثمىاف كىافى أىتٍػقىاكيم للرَّبّْ
ا كىأىٍستػىٍغًفري كىأىٍحصىنىكيم فػىٍرجن   ."اهللى رل كىلكيم ا. أىقػيٍوؿي قػىٍورل ىىذى

أما قػىٍو٢تىا: إمرة اٍلفىىت، فىًإف عيٍثمىاف كذل اٍلكيوفىة اٍلوىلًيد بن " :قاؿ البوشنجي ُب عقب ىذا اٟتديث
 معيط ًلقىرىابىًتًو ًمٍنوي كعزؿ سعد بن أىىب كىقاص. عقبىة بن أىيب

ا يػيؤىدب كىأما قػىٍو٢تىا: ضىٍربىة السٍَّوط، فىًإف عيٍثمىاف تنىاكؿ عمار بن  يىاسر كىأىبا ذىر بًبػىٍعض التػٍَّقًو م كىمى
 اإًلمىاـ رىعيتو.

د اٍلعىرىب إلبل الصَّدىقىة، كىقد كىافى  كىأما قػىٍو٢تىا: موقع الغمامة احملماة، فىًإف عيٍثمىاف ٛتى أٛتاء ُب ًببلى
ًلك فىلم يينكر النَّاس ذىًلك على عمر.  عمر ٛتى أٛتاء أىٍيضنا كىذى

ًذًه الثَّبلى  ا أعتبهم كىرجع ًإذلى ميرىادىم، كىىيوى قػىٍو٢تىا: فػىهى هى ث الَّيًت قالتها عىاًئشىة فػىلىمَّا استعتبوه ًمنػٍ
 .(61) "مصتموه موص الثػٍَّوب بالصابوف، كا١توص ىيوى اٍلغٍسل، كالفقر الفرص

 

 من شعره:ثامناا: 
 اهلل البوشنجي ُب الشافعي: صور بن ٛتاد قاؿ: أنشدت أليب عبدما قالو عثماف الصابوين أنشدين أبو من -

اًفعو          كىفػىٍرضه أىًكيده حيبُّػػػػوي الى تىطىػػػوُّعي  كىًمٍن شيعىًب اإًلدٍيىاًف حيبُّ اٍبنً        شى
ػػػػػافًػػػكىًإينٍّْ حى        واػػػًإٍف أىميػػػٍت          فػىتػىٍوًصيىيًت بػىٍعًدم بًأىٍف يػىتىشىفَّعي ػعًػػيّّ فىػػػػيىػػػػاٌب شى

نىا أىبيو عىٍبًد اللًَّو ا  - : أىٍنشىدى هىًقيُّ، عىًن اٟتٍىاًكًم، عىٍن حيىٍِتى ٍبًن ٤تيىمَّدو اٍلعىٍنرىًمّْ قىاؿى ٍلبيوشىٍنًجيُّ ُب أىٍٛتىدى كىرىكىل اٍلبػىيػٍ
ٍنبىلو رىًٛتىوي اللَّوي:  ٍبًن حى

أىٍلتى إىمىامينىا                كى       ٍنبىل ًإٍف سى ػػكيػػواًإفَّ اٍبنى حى ػػةي ُب اأٍلىنىػػاـً ٘تىىػسَّ  بًػػًو اأٍلىئًمَّ
هي كىاٍستػىٍهلىكيوا      ًئفى بػىٍعدى انيوا ا٠ٍتىبلى ا بػىٍعػػػدى اأٍليلػىى              كى ػػدن لىػفى النَّػيبَّ ٤تيىػػمَّ  خى
 (62)ػاؿى ًمثىاليػوي اٍلميتىًمسّْػكي حىٍذكى الشّْرىاًؾ عىلىى الشّْرىاًؾ كىًإمنَّىا               حيىٍػػذيك اٍلًمثى     
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 المبحث الثاني: اآلراء الفقهية لإلمام أبي عبد اهلل البوشنجي:
 :: حذف السالم في الصالةاألولى مسألةال

رضي  -، ٤تتجُت ْتديث أيب ىريرة كسينػّْيَّتو ذكر أىل العلم مسألة استحباب حذؼ السبلـ ُب الصبلة
ـً سينَّةه )مرفوعنا كموقوفنا:  -اهلل عنو  ، لكن كقع بينهم خبلؼ ُب ا١تراد ْتذؼ السبلـ، (63)(حىٍذؼي السَّبلى

 فتعددت أقوا٢تم ُب ذلك:
ًة، أم اإلسراع بو، األول هي ُب الصَّبلى      ّٔذا قاؿ ابن ا١تبارؾ ك : أف حذؼ السبلـ ىو أال ييطىوّْلىوي، كىديىيدَّ

 .(64)كاٞتمهور كىو الصحيح ا١تركم عن أٛتد، كما جـز بو صاحب ا١تغٍت كغَته اهلل البوشنجيكأبو عبد
ـى ن حذؼ السبلـ فقاؿ: "سئل عأنو اهلل البوشنجي، كقد أسند اٟتاكم عن أيب عبد إًنَّوي الى ديىيدُّ السَّبلى

كىحيىًٍذفيوي"
ا". (65) قاؿ الًتمذم: كىو الذم . ككذا أسند الًتمذم ُب جامعو عن ابن ا١تبارؾ أنو قاؿ: "ال ديده مدن

 . (66)استحسنو أىل العلم
 .(67)ا للعلماءكال أعلم فيو خبلفن  ،كقاؿ النوكم: يستحب أف يدرج لفظة السبلـ كال ديدىا

ا ال أعلم ُب ذلك خبلفنا  ،كقاؿ ابن سيد الناس: قاؿ العلماء: يستحب أف يدرج لفظ السبلـ كال ديده مدِّ
 .(68)فرفع الصوت غَت ا١تد ،بُت العلماء، كليس ذلك رفع الصوت بو

ـً ىيوى اٞتٍىٍهري بالتسليمة األك  : أف حىٍذؼالثاني الرّْكىايػىتػىٍُتً عن أٛتد ذل، كإخفاء الثانية، كىو أىٍظهىري السَّبلى
(69). 

ا عن اإلماـ األكزاعي. ففي ًصحىاح اٍبن :  أنو سرعة القياـ بعد السبلـ ُب الصبلة، كنقل ىذالثالث
إذا سلم اإلماـ دل يصل السبلـ ّتلوس حىىتَّ "السكن إثر اٟتديث؛ أف األكزاعي سئل عنو فقاؿ: )معناه( : 

لَّم من الصَّبلة حىتَّ يقـو". أك قاؿ: "يقـو أىك يٍنصىرؼ  .(70)"تىأكيًليو عندنا: أف ال يػىٍلبىث إذا سى
بسرعة القياـ بعد السبلـ ُب الصبلة،  -أم حذؼ السبلـ  –قاؿ ُب فيض القدير: رأيت الديلمي فسره 

 .(71)فقاؿ عقيب قولو: "سنة" يعٍت إذا سلم يقـو عجبلن 
 : ىو أالَّ يكوف فيو "كرٛتة اهلل"، فحيًذفىت منو "كرٛتة اهلل"، كىو منقوؿ عن بعض ا١تالكية.الرابع

ا ًبًو ُب األحاديث من زًيىادىة: كيردُّ ىذا القوؿ مىا جى   .(72)«كىرىٍٛتىةي اهلل»اءى مصرَّحن
 .(73):  أنو إسراع اإلماـ بو لئبل يسبقو ا١تأمـوالخامس
كذلك بًتؾ إطالتو كترؾ مده، ْتيث ىو أالَّ يكوف فيو "كبركاتو"، بأف حيًذفىت منو "كبركاتو"، : السادس

ديد السبلـ فيقوؿ: السبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو، يطولو، كإمنا  يأخذ كقتنا أكثر ٦تا لو أتى بو بغَت مد، فبل
 .(74)يقوؿ: السبلـ عليكم كرٛتة اهلل، السبلـ عليكم كرٛتة اهلل
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كقيل: التحتم، ٔتعٌت عدـ فقيل: أاٌل يكوف أحد يسلّْم قبلو. كىناؾ أقواؿ أخرل ُب معٌت حذؼ السبلـ: 
 .(75)كقيل معناه أف ال يتعمد فيهما اإلعراب ا١تبشع إجزاء غَته.

القوؿ األكؿ كىو أف حذؼ السبلـ ىو أال يطولو، كديده ُب الصبلة، أم أف  –كاهلل أعلم  –كالراجح 
يسرع بو، كذلك ألف ىذا ىو تفسَت الراكم للحديث، كالرجوع إذل تفسَت الراكم أكذل كما تقرر ُب علم 

فسره بو أىل اٟتديث كالفقو، حىت قاؿ بعضهم: ال أعلم ُب ذلك خبلفنا األصوؿ، كألف ىذا ىو الذم 
 بُت العلماء.

 : المراد بساعات الرواح إلى الجمعة:الثانية مسألةال
مىًن اٍغتىسىلى يػىٍوـى اٞتيميعىًة، ٍبيَّ رىاحى ُب السَّاعىًة )اختلف العلماء ُب ا١تراد بالساعات ا١تذكورة ُب اٟتديث 

 ، نىةن، كىمىٍن رىاحى ُب السَّاعىًة الثَّانًيىًة، فىكىأى األيكذلى ا قػىرَّبى بىدى أىمنَّ ا قػىرَّبى بػىقىرىةن...فىكى : ىل ىي من أكؿ النهار، أك بعد  (منَّ
 ىي ثبلثة أكجو عند الشافعية: ،زكاؿ الشمس؟ على ثبلثة أقواؿ

لركاح ال يكوف إالَّ بعد الزكاؿ، كأف : أف ا١تراد ّٔا آخر الساعة اليت بعد زكاؿ الشمس، كأف االقول األول
 الساعات ا١تذكورة ُب اٟتديث عندىم ٟتظات لطيفة. كبو قاؿ اإلماـ مالك كالقاضي حسُت، كإماـ اٟترمُت،

 .(76)كغَتمها من ا٠تراسانيُت، كرجحو من ا١تتأخرين ابن الفركاح، كابنو برىاف الدين
قاؿ: )مىن اغتسل  -صلَّى اهلل عليو كسلَّم  -رسوؿ اهلل أف  -رضي اهلل عنو  -استدلُّوا ْتديث أيب ىريرة 

نىة، كمن راح ُب الساعة الثانية فكأمنا قػىرَّب بقرة، كمن راح ُب  ا قرَّب بدى يـو اٞتمعة غيسل اٞتنابة، ٍب راح، فكأمنَّ
ا أقرف، كمن راح ُب الساعة الرابعة فكأمنا قرَّب دجاجة، كمن  راح ُب الساعة الساعة الثَّالثة فكأمنا قرب كبشن

 .(77)ا٠تامسة فكأمنا قرَّب بيضة، فإذا خرج اإلماـ حضىرىت ا١تبلئكة يستمعوف الذّْكر(
قالوا: بأفَّ الساعة تيطلىق على جزء من الزماف غَت ٤تدكد، تقوؿ: جئتي ساعة كذا، كمن جهة أخرل  

   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ چ :فحقيقة الرَّكاح إمنا تكوف بعد الزَّكاؿ، كالغدك يكوف قبلو، كما قاؿ تعاذل

 [.12]سبأ: چ ہ
قد أنكر على مىن زعم أف الرَّكاحى ال يكوف إال بعد الزَّكاؿ، كنيقل أفَّ العرب  كأجاب اٞتمهور بأف األزىرمَّ  

٨ٍتوىه.  تقوؿ: "راح" ُب ٚتيع األكقات ٔتعٌت ذىىىب، قاؿ: كىي ليغة أىل اٟتجاز، كنقل أبو عيبىيد ُب الغىريبػىٍُت 
كقيل: أنو ١تَّا كاف آًخري الساعات بعد الزَّكاؿ، كىو رىكاح حقيقي، ٝتيّْيت كلُّها ركاحنا، كما ييسمَّى ا٠تارج للحجّْ 

 . (78)كاٞتهاد حاجِّا كغازينا قبل تلىبًُّسو باٟتجّْ كالغزك؛ ألفَّ أمره ينتهي إذل ذلك
: )إذا  -صلَّى اهلل عليو كسلَّم  -قاؿ: قاؿ النَّيب  -رىضي اهلل عنو  -كاستدلوا أيضنا ْتديث أيب ىريرة  
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يهىجّْر كمىثل الذم يهدم  ،كاف يـو اٞتمعة كقفىًت ا١تبلئكة على باب ا١تسجد
يىكتبوف األكَّؿى فاألكَّؿ، كمىثل ا١ت

بيضة، فإذا خرىج اإلماـ طىوىٍكا صحيفىهم، كيستمعوف  بدنة، ٍب كالذم ييهدم بقرة، ٍب كبشنا، ٍب دجاجة، ٍب
 . (79)الذّْكر(

 ،كذلك كقت النهوض إذل اٞتمعة ،ا، كىذه اللفظة إمنا ىي مأخوذة من ا٢تاجرة كا٢تجرفجعل األكؿ مهجرن 
 .(80)كليس ذلك عند طلوع الشمس؛ ألف ذلك الوقت ليس ّٔاجرة كال ىجَت

التبكَت، كما نيقل عن ا٠تليل، فالتهجَت ىنا من ا٢تاًجرىة، كىو السََّت كقت كرد بأف ا١تراد بالتَّهجَت ىنا  
، كىو صاًلحه ١تا قبل الزكاؿ كبعده  .(81)اٟتىرّْ

 كقالوا إف التبكَت يستلـز ٗتطي الرقاب ُب الرجوع ١تن عرضت لو حاجة، فخرج ٢تا ٍب رجع. 
و، كإمنا اٟترج على من تأخر عن آّيء ٍب كرد بأنو ال حرج عليو ُب ىذه اٟتالة؛ ألنو قاصد للوصوؿ ٟتق

 .(82)جاء فتخطى
، كبو يتعلق جواز الغسل للجمعة، كبو قاؿ اف أك٢تا من طلوع الفجر؛ ألنو أكؿ اليـو شرعن أ: القول الثاني

ظىاىر مذىب الشَّاًفًعي كأٛتد كىصىححوي الركياين، ككذلك صاحب ا١تهذب قبلو، ٍب الرافعي ىو اٞتمهور ك 
 .(83)كالنوكم

نىة،  ا قرَّب بدى كاستدلوا ْتديثي أيب ىريرة السابقُت )مىن اغتسل يـو اٞتمعة غيسل اٞتنابة، ٍب راح، فكأمنَّ
ك )إذا كاف يـو اٞتمعة كقفىًت ا١تبلئكة على باب ا١تسجد .( عة الثانية فكأمنا قػىرَّب بقرة..كمن راح ُب السا

 يىكتبوف األكَّؿى فاألكَّؿ...(.
النيب صلى اهلل عليو كسلم أخر أف ا١تبلئكة يكتبوف من جاء ُب الساعة األكذل كالثانية كجو الداللة أف 

ا، كمعلـو أف النيب صلى اهلل عليو كال يكتبوف بعد ذلك أحدن  ،كالثالثة ... اخل، فإذا خرج اإلماـ طوكا الصحف
كذلك بعد انقضاء الساعة  ،ارككذلك ٚتيع األئمة ُب ٚتيع األمص ، بالزكاؿكسلم كاف خيرج إذل اٞتمعة متصبلن 

؛ ألنو جاء كال يكتب لو شيء أصبلن  ،السادسة، فدؿ على أنو ال شيء من ا٢تدم كالفضيلة ١تن جاء بعد الزكاؿ
 .(84)بعد طي الصحف، كألف النداء يكوف حينئذ كحيـر التأخَت عنو

اٞتٍيميعىًة ثًٍنتىا عىٍشرىةى يـو )كاستدلوا أيضنا ْتديث جابر قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل علية كسلم: 
 .(85)(سىاعىةن 

عشر ساعةن مع طوؿ النهار كقصره، كالساعات  يتث على تقسيم هنار اٞتمعة إذل اثنقالوا: دؿ اٟتدي
ا١تعهودة ىي الساعات اليت ىي ثنتا عشرة ساعة، كىي نوعاف: ساعات تعديلية كساعات زمانية، قالوا: كيدؿ 
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اهلل عليو كسلم إمنا بلغ بالساعات إذل ست، كدل يزد عليها، كلو كانت الساعة على ىذا القوؿ أف النيب صلى 
أجزاء صغارنا من الساعة اليت تفعل فيها اٞتمعة دل تنحصر ُب ستة أجزاء، ٓتبلؼ ما إذا كاف ا١تراد ّٔا 

دل ك  ،كطويت الصحف ،خرج اإلماـ ،كدخلت السابعة ،الساعات ا١تعهودة، فإف الساعة السادسة مىت خرجت
 . (86)يكتب ألحد قرباف بعد ذلك

، كيعدكف السَّاعات، أ: القول الثالث ف أك٢تا من طلوع الشمس؛ ألف أىل اٟتساب حيسبوف اليـو
أيب كالساعات: أك٢تا من طلوع الشمس عند أىل اٟتساب؛ فلذلك استحبوا التبكَت منو، كىو اختيار اإلماـ 

حو ا٠تطايب كعبد ا١تلك بن حبيبو ا١تالكي، كصححو ، كرجَّ كي عن الثورم كأيب حنيفةالبوشنجي، كحي عبداهلل 
 .(87)الثاينالقوؿ  لتنبيو مع أنو صحح ُب ا١تهذبا١تاكردم، كجـز بو صاحب ا

إال إف أكلئك ٛتلوا األحاديث على  ،كاستدؿ أصحاب ىذا القوؿ ٔتا استدؿ بو أصحاب القوؿ الثاين
 اٟتساب كالتبكَت من طلوع الفجر، كىؤالء من طلوع الشمس.

لشمس إذل ىو القوؿ الثالث؛ ألف األحاديث الصرحية تيقسم الزمن من طلوع ا -كاهلل أعلم –كالراجح 
تبتدئ من طلوع ، فالساعات ما بُت طلوع الشمس ك٣تيء اإلماـ للصبلة، ك أك ستة أقساـ ٣تيء اإلماـ ٜتسة

الشمس؛ ليكوف ما قبل ذلك من طلوع الفجر زماف غسل كتأىب، كألف ما قبل طلوع الشمس كقت لصبلة 
 الفجر.

 : ىل يشترط لسماع دعوى النكاح توافر شروط النكاح وانتفاء موانعو؟الثالثة مسألةال
؛ فقد اختلف أىل العلم ُب ذلك على ثبلثة لتوافر شروط النكاح لسماع دعوى النكاحأما بالنسبة 

 أقواؿ كىي ثبلثة أكجو عند الشافعية: 
أف الشركط ا١تعتر كجودىا ُب صحة النكاح، شرط ُب صحة دعواه، سواء توجهت  القول األول:

دَّعىى ابتداء نكاح، أك دىكىامىوي؛ كىو ظاىر مذىب الشافعي، 
ي
الدعول إذل العقد أك إذل الزكجية، أم سواء كاف ا١ت

حو الرافعي ة، كرجَّ ، كىو مذىب اٟتنابل(88)كعليو قوؿ األكثرين من أصحابو، كاختاره أبو عبد اهلل البوشنجي
 كاحتجوا بأمور منها: . (89)كالنوكم

، كلوال (90)(ال نكاح إال بورل كشاىدين)أف النيب صلى اهلل عليو كسلم خصو من سائر العقود بأف قاؿ:  -
 ىذا التخصيص لكاف كغَته. 

فلم جيز استباحتها بدعول ٤تتملةن، حىت ينفي عنها االحتماؿ  ،أف الفركج موضوعة على اٟتظر كالتغليظ -
 بو لصفة.
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كمأٙتنا ال يرتفع باإلباحة، فأشبو دعول القتل، كخالف ما سواه  ،أف ُب استباحة الزكج إتبلفنا ال يستدرؾ -
 من عقود األمبلؾ.

كفرقوا بُت شركط  أف اإلطبلؽ ُب عقود النكاح أكثر، كما يطلق على اسم النكاح من فاسد العقود أقل، -
الوجود، كشركط العدـ، كأف الشركط ا١تعدكمة أصل ُب العدـ، فحملت على ظاىر العدـ، كليس 

 لشركط الوجود أصل ُب الوجود، فلم حيمل على ظاىر الوجود.
ا خالفت دعواه الدعاكل قياسن  ؛أف النكاح ١تا اختص بشركط زائدة على البيع من الصداؽ كغَته -

 بو. للدعول على ا١تدعى 
 . (91)ا فيحتاط فيوفكاف خطرن  ،أف ا١تقصود من ٚتيع العقود يدخلو البدؿ كاإلباحة ٓتبلفو -

 ،أف الدعول ُب النكاح تسمع، كإف دل يقل تزكجتها بورل، كبرضاىا سواء ادعى العقد والقول الثاني:
ىذه زكجيت، كتصح الدعول، كإف دل يصف العقد، كىذا  :فقاؿ ،فقاؿ: تزكجت ّٔذه ا١ترأة، أك ادعى النكاح

 .(92)كبو قاؿ أبو حنيفة كمالك ،قوؿ أيب العباس بن سريج
 كاحتجوا بأمور منها: 

 ؛أنو ١تا دل يلـز ُب دعول البيع صفة العقد، كإف اعترت فيو شركط اختلف فيها دل يلـز صفة النكاح -
 ألجل شركطو، كاختبلؼ الناس فيها.

يعتر ُب صحة النكاح كجود شرائط كالورل، كالشاىدين، كرضا ا١تنكوحة، كعدـ شركط كعدـ أنو قد  -
 العدة، كالردة، كاإلحراـ، فلما دل يعتر ُب دعول النكاح، الشركط ا١تعدكمة دل تعتر الشركط ا١توجودة.

 .(93)أف ظاىر عقود ا١تسلمُت الصحة -
اءى النّْكىاًح، فقاؿ تزكجت ىذه إف كانت الدعول، ُب عقد النكاح، أ والقول الثالث: م إف ادَّعى ابًٍتدى

أم  ا١ترأة، كانت شركط العقد معترة ُب صحة الدعول، كإف اقتصرت الدعول على النكاح األكؿ، دكف العقد،
مُّ، كىو كإف ادَّعىى دىكىامىوي، فقاؿ ىذه زكجيت، دل يعتر شركطنا للعقد ُب صحة الدعول، كبو قاؿ أبو علي الطَّرىً 

 كاحتجوا بأمور منها:.(94) أحد الوجهُت ُب مذىب أٛتد
 أف االستدامة أخف حكمنا من االبتداء.  -
أف الشهادة على عقد البيع كالنكاح با٠تر الشائع ال تصح، حىت يشاىد ا١تتعاقدين، كيسمع لفظهما  -

كٗتففت بالعقد كالشهادة على األمبلؾ، كالزكجية با٠تر الشائع تصح، فلذلك تغلظت دعول العقد 
 .(95)دعول الزكجية
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؛ فقد كقع فيو نزاع عند الشافعية كال ًلشتراط انتفاء موانع النكاح لسماع دعوى النكاحأما بالنسبة 
 يعرؼ عند غَتىم، فيظهر ُب ا١تسألة قوالف: 

: عدـ اشًتاط انتفاء موانع النكاح الستماع دعول النكاح، كإذل ىذا ذىب ٚتاىَت أىل القول األول
 كىو الصحيح عند الشافعية.العلم، 

 .  (96)قاؿ الغزارل: كال خبلؼ أنو ال يشًتط انتفاء ا١توانع ا١تفسدات من الردة كالعدة كالرضاع
 .(97)كقاؿ ابن قدامة: كعدـ العدة كالردة، دل خيتلف الناس فيو، كاألصل عدمها كال ٗتتلف بو األغراض

االستفسار عن عرك العقد ٦تا يفسده، فبل جيب أف يذكر ُب كقاؿ ابن فرحوف: كقد اتفق على أنو ال يلـز 
 .(98)دعول النكاح أنو دل يقع ُب عدة كال ُب إحراـ كال غَت ذلك ٦تا يفسد العقد

 كحجتهم ُب قو٢تم ىذا: 
 أف األصل عدمها. -
 .(99)أف فيها كثرة؛ فيشق ذكرىا. قاؿ: األستاذ أبو طاىر: كقد يبلغ ذلك نيفنا كمائة -

 : اشًتاط انتفاء موانع النكاح الستماع دعول النكاح، كقد تفرد بو اإلماـ البوشنجي.القول الثاني
: إف القاضي ال يستمع الدعول ُب النكاح حىت يدعي فيذكر  -أم البوشنجي -قاؿ العبادم: كقاؿ

 . (100)شرائط العقد كيذكر موانعو، مثل العدة كالرضاع كاإلحراـ كسائر ا١توانع
نزىاعه؛ ألف الشيخ كأىبىا عاصم ركيا عن األستاذ أف -نو ال جيب التػَّعىرُّضي للموانع، ففيو كقاؿ الرافعي: كأما أ

 .(101)أىٍكجىبىوي  -رٛتهم اهلل-٤تمد بن إبٍػرىاًىيمى العىبدم من أىٍصحىابًنىا 
ُب مسألة توافر شركط النكاح كانتفاء موانعو من عدمها لسماع دعول النكاح،  -كاهلل أعلم –كالراجح 

بىاحىةي أنو جي ب توافر شركط النكاح؛ ألىفَّ النّْكىاحى خطر، كالوطء ال يستدرؾ، كٚتيع العقود يىٍدخيليوي اٍلبىدىؿي كىاإٍلً
 ٓتبلؼ النكاح فكاف خىطىرنا فيحتاط فيو. 

كأما انتفاء ا١توانع فبل يشًتط ١تا كقع من اتفاؽ أىل العلم باستثناء البوشنجي على عدـ اعتبارىا، كألف 
 فيعسر عدىا. ،يها العدـ، كفيها كثرةاألصل ف

 :: وقت ذبح العقيقةالرابعة مسألةال
ال خبلؼ بُت أىل العلم القائلُت ٔتشركعية العقيقة ُب استحباب ذْتها ُب اليـو السابع، كاألصل فيو 

ـ رىينةه بعقيقتو، تذبح ) أنو قاؿ: -صلى اهلل عليو كسلم  -حديث ٝترة بن جندب، عن النيب  عىنوي كل غيبلى
لقي رىأسيوي  . لكن اختلفوا فيما إذا ذبح قبل ذلك أك بعده، ىل جيزئ ذلك أـ (102)(يػىٍوـ سابعو، كىييسىمَّى ًفيًو، كحيي
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 يكوف الوقت قد فأت، على أقواؿ:
أهنا مؤقتة باليـو السابع فبل تقع ا١توقع ال قبلو كال بعده بل تفوت، كىذا ىو ا١تشهور من  القول األول:

 مالك.مذىب اإلماـ 
فَتيد أف يعق عن كلده، فقاؿ: ما علمت  ،قاؿ ابن ا١تنذر قاؿ مالك ُب الغائب يولد لو فيأٌب بعد السابع

 كال يعجبٍت. ،أف ىذا من أمر الناس
اٍلغىٍيبىًة.  كىذا يقتضي الفوات بعد السابع كلو تعذر كى

أقرب إذل الٌسابع ٦تٌا بعدىهي، ٌٍب مع  ككجوي بعض ا١تالكية ىذه الرّْكاية عن مالك: أنٌو ١تا كاف اليـو الثٌامن
.  ذلك ال يذبح فيو، فىًبأىف ال يذبح فيما بعدي أىٍكذلى

كاستدلوا ْتديث ٝترة السابق كغَته من األحاديث حيث كقع فيها ٖتديد كقت ذبح العقيقة باليـو 
 .(103)السابع

أمكن، كّٔذا قاؿ ابن حـز  أهنا ال ٕتزئ قبل السابع كال تفوت بفواتو فتذبح بعده مىت القول الثاني:
 الظاىرم.

كاستدؿ على عدـ جوازىا قبل السابع بأنو خبلؼ نص اٟتديث )تيذبح عنو يـو سابعو( ففيو ٖتديد 
يـو السابع، كلـز  -عنده  –لوقتها فبل تشرع قبلو. كبعدـ فواهتا بفوات اليـو السابع؛ ألنو قد كجب الذبح 

اؤىا فيو، فهو دين كاجب إخراجو، كذلك أنو يراىا فػىٍرضنا فبل بد من إخراج تلك الصفة من ا١تاؿ، فبل حيل إبق
 .(104)فعلها كلو قضاء

كال تفوت بتأخَتىا عن السبعة،  أهنا لو ذْتت قبل فراغ السبعة أك بعد السابع أجزأت، القول الثالث:
 . (105)كّٔذا قاؿ اٞتمهور من الشافعية كاٟتنابلة كغَتىم

 منتهى االختيار كاإلجزاء بعد اليـو السابع:لكن كقع خبلؼ بينهم ُب ٖتديد 
كىو  ،كلو أف يذْتها ُب أم كقت شاء، كبو قاؿ الليث ،السبعة وتي بًتىٍأًخَتًىىا عىنً كىالى تػىفي فقالت طائفة: 

 عندىم أالَّ تؤخر إذل البػيليوًغ. كلكٍن االختيار ،قوؿ عند الشافعية
 ؛٣تزينا عن سنتو، كخيتار أال يتجاكز ّٔا مدة النفاسقاؿ ا١تاكردم: كإف أخرىا بعد السبعة كانت قضاء 

لبقاء أحكاـ  ؛فيختار بعدىا أف ال يتجاكز ّٔا مدة الرضاع ،لبقاء أحكاـ الوالدة، فإف أخرىا عن مدة النفاس
لبقاء أحكاـ ا١تصغر، فإف أخرىا حىت  ؛الطفولة، فإف أخرىا عن مدة الرضاع فيجب أال يتجاكز ّٔا مدة البلوغ

 .(106)ا ُب العقيقة عن نفسوط حكمها ُب حق غَته، ككاف الولد ٣تزئن يبلغ سق
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ُب أيها شاء منها، فإف دل تتهيأ ٢تم العقيقة ُب سابعو  ،يعق عن ا١تولود ُب أياـ سابعو كلها :كقاؿ الليث
 .(107)فبل بأس أف يعق عنو بعد ذلك، كليس بواجب أف يعق عنو بعد سبعة أياـ

السابع ذْتت ُب الرابع عشر كإال ففي اٟتادم كالعشرين، فإف فات إف دل تذبح ُب وقالت طائفة: 
 كىو ركاية عن مالك كاختارىا ابن كىب.. السابع الثالث، فات كقت العقيقة

فإنو يعق عنو ُب  ،ركل ابن حبيب عن ابن كىب عن مالك من ترؾ أف يعق عن ابنو ُب يـو سابعو
  فقد فات كقت العقيقة. ،فإف ترؾ ذلك ففي الثالث، فإف جاكز ذلك ،السابع الثاين

فلم يكن كقت ذْتو أقل من ثبلثة أياـ   ،أف ىذا نسك :ككجو بعض ا١تالكية ركاية ابن كىب
 .(108)كاألضحية

إف دل تذبح ُب السابع ذْتت ُب الرابع عشر كإال ففي اٟتادم كالعشرين ٍب ىكذا ُب وقالت طائفة: 
 اهلل البوشنجي كىو كجو عند الشافعية. ا قوؿ عائشة كعطاء كأٛتد كإسحاؽ كأيب عبداألسابيع، كىذ

 ،فإف دل يفعل ،فإف دل يفعل ففي أربع عشرة ،قاؿ صاحل بن أٛتد قاؿ أيب ُب العقيقة تذبح يـو السابع
سبعة أىيَّاـ كأربعة ة فتقوؿ ففي إحدل كعشرين. كقاؿ ا١تيموين قلت: أليب عبد اهلل مىت يعق عنو؟ قاؿ: أما عائش

 .(109)كألحد كعشرين  عشر
يستحبوف أف يذبح عن الغبلـ  ،كالعمل على ىذا عند أىل العلم كقاؿ الًتمذم بعد سوقو حديث ٝترة:

 .(110)عق عنو يـو حاد كعشرين ،العقيقة يـو السابع، فإف دل يتهيأ يـو السابع فيـو الرابع عشر، فإف دل يتهيأ
، كىأًلىٍربىعى عىٍشرىةى،  -صلى اهلل عليو كسلم  -النيب كاستدلوا ْتديث بريدة أف  قاؿ: )اٍلعىًقيقىةي تيٍذبىحي ًلسىٍبعو

ٍحدىل كىًعٍشرًينى( كىإلًً
(111). 

ن أيب بكر: إف كلدت امرأة كحديث أيب كرز، عن أـ كرز، قالت: قالت امرأة من أىل عبد الرٛتن ب
اًفئىتىاًف، ": رضي اهلل عنها ةا ٨ترنا عنو جىزىكرنا، فقالت عائشالرٛتن غبلمن عىٍبدً  اتىاًف ميكى ـً شى ، بىًل السُّنَّةي عىًن اٍلغيبلى الى

يػىٍفعىلي ذىًلكى ُب اٍليػىٍوـً السَّاًبًع،  ،فػىيىٍأكيلي كىييٍطًعمي كىيػىتىصىدَّؽي  ،كىعىًن اٞتٍىارًيىًة شىاةه، ييٍطبىخي جىٍدكىالن كىالى ييٍكسىري ٢تىىا عىٍظمه 
 .(112) "ًفي أىٍربىعى عىٍشرىةى، فىًإٍف دلٍى يػىٍفعىٍل فىًفي ًإٍحدىل كىًعٍشرًينى فىًإٍف دلٍى يػىٍفعىٍل فى 

كعشرين، كىذا تقدير، الظاىر أهنا ال تقولو  لحدإائشة قالت: ُب أربع عشرة، ٍب ُب ككجو الداللة كوف ع
 إال توقيفنا.

، كأىف ما جاء من  أف األمر كاسع، فيجوز الذبح ١تن فاتو السابع ُب أم –كاهلل أعلم  –كالراجح  يـو
 التػٍَّقًييد بوقت معُت فهو على جهة االستحباب، كاالعتبار بالذبح ال بيـو األكل كالطٍَّبخ.
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 :: حكم أكل الفيلالخامسة مسألةال
 اختلف العلماء ُب حكم أكل ٟتم الفيل على ثبلثة أقواؿ:

اٟتنفية كالشافعية كاٟتنابلة كركاية عن : ٖتر م أكل ٟتم الفيل: كبو قاؿ ٚتهور العلماء، من القول األول
  كاستدلوا: .(113)مالك، صححها من ا١تالكية: ابن عبد الر كابن العريب كالقرطيب

: )نػىهىى عىٍن أىكًل كيلّْ ًذم نىابو ًمنى -صٌلى اهلل عليو كسلم  -ْتديث أيب ثعلبة ا٠تيشىًٍتّْ أٌف رسوؿى اهلل  -
 .(114)السّْبىاًع(
 .(115)النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: )كل ذم ناب من السباع فأكلو حراـ( حديث أيب ىريرة عن -

عن أكل كل ذم ناب من السباع  -صلى اهلل عليو كسلم  -كجو الداللة من اٟتديثُت: أف هنيو  
 ظاىره الٌتحر م لكل ذم ناب، كالفيل كىو ًمٍن أىٍعظىًمهىا نىابنا.

   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ چ :احملرمة كىي قولو تعاذلأف الفيل مستخبث، فيدخل ُب عمـو اآلية  -

 .[ ٧٥١: ]األعراؼچ ژ    ڈ
 قاؿ أٛتد: ليس ىو من أطعمة ا١تسلمُت. كقاؿ اٟتسن: ىو مسخ.

كما رسم فيو من حديث أيب ىريرة  ،ىذا الباب -رٛتو اهلل  -قاؿ ابن عبد الر: ما ترجم بو مالك 
أنو هني ٖتر م ال  ،كحديث أيب ثعلبة يدؿ على أف مذىبو ُب النهي عن أكل كل ذم ناب من السباع

هني ندب كإرشاد، كما زعم أكثر أصحابنا، كيشد ذلك، قولو: كعلى ذلك األمر عندنا. ركل ىذا حيِت 
 .(116)عن مالك، كىو آخر من ٝتع عليو ا١توطأ

ٟتديث أيب ىريرة، كىو نصّّ ُب الٌتحر م  ؛العريب: كركايةي مىٍن رىكىل عن مالك الٌتحر م أظهركقاؿ ابن 
كخاصّّ ُب السّْباع، كقد قاؿ القاضي أبو إسحاؽ ُب مبسوطو: أحسب أٌف مالكنا ٛتل الٌنهي ُب كلّْ ذم 

 .(117)نابو من السّْباًع على الٌنهي عن أكلها خاصَّة
ذم ناب من السباع كىو صريح ا١تذىب كبو ترجم مالك، رضي اهلل كقاؿ ُب القبس: كٖتر م كل 

ًذم نىابو ًمنى السّْبىاًع(، ٍب ذكر اٟتديث كعقبو بعد ذلك بأف  عنو، ُب ا١توطأ حُت قاؿ: )ٖتىٍر مي أٍكًل كيلّْ 
نىا(، فأخر أف العمل اطرد مع األىثر  .(118)قاؿ: )كىىيوى األىٍمري ًعٍندى

 . (119)ٟتم الفيل: كبو قاؿ ٚتاعة كركاية عن مالك: كراىة أكل القول الثاني
كاستدلوا ْتديث أيب ىريرة كأيب ثعلبة ا٠تشٍت السابقُت، كٛتلوا مدلوؿ النهي الوارد ُب اٟتديثُت 

 على الكراىة.
 ككره اٟتسن أكل الفيل؛ ألنو ذك ناب.
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ن كل ذم ناب من أم أحاديث النهي ع –قاؿ ابن العريب: فرىكىل العراقيوف عن مالك أهٌنا كٌلها 
 .(120)عنده ٤تمولة على الكراىية من غَت تفصيل، كىو ظاىري ا١تدٌكنة -السباع 

كقاؿ العدكم ُب اٟتاشية: ا١تشهور عند ا١تالكية الكراىة. كقاؿ ا٠ترشي: ا١تشهور أنو مكركه 
األكل؛ ألنو ذك ناب، كمثل الفيل الدب. كقاؿ عبد الوىاب: النهي عندنا عن أكل كل ذم ناب 

 .(121)موؿ على الكراىة٤ت
إباحة أكل ٟتم الفيل، كبو قاؿ اإلماـ مالك ُب ركاية ثالثة، كىو كجو عند  القول الثالث:

 .(122)الشافعية قاؿ بو أبو عبد اهلل البوشنجي، كقاؿ بو أيضنا ابن حـز الظاىرم
من أصحابنا اختار مذىبى مالكو ُب  قاؿ الرافعي: كحىكىى أبو عاصم العبَّادمُّ أف أبا عبد اهلل البيوشنجيَّ 

 ًحلّْ الفيل، كقاؿ: ال يعدك من الفيلة إال الفحلي ا١تغتلم؛ كاإًلبل.
ٍعيًبُّ، كركم عن عائشة كابن عباس كابن عمر كُب بعضها  ،كأجاز أكلو ابن ا١تاجشوف كىرىخَّصى ُب أىٍكًلًو الشَّ

   ۀ     ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ چضعف، كركم عنهم خبلفو. كاحتجوا بقولو تعاذل: 

 .[145األنعاـ:] چ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ۓ      ۓ   ے   ے   ھ   ھ    ھ   ھ   ہ   ہ   ہ    ہ
ي إال ما ذكر ُب ىذه اآلية  .(123)كقالو: إف اآلية ٤تكمة كال حيىٍريـي ًإالَّ ما فيها، أم ال حراـ بُتّْ

 األنعاـ مكية، كقد نزؿ بعدىا قرآف كثَت فيو هني عن أشياء ٤ترمة.كقو٢تم مردكد: بأف سورة 
كأف العلماء أٚتعوا أف هني رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عن أكل كل ذم ناب من السباع إمنا كاف 

 ككلهم دل يصحبوه إال با١تدينة. ،أبو ىريرة كابن عباس كأبو ثعلبة ؛با١تدينة، ركاه عنو متأخرك أصحابو منهم
   ھ    ھ   ھ   ہ   ہ   ہ    ہ   ۀ     ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ چ ما قولو تعاذلكأ

كقيت ىذا غَت ذلك. كقيل: ال  فقيل معناه: ال أجد فيما أنزؿ إرلَّ  چ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ۓ      ۓ   ے   ے   ھ
٤ترمنا ٦تا كنتم تأكلونو، يريد العرب. كقيل: إهنا خرجت على جواب سائل عن أشياء من  أجد فيما أكحي إرلَّ 

 . (124)ا إال كذاا ٤ترمن ا١تأكل، كأنو قاؿ: ال أجد فيما سألتم عنو شيئن 
من حديث النيب صلى اهلل عليو  توكصراح قوؿ اٞتمهور؛ لصحة ما استدلوا بو –كاهلل أعلم  –كالراجح 

ناب من السباع، كالفيل من أعظمها نابنا، كما أنو مستخبث ٟتمو، كالشريعة تراعي كسلم احملـر لكل ذم 
ة قددينا كحديثنا، كىذا يَّ اٟتيوانات ٦تا تعافها النفس السو ة كما تعافو، كىذه يَّ لذكؽ العاـ كما تقبلو النفس السو ا

 يقتضي عدـ القوؿ بإباحة أكلو.
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 :األىلية: حكم أكل لحم الهرة السادسة مسألةال
اختلف العلماء ُب حكم أكل ٟتم ا٢ترة األىلية على ثبلثة أقواؿ، كىذا ا٠تبلؼ ُب أصلو كأدلتو قريب من 

ختصار ٕتنبنا ا٠تبلؼ ُب مسألة حكم أكل ٟتم الفيل السابقة الذكر، ك٢تذا سيكوف الكبلـ ىنا بشيء من اال
 : افيو إضافة دل يسبق ذكرى اللتكرار، مع ذكر م
ٖتر م أكل ٟتم ا٢ترة األىلية: كبو قاؿ اٞتمهور، من اٟتنفية كالصحيح عند الشافعية  :القول األول

 .(125)كاٟتنابلة، كركاية عن مالك
 )نػىهىى عىٍن أىكًل كيلّْ ًذم نىابو ًمنى السّْبىاًع(. بة ا٠تشٍت  كأيب ىريرةكاستدلوا: ْتديث أيب ثعل

قاؿ الًتمذم: ىذا حديث  (.أكل ا٢تر كٙتنوهنى النيب صلى اهلل عليو كسلم عن )كحديث جابر قاؿ: 
 .(126)غريب

 .(127)(ًإفَّ السّْنػٍَّورى سىبيعه )قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم: قاؿ: كحديث أيب ىريرة، 
 أىٍٛتىدي: أىلىٍيسى ييٍشًبوي السّْبىاعى. اإلماـ قىاؿى 

ي كجو الداللة من ىذه األحاديث: عن أكًل   -صٌلى اهلل عليو كسلم  - أف ا٢تر سبع كيدخل ُب عمـو هنى
 كلّْ ًذم نىابو من السّْباًع، ىو يصطاد بنابو.

كأف ا٢ترة تأكل حشرات األرض، كىاٍلفىٍأًر، كغَته، فكانت من ا٠تبائث، ، فتدخل ُب عمـو قولو تعاذل  -
 .[٧٥١]األعراؼ:  چژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ چ

كالقرطيب ُب صحة كصراحة كثبوت ىذه الركاية عن اإلماـ كسبق نقل كبلـ ابن عبد الر كابن العريب 
 مالك.

 . (128): كراىة أكل ٟتم ا٢ترة األىلية: كبو قاؿ ٚتاعة كركاية عن مالكالقول الثاني
 كاستدلوا باألحاديث اليت استدؿ ّٔا أصحاب القوؿ األكؿ، كٛتلوا مدلوؿ النهي الوارد فيها على الكراىة.

 كرىا ٙتن السنور، كبيعو، كأكل ٟتمو، كأف ينتفع ّتلده.كعن طاككس ك٣تاىد أهنما  
كيقوؿ إف قتلها ٤تـر كداىا، كإمنا كرىها  ،ا يكره أكل ا٢تر كالثعلب كالضبعقاؿ ُب ا١تدكنة: ٝتعت مالكن 
 ؛قاؿ: كدل أره جعل ىذه األشياء ُب الكراىية ٔتنزلة البغل كاٟتمار كالرذكف .على كجو الكراىية من غَت ٖتر م

 .(129)قاؿ: تودل إذا قتلها احملـر ألنو
كقاؿ ابن العريب: كأٌما ا١تغاربة من ا١تالكيُت، ففي ا١توازية: السَّبيع كالنًَّمري كالفىٍهدي ٤ترَّمة بالسُّنَّة، كالذّْئب 
كالٌثعلب كا٢تٌر مكركىة، كقد يوجد من قوؿ ابًن القاسم كركايتو عن مالك أٌف ذلك كٌلو على الكراىية، كركاية 

اآلية، فليست  چڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ چو تعاذل: العراقيُّْت. كاستدلَّوا ُب ذلك بقول
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 .(130)ٟتـو السّْباع ٦تٌا تضٌمنتو اآلية، فوجب أالَّ تكوف ٤تٌرمة
يًن ابن تيمية  ـً اإٍلًمىاـً أىٍٛتىدى -رىًٛتىوي اللَّوي  -قىاؿى الشٍَّيخي تىًقيُّ الدّْ إالَّ  -تػىعىاذلى رىًٛتىوي اللَّوي  -: لىٍيسى ُب كىبلى

 .(131)اٍلكىرىاىىةي 
إباحة أكل ٟتم ا٢ترة األىلية، كىو ركاية عن اإلماـ مالك كأٛتد، ككجو عند الشافعية قاؿ  القول الثالث:

 . (132)بو أبو عبد اهلل البوشنجي
 قاؿ الرافعي: كاختار أبو عبد اهلل البوشنجي لنفسو مذىبى مالكو كىو حلُّها. أم ا٢ترة األىلية.

 الليث بن سعد: ال بأس بأكل ا٢تر.كقاؿ 
فإذا دل يؤكل اإلنسي منو أكل الوحشي   اا ككحشين ركاية اإلباحة: بأف ما كاف إنسين ككجو بعض اٟتنابلة 

كغَت ا١تباح ال يفدل، فيدؿ على أنو  ،كاٟتمَت. كقيل: كجو القوؿ بإباحة السنور بأنو يفدل ُب اإلحراـ
 .(133)مباح

ألف الفداء يبٌت على اإلباحة، كاإلباحة تبٌت على الفداء، كليس ألحدمها كرد بأنو يلـز عليو الدكر؛ 
  يعتمد عليو.مستند يكوف بو أصبلن 

   ہ   ہ   ہ    ہ   ۀ     ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ چكقد احتجوا بقولو تعاذل: 

 .[145األنعاـ : ] چ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ۓ      ۓ   ے   ے   ھ   ھ    ھ   ھ
 كسبق بياف كجو حجتهم مع الرد عليهم ُب مسألة حكم أكل ٟتم الفيل.

 القوؿ األكؿ القائل ْترمة أكل ٟتم ا٢ترة األىلية؛ كذلك لقوة األدلة ُب التحر م –كاهلل أعلم  -كالراجح
كما  ،تراعي الذكؽ العاـ، مع كوف ا٢ترة تأكل اٞتيف كاٟتشرات كغَتىا من ا٠تبائث، كما أف شريعتنا تهاكصراح

رمة القوؿ ْتة قددينا كحديثنا، كىذا يقتضي يَّ ٦تا تعافها النفس السو  رةة كما تعافو، كىذه ا٢تلسويَّ تقبلو النفس ا
  أكلها.

 :الَعْقَعق: حكم أكل السابعة مسألةال
كجناحاه أكر من جناحي اٟتمامة، كىو  ،: كىو طائر على قدر اٟتمامة، كىو على شكل الغرابالعىٍقعىق

، ألنو يعق فراخو فيًتكهم ببل طعاـ ؛العىٍقعىقا، ٝتي بذك لونُت أبيض كأسود طويل الذنب، كيقاؿ لو القعقع أيضن 
 .(134)ألف ٚتيعها يفعل ذلك ؛كّٔذا يظهر أنو نوع من الغرباف

 كالغيراب أنواعه:
 منها: األبقع، كىو فاسق ٤ترَّـ ببل خبلؼ. 

كمنها: األسود الكبَت، كفيو كجهاف عند الشافعية: أصحُّهما: أنو حراـ؛ ألنو يأكل ا١تيتة، كىو من 
اؼي الكبَتي، كأيضن  . اا١تستخبثات، كقد يػيقىاؿ ٢تذا الغراب الغيدى  الغيرابي اٞتىبىًليُّ؛ ألنو يسكن اٞتباؿى

كمنها: غيراب الزرٍع، كىو أٍسود صغَته، كيػيقىاؿ لو: الزاغ، كقد يكوفي ٤تيٍمىرَّ ا١تنقار كالرجلىٍُت، كفيو أيضنا 
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 كجهاف: أصحهما: اًٟتلُّ، كبو قاؿ أبو حنيفةى؛ ألنو مستطاب يأكل الزرع.
و كجهاف كالوجهُت كمنها: غرابه آخر صغَته أسودي أك رمادمُّ اللوف، كقد ييقاؿ لو: الغداؼ الصغَتي، كفي

 .(135)ُب النوع الذم قبلو
 كمنها: العىٍقعىق، كىو ٤تل البحث ىنا.  

 فقد اختلف العلماء ُب حكم أكل ٟتمو على ثبلثة أقواؿ:
، كىو الوجو األصح عند الشافعية، كالصحيح عند اٟتنابلة، كاختاره الَعْقَعقالقول األول: تحريم أكل 

 .(136)١تاكردم كالركياينكجـز بو ا ،أبو عبد اهلل البوشنجي
 كاستدلوا بعمـو األدلة على ٖتر م الغرباف، كمنها: 

حديث عائشة رضي اهلل عنها أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: )ٜتس فواسق تقتلن ُب اٟتل 
: اٟتية، كالغراب األبقع، كالفأرة، كالكلب العقور، كاٟتديا. كُب لفظ: قاؿ: )ٜتس من الدكاب كلهن  كاٟتـر

: الغراب، كاٟتدأة، كالعقرب، كالفأرة، كالكلب العقور(  .(137)فاسق، يقتلن ُب اٟتـر
كحديث ابن عمر رضي اهلل عنهما أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: )ٜتس من الدكاب ليس  

 .(138)على احملـر ُب قتلهن جناح: الغراب، كاٟتدأة، كالفأرة، كالعقرب، كالكلب العقور(
ا، كاهلل مىا ىو اؿ: "من يأكل الغراب؟ كقد ٝتاه رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: فاسقن كعن ابن عمر، ق

 .(139)من الطيبات"
كجو الداللة: أف الغراب األبقع الذم ذكر ُب اٟتديث أبيح قتلو، ككذا سائر الغرباف اليت يدؿ عليها 

 عمـو لفظ "الغراب" ُب األحاديث األخرل.
كما أبيح قتلو فبل ذكاة لو؛ ألف كلمة القتل مىت أطلقت تنصرؼ إذل إزىاؽ الركح بأية كسيلة استطاعها 
اإلنساف، فلو حل بالذكاة لكاف إزىاؽ ركحو بغَتىا إضاعة للماؿ، كقد هنى عليو الصبلة كالسبلـ عن إضاعة 

 .(140)ا١تاؿ

؛ ألهنا مستخبثة ألكلها العىٍقعىقاألبقع ك قالوا حيـر ما يأكل اٞتيف، كالنسر كالرخم، كغراب البُت، ك  -
 [.  ٧٥١: ]األعراؼچ ژ    ڈ   ڈچا٠تبائث، كاهلل تعاذل يقوؿ: 

فيكوف ٤ترمنا بنص اآلية، كأف اٞتيف ٧تسة فتتعدل  ،ككجو االستدالؿ باآلية: أف ما يأكل اٞتيف خبيث
 .(141)كالنجس ٤تـر ،افيكوف ٧تسن  ،٧تاستها إذل ما 

، فقاؿ: إف دل يكن يأكل اٞتيف، فبل بأس بو. قاؿ بعض أصحابو: ىو العىٍقعىقأٛتد، عن اإلماـ كسئل 
 .(142)يأكل اٞتيف، فيكوف على ىذا ٤ترمنا

 كا١تشهور عند ا١تالكية، ككجو عند الشافعية. اٟتنفية،ىو األصح عند ك ، الَعْقَعقحل أكل  القول الثاني:
 كحجتهم ُب ذلك: 

   ھ    ھ   ھ   ہ   ہ   ہ    ہ   ۀ     ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ چقولو تعاذل:  -
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 .[145األنعاـ : ] چ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ۓ      ۓ   ے   ے   ھ
 خصوصنا ليس لو ذكر ُب اآلية، فيكوف مباح األكل. العىٍقعىقكجو الداللة: أف الغراب عمومنا ك 

       خيلط، فيأكل اٞتيف كاٟتب، فبل يكوف مستخبثنا. ركل أبو يوسف أنو قاؿ: سألت  العىٍقعىقأف  -
 فقاؿ: إنو خيلط. ،فقاؿ: ال بأس بو، فقلت: إنو يأكل  العىٍقعىقُب أكل  -رٛتو اهلل  -أبا حنيفة 

رٛتو  -دجاج، كقاؿ أبو يوسف فحصل من قوؿ أيب حنيفة أف ما خيلط من الطيور ال يكره أكلو كال
 .(143): يكره؛ ألف غالب أكلو اٞتيف-اهلل

كقاؿ مالك: ال بأس بأكل سباع الطَت كلها، الرخم كالنسور كالعقباف كغَتىا، ما أكل اٞتيف منها كما دل 
 .(144)يأكل. كقاؿ األكزاعي: الطَت كلو حبلؿ إالَّ أهنم يكرىوف الرخم

 قاؿ أبو يوسف كركاية عن أٛتد.كبو ، الَعْقَعقكل ألالكراىة تحريماا وتنزيهاا  القول الثالث:
 .(145)فعند أيب يوسف مكركه ٖتردينا؛ ألف غالب أكلو اٞتيف

: -رٛتو اهلل -فيو الشيخ تقي الدين: يكره. كجعل -أم عن أٛتد –قل عبد اهلل كغَته قاؿ ا١ترداكم: كن -
إذا كاف ما يأكلها ليس فيها ٖتر م. كقاؿ:  -رٛتو اهلل  -ركاييت اٞتبللة. كقاؿ: عامة أجوبة اإلماـ أٛتد 

 .(146)فمن الطَت أكذل ؛كا٠تر ُب الصحيحُت ؛أك دل حيرموه ،من الدكاب السباع: فيو نزاع
٦تا يأكل اٞتيف،  العىٍقعىق؛ كذلك لقوة أدلتو، ككوف العىٍقعىقالقوؿ األكؿ كىو ٖتر م  –كاهلل أعلم  –الراجح 

 فرٔتا تعدت ٧تاستها إذل من يأكلها فيتضرر، كألهنا مستخبثة عند العرب. ،كىي ٧تسة
 :: حكم أكل اللَّقَّاطالثامنة مسألةال

اللَّقَّاطي: بالتشديد طائر معركؼ، ٝتي بذلك؛ ألنو يلقط اٟتب، كذا قاؿ الدمَتم. كالذم يظهر من 
طائر يلتقط اٟتب، فجعلوه كالضابط  بو كل فقصدك يصنيع الشافعية عدـ اقتصاره على طائر بعينو، كإمنا 

 .(147)لقاطكل الفقهي، كعللوا بو ٖتلل بعض الطيور، كنصوا أف من قواعدىم ا٠تاصة: ٖتليل كل ذات طوؽ ك 
طلق، كمنهم من استثٌت، كاختلف ُب ألقاط ٦تا حيل ٟتمو، لكن منهم من كقد اتفق العلماء على عد ال

 نوع ا١تستثٌت.
، كأحل أبو عبداهلل  فنقل الرافعي عن أيب عاصم ُب الطيور، قولو: كاللقاط حبلؿه إال ما استثناه النصُّ

البيوًشٍنًجيُّ اللقاط ببل استثناء
(148). 

. كتعقبو الدمَتم كاألقفهسي بقو٢تما:  كفيما قالو (149)قاؿ النوكم ُب شرح ا١تهذب: يعٍت بو ذا ا١تخلب
ٟتب، كذك ا١تخلب، دل يدخل ُب اسم اللقاط حىت يصح استثناؤه منو، لكن نظر؛ ألف ا١تراد بو ما يلقط ا

ألف الرافعي قد نقل بعد ذلك،  ؛نقطع ال تصح إرادتو ىناحيتمل أنو أراد با١تستثٌت الغراب الزرعي، كاالستثناء ا١ت
 عن البوشنجي، أف اللقاط حبلؿ، بغَت استثناء.

زرع، كالغداؼ الصغَت، فإهنم يلقطاف اٟتب، كيأكبلف كلعل أبا عاصم أراد با١تستثٌت بالنص غراب ال
 الزرع، كفيهما كجهاف: أصحهما ُب الركضة ٖتر م الغداؼ، كحل الزرعي. 
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فمن قاؿ بتحرديهما: استثنامها من اللقاط، كدل حيمل األمر الوارد بقتل الغراب على األبقع كحده، بل 
 عليو كعلى غَته.

ثن شيئنا، كٛتل األمر بقتل الغراب على األبقع؛ ألنو قد كرد التقييد، كمن قاؿ: حيل اللقاط مطلقنا دل يست
 . (150)ُب بعض الركايات بالغراب األبقع

كقوؿ البوشنجي بعدـ االستثناء من حل اللقاط، نقلو الرافعي عن أيب عاصم العبادم عنو، كتناقلو عن 
 جي إيرادنا.الرافعي فقهاء الشافعية، كبنوا عليو أحكامنا، كأكردكا على البوشن

 -وشىٍنًجيٌ أم اٍلبي  -لكن قد جاء عن أيب عاصم العبادم ُب الطبقات ُب ترٚتة البوشنجي قولو: كقاؿ:
ؿه   .(151)ال الغرابإككل لقَّاط حىبلى

فهذا صريح ُب االستثناء من حل اللقاط، كىو الغراب، كرٔتا أراد عمـو الغراب، ألنو قد مر علينا أف 
 ، كىو نوع من الغراب، ُب حلو خبلؼ.العىٍقعىقالبوشنجي يقوؿ بتحر م 

تثناء فبل يراد على البوشنجي بالغراب األبقع، كإف كاف يلقط اٟتب؛ ألنو قد ثبت عنو ُب الطبقات اس
 كألف غالب أكلو ا٠تبائث، ٓتبلؼ الزرعي كالغداؼ الصغَت.  ؛عمـو الغراب، كاألبقع منها

 : حكم أكل النهاش:التاسعة مسألةال
 النٌهاش: كىو الذم ينهش، كما ينهش السبع، كالبعض يقوؿ: "النهاس" با١تهملة.

كىالنػَّهَّاسي بسُت مهملة طائر صغَت ينهس اللحم بطرؼ منقاره، كأصل النػٍَّهًس أكل اللحم بطرؼ 
 األسناف، كىالنػٍَّهشي با١تعجمة أكلو ّتميعها.

افَت، كٝتي بذلك؛ ألنو ينهس اللحم، كالطَت النهس: طائر يشبو الصرد، يد م ٖتريك ذنبو، كيصيد العص
 .(152)إذا أكل اللحم إمنا يأكلو بطرؼ منقاره، فلذلك ٝتي هنسنا

قاؿ صاحب ا١تصباح ا١تنَت: كىاٍختيًلفى ُب ٚتيع الباب، فقيل: بالسُت ا١تهملة كاقتصر عليو ابن السكيت، 
اٟتٍىيَّةي، كىنػىهىسىوي نػىٍهسنا. كقيل: ٚتيع الباب بالسُت كالشُت، قاؿ: ٝتعت الكبليب يقوؿ: انٍػتػىهىسىوي اٍلكىٍلبي كىالذٍّْئبي كى 

كنقلو ابن فارس عن األصمعي. كقاؿ األزىرم: قاؿ الليث النػٍَّهشي بالشُت ا١تعجمة تناكؿ من بعيد، كنهش 
هملة اٟتية، كىو دكف النهس. كىالنػٍَّهسي با١تهملة القبض على اللحم كىنػىثٍػريهي، كعكس ثعلب فقاؿ: النهس با١ت

يكوف بأطراؼ األسناف كالنهش با١تعجمة باألسناف كباألضراس. كقاؿ ابن اٍلقيوًطيًَّة: كما قاؿ الليث نػىهىشىٍتوي 
 .(153)اٟتٍىيَّةي بالشُت ا١تعجمة، كىنػىهىسىوي الكلب كالذئب كالسبع با١تهملة

 اٟتكم الشرعي، كالفقهاء يطلقوف النهاس كالنهاش كالنهس على نوع معُت من الطَت، لكنهم من جهة 
     ا و على كل طائر فيو أكصافو، كما عللوا ٖتر م بعض أنواع الطَت بكونو هناسن نال يقتصركنو عليو بل يعممو 

 أك هناشنا.
قاؿ الدمَتم كاألقفهسي: من قواعدىم ا٠تاصة: ٖتر م كل ذم ناب من السباع، ك٥تلب من الطَت، ككل 

 .(154)حراـما يقتات من النجاسات، ككل هناش أك هناس 
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ـه، كفرؽ بينو كبُت  -أم البوشنجي -كقاؿ أبو عاصم العبادم ُب الطبقات: كقاؿ ككل النػَّهَّاش حىرىا
 .(155)الناىش

ـه، كالسباع اليت تنهس . (156)كنقل الرافعي كالنوكم ُب الركضة عن العبادم ُب الطيور: أف النػىهَّاس حرا
 .(157)كالسباع اليت تنهش  كنقل النوكم عنو ُب آّموع قولو: النػَّهَّاشي حراـ

 .(158)كحرموا بعض أنواع الطَت كاٟتيمَّرة، كالشٍّْقراف؛ ألهنا هناس
 .(159)كجعلوا العلة ُب ٖتر م ىذا النوع من الطيور كوهنا كالسباع اليت تنهش أك تنهس الستخباثها

 
 : الخاتمة
 الدراسة ىذه ُب الباحث إليها توصل اليت النتائج أىم تلخيص أف ديكن؛ ك البحث ىذا نتائج أىمٖتتوم 

 :اآلتية النقاط ُب

 باألحداث مليئة فًتة كىي ق،290 سنة كتوُب ق،ػ204 سنة البوشنجي اهلل عبد أبو اإلماـ كلد -1
 ٤تمد أيب باهلل ا١تكتفي خبلفة إذل ا١تأموف، خبلفة من ٦تتدة فهي اإلسبلمية، األمة تاريخ ُب الفاصلة

 .ا١تعتضد بن علي
 عن ككتب العلم، طلب ُب اآلفاؽ إذل كرحل كسكنها، نيسابور، كنزؿ ببوشنج البوشنجي اإلماـ نشأ -2

 .اهلل توفاه أف إذل فيها كاستقر نيسابور إذل عاد ٍب كالبصرة، كالكوفة مصر أىل كعن الشاـ، أىل
، النفس، كعزة كالتقول، كالعبادة، كا١تعرفة، بالعلم، مليئة البوشنجي اإلماـ حياة أف البحث أظهر -3  كالكـر

 . اٟتميدة الصفات من كغَتىا كالتواضع، كالشجاعة، كالفصاحة،
 كما كغَته، حنبل بن أٛتد منهم اإلماـ كثَتين شيوخ من الشرعية العلـو كأخذ ٝتع البوشنجي اإلماـ -4

 الكثَت ا٠تلق منو كٝتع بلدتو، كُب إليها رحل اليت الببلد ُب كحٌدث كشيوخو، العلم طلبة عليو توارد
 .كغَتمها ًمٍنوي، أكر كمها البخارم إٝتاعيل بن ك٤تمد الصاغاين، إسحاؽ بن ٤تمد: منهم الغفَت، كاٞتم

 عليو، أك درسوا عاصركه، الذين العلماء أكابر من البوشنجي اإلماـ على العلمي الثناء البحث من ثبت -5
ا تعظمو األئمة ككانت كتبهم، ُب لو ترٚتوا أك  .جدن

 ١تذىب نسبو من على كرد اهلل، رٛتو الشافعي اإلماـ ١تذىب منسوب البوشنجي اإلماـ أف البحث أثبت -6
 .الفقهي االجتهاد ُب ٖترر عندىم كاف كاألكائل إنو إال اهلل، رٛتهما أٛتد أك مالك اإلماـ

 :كاآلٌب كىي متعددة أبواب ُب الفقهية، اآلراء من ٚتلة البوشنجي اهلل عبد أيب لئلماـ البحث ٚتع -7
هي  ييطىوّْلىوي، أال ىو الصبلة؛ ُب السبلـ حذؼ أف - ًة، ُب  كىديىيدَّ  ٚتهور ذلك ُب موافقنا بو، اإلسراع أم الصَّبلى

 .السلف
 صاحب بو كجـز ا١تاكردم، كصححو الشمس، طلوع من أك٢تا أف: اٞتمعة إذل الركاح بساعات ا١تراد أف -

 .التنبيو
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 مذىب ظاىر كىو النكاح، دعول صحة ُب شرط النكاح، صحة ُب كجودىا ا١تعتر الشركط أفٌ  -
 .أٛتد الشافعي

 .البوشنجي اإلماـ بو تفرد قوؿ كىو النكاح، دعول الستماع النكاح موانع انتفاء اشًتاط -
 من ٚتاعة قاؿ كبو كالعشرين، اٟتادم ففي كإال عشر الرابع ُب ذْتت السابع ُب تذبح دل إف العقيقة أف -

 .الشافعية عند كجو كىو السلف،
 النقلية بالدالئل مردكد مرجوح قوؿ كىذا مالك، اإلماـ كىو ركاية مرجوحة عن الفيل، ٟتم أكل إباحة -

 .كالعقلية
األدلة  لقوة مردكد كىذا كأٛتد، مالك اإلماـ عن مرجوحة ركاية كىو األىلية، ا٢ترة ٟتم أكل إباحة -

 شريعتنا أف كما ا٠تبائث، من كغَتىا كاٟتشرات اٞتيف تأكل ا٢ترة كوف مع التحر م، ُب كصراحتها
 قددينا السويَّة النفس تعافها ٦تا ا٢ترة كىذه تعافو، كما السويَّة النفس تقبلو كما العاـ، الذكؽ تراعي

 .كحديثنا
 .اٟتنابلة عند كالصحيح الشافعية، عند األصح الوجو كىو ،العىٍقعىق أكل ٖتر م -
ؿه  الطيور من لقَّاط كل أف -  .أصح كاألكؿ االستثناء، عدـ عنو كنقل الغراب، اال حىبلى
ـه  النػَّهَّاش كل أف -  .حىرىا
نوصي الباحثُت كطلبة العلم بالبحث كالتنقيب كاٞتمع لًتاث اإلماـ أيب عبداهلل البوشنجي كخاصة ما  -

 يتعلق باٟتديث ركاية كدراية.
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 الهوامش:
-12/513( كسَت أعبلـ النببلء )32، 24، 2/19( كالعر ُب خر من غر )185، 7/184ينظر: الكامل البن األثَت ) (1)

514.) 
 (.12/517سَت أعبلـ النببلء ) (2)
 (.14/276، 3/109( كا١توسوعة ا١توجزة ُب التاريخ اإلسبلمي )20/17ينظر: تاريخ اإلسبلـ للذىيب ) (3)
 (.505، 468، 465ينظر: اٟتضارة اإلسبلمية أسسها ككسائلها كصور من تطبيقات ا١تسلمُت ٢تا )ص (4)
ا، كىبىلغت ّٔما تنقبلت اأٍلىٍحوىاؿ ًإذلى قاؿ السبكي: الليثية يػىٍعقيوب بن اللٍَّيث الصفار كىأىخيوهي عىٍمرك كذككمه (5) هى ا ملكوا فىارس متغلبُت عىلىيػٍ

عىة ُب الصفر، كىجىرت ٢تىيم أيميور يطوؿ شرحها. طبقات السبكي ) ة السلطنة بعد الصَّنػٍ  (.2/192أىف بلغا دىرىجى
 (.2/192( كطبقات السبكي )6/1003( كتاريخ اإلسبلـ )13/587سَت أعبلـ النببلء ) (6)
( كسَت أعبلـ النببلء 24/408( كهتذيب الكماؿ )51/203( كتاريخ دمشق )187/ 7ينظر: اٞترح كالتعديل البن أيب حاًب ) (7)
( كطبقات الشافعية البن قاضي شهبة 9/8( كهتذيب التهذيب )2/189( كطبقات السبكي )657/ 2( كتذكرة اٟتفاظ )13/581)
 (.264/ 1( كطبقات اٟتنابلة )1/81)
 (.9/190اب للسمعاين )االنس (8)
 (.1/497( كإكماؿ اإلكماؿ )تكملة لكتاب اإلكماؿ البن ماكوال( )2/360ينظر: االنساب للسمعاين ) (9)
 (.9/8( كهتذيب التهذيب )24/310( كهتذيب الكماؿ )51/205تاريخ دمشق ) (10)
 (.24/313(  كهتذيب الكماؿ )51/208تاريخ دمشق ) (11)
 (.13/583( كسَت أعبلـ النببلء )24/313كهتذيب الكماؿ ) ( 51/208تاريخ دمشق ) (12)
 (.9/9( كهتذيب التهذيب )24/312(  كهتذيب الكماؿ )51/207تاريخ دمشق ) (13)
 (.13/583( كسَت أعبلـ النببلء )24/313(  كهتذيب الكماؿ )51/208تاريخ دمشق ) (14)
 (.9/10( كهتذيب التهذيب )1/81)( كطبقات الشافعية البن قاضي شهبة 2/191طبقات السبكي ) (15)
 (.9/10هتذيب التهذيب ) (16)
 (.6/953تاريخ اإلسبلـ للذىيب ) (17)
 (.13/586( كسَت أعبلـ النببلء )24/313( كهتذيب الكماؿ )51/208تاريخ دمشق ) (18)
 (.1/291( كطبقات الفقهاء الشافعية، البن الصبلح )56/114تاريخ دمشق ) (19)
 (.24/313هتذيب الكماؿ ) (20)
 (.9/152ثقات ابن حباف ) (21)
 (.51/209تاريخ دمشق ) (22)
 (.2/192( كطبقات السبكي )13/589( كسَت أعبلـ النببلء )24/314هتذيب الكماؿ ) (23)
 (.13/582( كسَت أعبلـ النببلء )309 – 24/308(  كهتذيب الكماؿ )51/203ينظر: تاريخ دمشق ) (24)
( طبقات السبكي 13/582( كسَت أعبلـ النببلء )24/309(  كهتذيب الكماؿ )51/203خ دمشق )ينظر: تاري (25)
(2/189.) 
 (.9/8( هتذيب التهذيب )13/582( كسَت أعبلـ النببلء )24/310( كهتذيب الكماؿ )206 -51/205تاريخ دمشق ) (26)
 (.9/8( هتذيب التهذيب )13/583لنببلء )( كسَت أعبلـ ا311 -24/310(  كهتذيب الكماؿ )51/206تاريخ دمشق ) (27)
 (.9/9( كهتذيب التهذيب )13/586( كسَت أعبلـ النببلء )24/311(  كهتذيب الكماؿ )51/206تاريخ دمشق ) (28)
 (.9/9( كهتذيب التهذيب )24/311(  كهتذيب الكماؿ )51/206تاريخ دمشق ) (29)
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 (.9/9( كهتذيب التهذيب )24/311( كهتذيب الكماؿ )51/206تاريخ دمشق ) (30)
ٚتع خلسة بالضم كىي النهزة، يقاؿ: الفرصة خلسة، كالفلت ٚتع فلتة، يقاؿ: كاف ىذا األمر فلتة، أم فجأة: إذا دل يكن عن  (31)

 (.24/311ذا زقو. ينظر: ىامش هتذيب الكماؿ )تدبر كال تردد. كالزؽ: االطعاـ. كالدراج: طائر. كأغرؾ: أطعمك، من غر الطائر إ
 (.24/312(  كهتذيب الكماؿ )51/207تاريخ دمشق ) (32)
 (.9/152الثقات البن حباف ) (33)
 (.51/203تاريخ دمشق ) (34)
 (.13/581سَت أعبلـ النببلء ) (35)
 (.1/421العر ُب خر من غر ) (36)
 (.1/164ا١تهمات ُب شرح الركضة كالرافعي ) (37)
 (.10، 9/8هتذيب التهذيب ) (38)
 /ب(.18طبقات الشافعية للعبادم )ؽ (39)
 (.356-4/347ذـ الكبلـ كأىلو، أليب إٝتاعيل ا٢تركم ) (40)
 (.115صوف ا١تنطق كالكبلـ عن فٍت ا١تنطق كالكبلـ )ص (41)
 (.2/1840كشف الظنوف )  (42)
 (.13/586سَت أعبلـ النببلء ) (43)
 (.1/264طبقات اٟتنابلة ) (44)
 (.237/ 1ينظر: ا١تنهج األٛتد ) (45)
 (.2/362مناقب الشافعي للبيهقي ) (46)
 (.1/81( كطبقات الشافعية البن قاضي شهبة )2/189/ب( طبقات السبكي )18ينظر: طبقات الشافعية للعبادم )ؽ (47)
( ككفاية النبيو 3/271( كركضة الطالبُت )164، 128، 12/117ينظر: العزيز شرح الوجيز ا١تعركؼ بالشرح الكبَت ) (48)
(8/127 ،228( ،)18/419.) 
 (.9/10هتذيب التهذيب ) (49)
 (.115صوف ا١تنطق كالكبلـ عن فٍت ا١تنطق كالكبلـ )ص (50)
 (.196-2/195طبقات السبكي ) (51)
 (.24/312(  كهتذيب الكماؿ )51/207تاريخ دمشق ) (52)
 ا١تراجع السابقة. (53)
 (.4118( كابن ماجو )4161أخرجو أبو داكد ) (54)
 (.8/245( كشعب اإلدياف )79معرفة علـو اٟتديث للحاكم )ص (55)
 (.430/ 2( كالدارمي )4/155أخرجو أٛتد ) (56)
 (.13/584( كسَت أعبلـ النببلء )2/14سنن البيهقي الكرل ) (57)
 (.6/280( كالسنن الكرل للبيهقي )80معرفة علـو اٟتديث للحاكم )ص (58)
 (.2/278السنن الكرل للبيهقي ) (59)
 (.5/325السنن الكرل للبيهقي ) (60)
 (.2/199( كطبقات السبكي )13/585( كسَت أعبلـ النببلء )39/489تاريخ دمشق ) (61)
 (5/323تاريخ دمشق ) (62)
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( كاٟتاكم 297، رقم 2/94( كالًتمذم )1004، رقم 1/263( كأبو داكد )10898، رقم 2/532أخرجو أٛتد ) (63)
 ( كضعفو ٚتاعة، كقاؿ الدارقطٍت ُب العلل: الصواب موقوؼ.2/180( كقاؿ: صحيح على شرط مسلم. كالبيهقي )1/355)
  (.2/219تصحيح الفركع للمرداكم )( ك 2/84( كاإلنصاؼ للمرداكم )1/399ينظر: ا١تغٍت البن قدامة ) (64)
 (.2/256السنن الكرل للبيهقي ) (65)
 (.2/93سنن الًتمذم ) (66)
 (.3/483آّموع شرح ا١تهذب للنوكم ) (67)
 (.4/549النفح الشذم شرح جامع الًتمذم البن سيد الناس ) (68)
 (.2/219فركع للمرداكم )( كتصحيح ال2/84( كاإلنصاؼ للمرداكم )1/399ينظر: ا١تغٍت البن قدامة ) (69)
 (.3/518( كالبدر ا١تنَت البن ا١تلقن )1/415آّموع ا١تغيث ُب غرييب القرآف كاٟتديث ) (70)
 ( .3/378فيض القدير شرح اٞتامع الصغَت ) (71)
( كالبدر ا١تنَت 4/549( كالنفح الشذم شرح جامع الًتمذم البن سيد الناس )2/397ينظر: ا١تساًلك ُب شرح ميوىطَّأ مالك ) (72)

 (.1/380( كاالجوبة ا١ترضية للسخاكم )263( كا١تقاصد اٟتسنة )ص3/518البن ا١تلقن )
 سنة، كاالجوبة ا١ترضية للسخاكم، ا١تراجع السابقة.ينظر: النفح الشذم شرح جامع الًتمذم البن سيد الناس، كا١تقاصد اٟت (73)
 ينظر: شرح سنن أيب داكد للشيخ عبد احملسن العباد. (74)
( كٗتريج أحاديث إحياء علـو الدين للحداد 264( كا١تقاصد اٟتسنة )ص2/397ينظر: ا١تساًلك ُب شرح ميوىطَّأ مالك )(75)
(1/355.) 
( كاإلعبلـ بفوائد عمدة 4/540( كآّموع شرح ا١تهذب )2/565( كهناية ا١تطلب )6/ 2ينظر: االستذكار البن عبد الر ) (76)

( كفتح 8/95( كفتح البارم البن رجب )3/9( كرياض األفهاـ ُب شرح عمدة األحكاـ للفاكهاين )4/154األحكاـ البن ا١تلقن )
 (.170/ 6( كعمدة القارم للعيٍت )2/366البارم البن حجر )

 (.850( كمسلم )881)( أخرجو البخارم 77)
 (.2/369( كفتح البارم البن حجر )8/96( كفتح البارم البن رجب )1/391( ينظر: زاد ا١تعاد )78)
 (.850( كمسلم )929أخرجو البخارم ) (79)
 (.22/24ينظر: التمهيد البن عبد الر ) (80)
 (.2/369( كفتح البارم البن حجر )8/96( كفتح البارم البن رجب )1/391ينظر: زاد ا١تعاد ) (81)
 (.2/370ينظر: فتح البارم البن حجر ) (82)
( كفتح البارم البن رجب 2/221( كا١تغٍت البن قدامة )4/540( كآّموع شرح ا١تهذب )2/313ينظر: العزيز شرح الوجيز ) (83)
 (. 6/170( كعمدة القارم للعيٍت )2/366بن حجر )( كفتح البارم ال8/95)
 (.8/96( كفتح البارم البن رجب )4/545ينظر: آّموع شرح ا١تهذب ) (84)
 ( بإسناد على شرط مسلم.1389( كالنسائي )1048ركاه أبو داكد ) (85)
 (.8/96( كفتح البارم البن رجب )388 – 1/387ينظر: زاد ا١تعاد ) (86)
( ككفاية النبيو 2/313( كالعزيز شرح الوجيز )2/452( كاٟتاكم الكبَت )1/328يث، للخطايب )ينظر: غريب اٟتد (87)
( كحاشية الطحطاكم على مراقي الفبلح 8/96( كفتح البارم البن رجب )4/156(. كاإلعبلـ بفوائد عمدة األحكاـ )4/373)

 (.517)ص
: إف القاضي ال  -أم البوشنجي -ليو. قاؿ العبادم ُب طبقاتو: كقاؿباإلضافة الشًتاطو انتفاء ا١توانع، الذم سيأٌب الكبلـ ع (88)

 يستمع الدعول ُب النكاح حىت يدعي فيذكر شرائط العقد كيذكر موانعو.
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( كا١تغٍت 13/155( كالبياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي )14/413( كْتر ا١تذىب )17/311ينظر: اٟتاكم الكبَت للماكردم ) (89)
 (.13/163كالعزيز شرح الوجيز ) (10/243البن قدامة )

 (.6923أخرجو الطراين ُب األكسط ) (90)
( كالعزيز شرح الوجيز 14/413( كْتر ا١تذىب )17/311ينظر: ٟتجج أصحاب ىذا القوؿ: اٟتاكم الكبَت للماكردم ) (91)
 (.4/73( كالفركؽ للقراُب )13/163)
( كالعزيز 13/155( كالبياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي )14/412( كْتر ا١تذىب )17/311ينظر: اٟتاكم الكبَت للماكردم ) (92)

 (.1/145( كتبصرة اٟتكاـ ابن فرحوف )13/163شرح الوجيز )
الوجيز  ( كالعزيز شرح14/412( كْتر ا١تذىب )17/311ينظر ٟتجج أصحاب ىذا القوؿ: اٟتاكم الكبَت للماكردم ) (93)
 (.4/73( كالفركؽ للقراُب )13/163)
( كالعزيز شرح الوجيز 10/243( كا١تغٍت البن قدامة )14/413( كْتر ا١تذىب )17/311ينظر: اٟتاكم الكبَت للماكردم ) (94)

 (.12/14( كركضة الطالبُت )13/163ا١تعركؼ بالشرح الكبَت )
( كالبياف ُب مذىب 14/413( كْتر ا١تذىب )312 -17/311ينظر: ٟتجج أصحاب ىذا القوؿ: اٟتاكم الكبَت للماكردم ) (95)

 (.13/163( كالعزيز شرح الوجيز )13/155اإلماـ الشافعي )
 (.7/407الوسيط ُب ا١تذىب ) (96)
 (.10/243ا١تغٍت البن قدامة ) (97)
 (.1/146تبصرة اٟتكاـ ابن فرحوف ) (98)
 /أ(20ينظر: طبقات العبادم )ؽ (99)
 ا١ترجع السابق. (100)
 (.13/164العزيز شرح الوجيز ) (101)
 (.4220( كالنسائي )1522( كالًتمذم )2838( كأبو داكد )20083، برقم 271/ 33أٛتد ُب ا١تسند، ) (102)
( كطرح التثريب 333-5/332( كا١تسالك البن العريب )5/317( كاالستذكار )102-3/101ينظر: ا١تنتقى للباجي ) (103)
 (.141( كا١تفصل من أحكاـ العقيقة )ص5/210)
 (. 5/210( كطرح التثريب )239، 6/234ينظر: احمللى باآلثار ) (104)
( 8/127( ككفاية النبيو )3/229( كركضة الطالبُت )8/431ب ( كآّموع شرح ا١تهذ12/117ينظر: العزيز شرح الوجيز ) (105)

 (.9/461كا١تغٍت البن قدامة )
 (.15/129اٟتاكم ) (106)
 االستذكار ا١ترجع السابق.  (107)
 (.333-5/332( كا١تسالك ابن العريب )5/317( كاالستذكار )102-3/101ينظر: ا١تنتقى للباجي ) (108)
 (. 62ينظر: ٖتفة ا١تولود )ص (109)
 (.3/153سنن الًتمذم ) (110)
 (.9/510( كالبيهقي ُب السنن الكرل )5/136الطراين ُب األكسط ) (111)
 ( كقاؿ: صحيح اإلسناد.4/266( كمستدرؾ اٟتاكم )3/692مسند إسحاؽ بن راىويو ) (112)
( كآّموع شرح ا١تهذب 3/271( كركضة الطالبُت )12/128( كالعزيز شرح الوجيز )1/154ينظر: التمهيد البن عبد الر ) (113)
( كالبناية 2/317( كحياة اٟتيواف للدمَتم )5/39( كبدائع الصنائع )9/409، 1/54( كا١تغٍت )8/235( ككفاية النبيو )9/17)

 (.11/583شرح ا٢تداية )
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 (.1932( كمسلم )5530البخارم ) (114)
 (.1933مسلم ) (115)
 (.288 -5/287االستذكار ) (116)
 (.5/294ا١تسالك ُب شرح موطأ مالك ) (117)
 (.623القبس ُب شرح موطأ مالك بن أنس ) (118)
 (.10/356ينظر: اإلنصاؼ للمرداكم ) (119)
 (.5/289ا١تسالك شرح موطأ مالك ) (120)
 (.2/60« )شرح إرشاد السالك ُب مذىب إماـ األئمة مالك»ينظر: أسهل ا١تدارؾ  (121)
( 8/235( ككفاية النبيو )3/271( كركضة الطالبُت )9/15( كآّموع شرح ا١تهذب )12/128ينظر: العزيز شرح الوجيز ) (122)

 (.6/72كاحمللى )
 ( .7/116( كتفسَت القرطيب )1/145ينظر: التمهيد ) (123)
 ( . 118 -7/116( كتفسَت القرطيب )148 -1/145( كالتمهيد )5/290: االستذكار )ينظر (124)
( كالعزيز شرح الوجيز 3/30( كا١تسائل الفقهية من كتاب الركايتُت كالوجهُت )15/140ينظر: اٟتاكم للماكردم ) (125)
( كحياة اٟتيواف 5/39الصنائع ) ( كبدائع9/409( كا١تغٍت )8/235( كفاية النبيو )9/4( كآّموع شرح ا١تهذب )12/223)

 (.11/583( كالبناية شرح ا٢تداية )9/380( كٖتفة احملتاج مع اٟتاشيتُت )2/50،523للدمَتم )
 (.1280الًتمذم ) (126)
 كضعفو ٚتاعة. 1/249، كالبيهقي 1/183( اٟتاكم 8342رقم  14/84أخرجو أٛتد ) (127)
 (.10/356( ينظر: االنصاؼ للمرداكم )128)
 (3/148ا١تدكنة )( 129)
 (.5/290( ا١تسالك شرح موطأ مالك )130)
 (.10/355( اإلنصاؼ للمرداكم )131)
( 8/224( ككفاية النبيو )3/271( كركضة الطالبُت  )9/4( كآّموع شرح ا١تهذب  )12/133( ينظر: العزيز شرح الوجيز )132)

 (.9/380( كٖتفة احملتاج مع اٟتاشيتُت )2/523كحياة اٟتيواف )
« فقو القضاء كالشهادات»( كا١تطلع على دقائق زاد ا١تستقنع 3/30ينظر: ا١تسائل الفقهية من كتاب الركايتُت كالوجهُت )( 133)
(3/55.) 
 (.2/202( ينظر: حياة اٟتيواف )134)
 (.4/38( كفتح البارم البن حجر )3/272( كركضة الطالبُت )12/136( ينظر: العزيز شرح الوجيز )135)
( كركضة 12/136( كالعزيز شرح الوجيز )4/237( كْتر ا١تذىب )15/145/ب( كاٟتاكم )18لعبادم )ؽ( ينظر: طبقات ا136)

 (.10/356( كاإلنصاؼ )9/410( كا١تغٍت )3/273الطالبُت )
 (. 1198( كصحيح مسلم )3314( صحيح البخارم )137)
 (.1199( كصحيح مسلم )3315( صحيح البخارم )138)
 (.3248( سن ابن ماجو )139)
( كا١توسوعة الكويتية 3/32( كا١تطلع على دقائق زاد ا١تستقنع )4/38( كفتح البارم البن حجر )9/410غٍت البن قدامة )( ا١ت140)
(5/136.) 
 (.3/32( ا١تطلع على دقائق زاد ا١تستقنع )1/558( ينظر: الكاُب البن قدامة )141)
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 (.  9/410( ا١تغٍت البن قدامة )142)
 (.586 – 11/585كالبناية شرح ا٢تداية )( 5/40( ينظر: بدائع الصنائع )143)
 (.177 – 15/176( التمهيد البن عبد الر )144)
 (.11/586( ينظر: البناية شرح ا٢تداية )145)
 (.10/356( اإلنصاؼ )146)
( كحياة 11/86( كالشرح الكبَت للمقنع )9/413( كا١تغٍت )8/241( ككفاية النبيو )12/139( ينظر: العزيز شرح الوجيز )147)

( كفتح 1/566( كأسٌت ا١تطالب ُب شرح ركض الطالب )185( كالتبياف ُب ما حيل كحيـر من اٟتيواف )ص2/524اف الكرل )اٟتيو 
 (.308ا١تعُت بشرح قرة العُت ٔتهمات الدين )ص

 (. 12/140( العزيز شرح الوجيز )148)
 (.9/22( آّموع شرح ا١تهذب )149)
 (.35- 34ف ١تا حيل كحيـر من اٟتيواف )ص( كالتبيا433- 2/432( ينظر: حياة اٟتيواف )150)
 /ب(. 18( طبقات الشافعية للعبادم )ؽ151)
 (.178( كالتبياف ١تا حيل كحيـر من اٟتيواف )ص2/504( ينظر: حياة اٟتيواف الكرل )152)
 (.2/628( ا١تصباح ا١تنَت )153)
 (.185)ص( كالتبياف ١تا حيل كحيـر من اٟتيواف 2/542( ينظر: حياة اٟتيواف الكرل )154)
 /ب(. 18( طبقات الشافعية للعبادم )ؽ155)
 (.3/274( كالركضة )12/139( العزيز شرح الوجيز )156)
 .(9/22( آّموع شرح ا١تهذب )157)
 (.12/139( ينظر: العزيز شرح الوجيز )158)
 (.1/565( كأسٌت ا١تطالب )6/151( ينظر: مغٍت احملتاج )159)

 

 المصادر والمراجع:
 القرآف الكر م.  -
احملقق: ، ىػ(٤902تمد بن عبد الرٛتن السخاكم )ت:  ،األجوبة ا١ترضية فيما سئل السخاكم عنو من األحاديث النبوية .1

 ػ.ق1418، النشر: 1/ط، دار الراية للنشر كالتوزيع ،٤تمد إسحاؽ ٤تمد
ق: سادل ٤تمد عطا، ٖتقي، ىػ(463أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن ٤تمد بن عبد الر النمرم القرطيب )ت: ، االستذكار .2

 ـ.2000 – 1421، 1/ط، بَتكت –دار الكتب العلمية 
ط: ، دار الكتاب اإلسبلمي ،ىػ(926)ت:  زكريا بن ٤تمد بن زكريا األنصارم ،أسٌت ا١تطالب ُب شرح ركض الطالب .3

 .بدكف طبعة
عبدالعزيز بن أٛتد  احملقق:، ىػ(804عمر بن علي بن أٛتد الشافعي ا١تصرم )ت:، اإلعبلـ بفوائد عمدة األحكاـ .4

  .ـ1997 -ىػ 1417، /ط، دار العاصمة للنشر كالتوزيع، السعودية ،ا١تشيقح
ىػ(، احملقق: عبدالرٛتن بن حيِت ا١تعلمي اليماين 562)ت:  األنساب، عبد الكر م بن ٤تمد بن منصور التميمي السمعاين .5

 ـ.1962 -ىػ 1382، 1كغَته، ٣تلس دائرة ا١تعارؼ العثمانية، حيدر آباد، ط/
ط: ، عادل الكتب ،ىػ(684أٛتد بن إدريس بن عبد الرٛتن ا١تالكي الشهَت بالقراُب )ت:  ،أنوار الركؽ ُب أنواء الفركؽ .6

 .بدكف طبعة
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 ،احملقق: طارؽ فتحي السيد، ىػ( 502 :أبو احملاسن عبد الواحد بن إٝتاعيل )ت،ْتر ا١تذىب )ُب فركع ا١تذىب الشافعي( .7
 .ـ2009، /ط، دار الكتب العلمية

، دار الكتب العلمية ،ىػ(587أبو بكر بن مسعود بن أٛتد الكاساين اٟتنفي )ت:  ،بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع .8
 .ـ1986 -ىػ 1406، 2/ط

ابن ا١تلقن عمر بن علي بن أٛتد الشافعي ا١تصرم )ت: ، البدر ا١تنَت ُب ٗتريج األحاديث كاألثار الواقعة ُب الشرح الكبَت .9
 .ـ2004-ىػ1425، 1/ط، الرياض -دار ا٢تجرة للنشر كالتوزيع  غَته،احملقق: مصطفى أبو الغيط ك ، ىػ(804

دار الكتب العلمية ، ىػ(855)ت:  بدر الدين العيٍت ،٤تمود بن أٛتد بن موسى بن أٛتد بن حسُت، البناية شرح ا٢تداية .10
 .ـ2000 -ىػ 1420، 1، ط/بَتكت، لبناف -

احملقق: قاسم ٤تمد ، ىػ(558حيِت بن أيب ا٠تَت بن سادل العمراين اليمٍت الشافعي )ت: ، فعيالبياف ُب مذىب اإلماـ الشا .11
 .ـ2000 -ىػ 1421، 1/ط، جدة –دار ا١تنهاج  ،النورم

الذىيب )ت:  تاريخ اإلسبلـ كىكىفيات ا١تشاىَت كىاألعبلـ، مشس الدين أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن عثماف بن قىادٍياز .12
 .ـ2003، 1ىػ(، احملقق: الدكتور بشار عٌواد، دار الغرب اإلسبلمي، ط/748

ىػ(، احملقق: عمرك بن غرامة 571تاريخ دمشق، أبو القاسم علي بن اٟتسن بن ىبة اهلل ا١تعركؼ بابن عساكر )ت:  .13
 .ـ1995 -ىػ  1415العمركم، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، عاـ النشر: 

إبراىيم بن علي بن ٤تمد، ابن فرحوف، برىاف الدين اليعمرم )ت: ، رة اٟتكاـ ُب أصوؿ األقضية كمناىج األحكاـتبص .14
 .ـ1986 -ىػ 1406، 1/ط، مكتبة الكليات األزىرية، ىػ(799

بَتكت،  –ق(، دار الكتب العلمية 808التبياف ١تا حيل كحيـر من اٟتيواف،  أٛتد بن عماد بن يوسف األقفهسي )ت: .15
 ق.1416، 1ط/

 -ىػ  1357  /ط ،ا١تكتبة التجارية الكرل ٔتصر، أٛتد بن ٤تمد بن علي بن حجر ا٢تيتمي، ٖتفة احملتاج ُب شرح ا١تنهاج .16
 .ـ1983

احملقق: عبد ، ىػ(٤751تمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اٞتوزية )ت: ، ٖتفة ا١تودكد بأحكاـ ا١تولود .17
 ـ.1971 – 1391، 1/ط:، دمشق –مكتبة دار البياف  ،القادر األرناؤكط

ىػ(، دار الكتب العلمية 748تذكرة اٟتفاظ، مشس الدين أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن عثماف بن قىادٍياز الذىيب )ت:  .18
 .ـ1998 -ىػ1419، 1لبناف، ط/ -بَتكت

، ىػ(463بن ٤تمد بن عبد الر القرطيب )ت:  أبو عمر يوسف بن عبد اهلل، التمهيد ١تا ُب ا١توطأ من ا١تعاين كاألسانيد .19
 ػ.ق1387عاـ النشر: ، ا١تغرب –كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية  ،ٖتقيق: مصطفى بن أٛتد

ىػ(، مطبعة دائرة ا١تعارؼ 852هتذيب التهذيب، أبو الفضل أٛتد بن علي بن ٤تمد بن أٛتد بن حجر العسقبلين )ت:  .20
 .ىػ1326، 1النظامية، ا٢تند، ط/

ىػ(، 742هتذيب الكماؿ ُب أٝتاء الرجاؿ، يوسف بن عبد الرٛتن بن يوسف، أبو اٟتجاج، ٚتاؿ الدين ا١تزم )ت:  .21
 ـ.1980 – 1400، 1بَتكت، ط/ –احملقق: د. بشار عواد معركؼ، مؤسسة الرسالة 

عة ٣تلس دائرة ا١تعارؼ ىػ(، طب327اٞترح كالتعديل، أبو ٤تمد عبد الرٛتن بن ٤تمد بن إدريس الرازم ابن أيب حاًب )ت:  .22
 .ـ1952ىػ  1271، 1بَتكت، ط/ –دار إحياء الًتاث العريب  ،ْتيدر آباد الدكن -العثمانية 

ق( 1231 :حاشية الطحطاكم على مراقي الفبلح شرح نور اإليضاح، أٛتد بن ٤تمد بن إٝتاعيل الطحطاكم اٟتنفي )ت .23
 .ـ1997 -ىػ 1418 ،1احملقق: ٤تمد ا٠تالدم، دار الكتب العلمية بَتكت، ط/

ىػ(، ١450تاكردم )ت: ااٟتاكم الكبَت ُب فقو مذىب اإلماـ الشافعي، أبو اٟتسن علي بن ٤تمد بن ٤تمد بن حبيب،  .24
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  .ىػ1419، 1احملقق: علي معوض، عادؿ عبد ا١توجود، دار الكتب العلمية، بَتكت، ط/
كحملات من تأثَتىا ُب سائر األمم، عبدالرٛتن بن  اٟتضارة اإلسبلمية أسسها ككسائلها كصور من تطبيقات ا١تسلمُت ٢تا .25

ة ا١تيداين الدمشقي ) بػىنَّكى  .ىػ1418 ،1/دمشق، ط -ىػ(، دار القلم1425: تحسن حى
دار  ،ىػ(٤808تمد بن موسى بن عيسى بن علي الدمَتم، أبو البقاء، كماؿ الدين الشافعي )ت:  ،حياة اٟتيواف الكرل .26

 .ىػ1424، 2/ط، الكتب العلمية، بَتكت
 .ق( مكتبة الغرباء األثرية، ط/ بدكف481ذـ الكبلـ كأىلو، أبو إٝتاعيل ا٢تركم عبداهلل بن ٤تمد األنصارم )ت:  .27
ىػ(، ٖتقيق: زىَت الشاكيش، ا١تكتب 676ركضة الطالبُت كعمدة ا١تفتُت، أبو زكريا ٤تيي الدين حيِت بن شرؼ النوكم )ت:  .28

 ـ.1991-ىػ 1412، 3اإلسبلمي، بَتكت، ط/
عمر بن علي بن سادل بن صدقة اللخمي اإلسكندرم ا١تالكي، تاج الدين ، رياض األفهاـ ُب شرح عمدة األحكاـ .29

 .ـ2010 -ىػ 1431، /ط، دار النوادر، سوريا ،ٖتقيق: نور الدين طالب،ىػ(734الفاكهاين )ت: 
مؤسسة  ،ىػ(751قيم اٞتوزية )ت:  ٤تمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن ،زاد ا١تعاد ُب ىدم خَت العباد .30

 .ـ1994ىػ /1415، 27/ط، مكتبة ا١تنار اإلسبلمية، الكويت -الرسالة، بَتكت 
ىػ(، ٖتقيق: ٤تمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب 273سنن ابن ماجو، أبو عبد اهلل ٤تمد بن يزيد القزكيٍت )ت:  .31

 العربية. 
ىػ(، احملقق: شعىيب األرنؤكط، دار 275بن إسحاؽ السًّْجٍستاين )ت: سنن أيب داكد، أبو داكد سليماف بن األشعث .32

 .ـ2009 -ىػ  1430، 1الرسالة العا١تية، ط/
ىػ(، احملقق: بشار عواد معركؼ، دار الغرب 279سنن الًتمذم، ٤تمد بن عيسى بن سىٍورة بن الًتمذم، أبو عيسى )ت:  .33

 ـ.1998بَتكت، سنة النشر:  –اإلسبلمي 
ىػ(، احملقق: ٤تمد عبد القادر عطا، دار 458أٛتد بن اٟتسُت بن علي بن موسى، أبو بكر البيهقي )ت:  السنن الكرل، .34

 ـ.2003 -ىػ  1424، 3الكتب العلمية، بَتكت، ط/
: الشيخ ىػ(، احملقق748دٍياز الذىيب )ت: سَت أعبلـ النببلء، مشس الدين أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن عثماف بن قىا .35

 .ـ1985ىػ /  1405، 3اؤكط، مؤسسة الرسالة، ط/شعيب األرن
عبد الرٛتن بن ٤تمد بن أٛتد بن قدامة ا١تقدسي اٞتماعيلي اٟتنبلي، أبو الفرج، مشس الدين  ،الشرح الكبَت على منت ا١تقنع .36

 .دار الكتاب العريب للنشر كالتوزيع ،ىػ(682)ت: 
ىػ(، حققو عبد العلي عبداٟتميد حامد، 458بيهقي )ت: شعب اإلدياف، أٛتد بن اٟتسُت بن علي بن موسى، أبو بكر ال .37

 .ـ2003 -ىػ 1423، 1مكتبة الرشد للنشر كالتوزيع بالرياض، ط/
، دار طوؽ النجاة،احملقق: ٤تمد زىَت بن ناصر الناصر، ٤تمد بن إٝتاعيل أبو عبداهلل البخارم اٞتعفي ،صحيح البخارم .38

 .ىػ1422، 1/ط
دار  ،احملقق: ٤تمد فؤاد عبد الباقي، ىػ(261اٟتسن القشَتم النيسابورم )ت: مسلم بن اٟتجاج أبو مسلم، صحيح  .39

 .بَتكت –إحياء الًتاث العريب 
صوف ا١تنطق كالكبلـ عن فٍت ا١تنطق كالكبلـ، جبلؿ الدين السيوطي، احملقق: : الدكتور علي سامي النشار، السيدة سعاد  .40

 علي عبد الرازؽ، ٣تمع البحوث اإلسبلمية. 
 –ىػ(، احملقق: ٤تمد حامد الفقي، دار ا١تعرفة 526ٟتنابلة، أبو اٟتسُت ابن أيب يعلى، ٤تمد بن ٤تمد )ت: طبقات ا .41

 بَتكت.
ىػ(، احملقق: د. ٤تمود ٤تمد 771طبقات الشافعية الكرل، تاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي )ت:  .42
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 .ق1413، 2كالتوزيع، ط/ د. عبد الفتاح ٤تمد اٟتلو، ىجر للطباعة كالنشر ،الطناحي
طبقات الشافعية، أبو بكر بن أٛتد بن ٤تمد بن عمر األسدم الشهيب الدمشقي، تقي الدين ابن قاضي شهبة )ت:  .43

 ىػ.1407، 1/بَتكت، ط –ىػ( ٤تقق: د. اٟتافظ عبد العليم خاف، دار النشر: عادل الكتب 851
ىػ(، احملقق: 643ك، تقي الدين ا١تعركؼ بابن الصبلح )ت:طبقات الفقهاء الشافعية، عثماف بن عبد الرٛتن، أبو عمر  .44

 ـ. 1992، 1بَتكت، ط/ –٤تيي الدين علي ٧تيب، دار البشائر اإلسبلمية 
 ، صورة ٥تطوط.لعبادما ، أبو عاصمطبقات فقهاء الشافعية .45
 زرعة أبو: ابنو أكملو ،ىػ(806أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن اٟتسُت العراقي )ت: ، طرح التثريب ُب شرح التقريب .46

 العريب. الًتاث إحياء القددية، دار ا١تصرية الطبعة (ىػ826: ت) الدين كرل
ىػ(، احملقق: ٤تمد 748العر ُب خر من غر، مشس الدين أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن عثماف بن قىادٍياز الذىيب )ت:  .47

 بَتكت. –السعيد بن بسيوين زغلوؿ، دار الكتب العلمية 
العزيز شرح الوجيز ا١تعركؼ بالشرح الكبَت، عبد الكر م بن ٤تمد بن عبد الكر م، أبو القاسم الرافعي القزكيٍت )ت:  .48

ىػ  1417، 1لبناف، ط/ –علمية، بَتكت ا١توجود، دار الكتب ال عادؿ أٛتد عبد -ىػ(، احملقق: علي ٤تمد عوض 623
 ـ.  1997 -

دار إحياء الًتاث  ،ىػ(855)ت:  بدر الدين العيٍت، مود بن أٛتد بن موسى٤تمد ٤ت ،عمدة القارم شرح صحيح البخارم .49
 .بَتكت –العريب 

ىػ( احملقق: عبد الكر م إبراىيم  388غريب اٟتديث، أبو سليماف ٛتد بن ٤تمد بن إبراىيم البسيت ا١تعركؼ با٠تطايب )ت:  .50
  .ـ1982 -ىػ  1402دمشق، عاـ النشر:  -الغرباكم، دار الفكر 

بَتكت،  -دار ا١تعرفة  ،أٛتد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقبلين الشافعي ،بارم شرح صحيح البخارمفتح ال .51
 ق.1379

زين الدين عبد الرٛتن بن أٛتد بن رجب، البغدادم، ٍب الدمشقي، اٟتنبلي )ت: ، فتح البارم شرح صحيح البخارم .52
 ا١تدينة النبوية.  -الغرباء األثرية  مكتبة كغَته، ٤تمود بن شعباف بن عبد ا١تقصود ٖتقيق:، ىػ(795

ين الدين أٛتد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن أٛتد ا١تعرم ا١تليبارم ز  ،فتح ا١تعُت بشرح قرة العُت ٔتهمات الدين .53
 .1/ط، دار بن حـز ،ىػ(987ا٢تندم )ت: 

ن علي بن زين العابدين اٟتدادم ٍب ا١تناكم فيض القدير شرح اٞتامع الصغَت، زين الدين عبد الرؤكؼ بن تاج العارفُت ب .54
 ق.1356، 1مصر، ط/ –ىػ(، ا١تكتبة التجارية الكرل 1031القاىرم )ت:

، ىػ(٤543تمد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب ا١تعافرم االشبيلي ا١تالكي )ت:  ،القبس ُب شرح موطأ مالك بن أنس .55
 .ـ1992، 1/ط، دار الغرب اإلسبلمي ،احملقق: الدكتور ٤تمد عبد اهلل كلد كر م

الكامل ُب التاريخ، أبو اٟتسن علي بن أيب الكـر ٤تمد بن ٤تمد بن عبد الكر م اٞتزرم، عز الدين ابن األثَت )ت:  .56
 .ىػ1417، 1لبناف، ط/ –ىػ(، ٖتقيق: عمر عبد السبلـ تدمرم، دار الكتاب العريب، بَتكت 630

بن ٤تمد بن علي األنصارم، أبو العباس، ٧تم الدين، ا١تعركؼ بابن الرفعة )ت: كفاية النبيو ُب شرح التنبيو، أٛتد  .57
، دار الكتب العلمية، ط/710  ـ.2009، 1ىػ(، احملقق: ٣تدم ٤تمد سركر باسلـو

 .الناشر: دار الفكر، ىػ(٤676تيي الدين حيِت النوكم )ت: ، آّموع شرح ا١تهذب ))مع تكملة السبكي كا١تطيعي(( .58
 .ط: بدكف طبعة، بَتكت –دار الفكر  ،ىػ(456أبو ٤تمد علي بن أٛتد بن سعيد بن حـز الظاىرم )ت:  ،ثاراحمللى باآل .59
دىار الغىرب ، ىػ(543ا١تساًلك ُب شرح ميوىطَّأ مالك، ٤تمد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب ا١تعافرم االشبيلي ا١تالكي )ت:  .60

 ـ 2007 -ىػ  1428، 1/ط اإلسبلمي،
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، ىػ(458)ت:  القاضي أبو يعلى، ٤تمد بن اٟتسُت بن ٤تمد بن خلف، الفقهية من كتاب الركايتُت كالوجهُتا١تسائل  .61
 .ـ(1985 -ىػ 1405) ،1/ط، مكتبة ا١تعارؼ، الرياض، احملقق: د. عبد الكر م البلحم

األرنؤكط كآخركف، ىػ(، احملقق: شعيب 241مسند اإلماـ أٛتد، أبو عبد اهلل أٛتد بن ٤تمد بن حنبل الشيباين )ت: .62
 ـ.2001 -ىػ  1421، 1مؤسسة الرسالة، ط/

 –ا١تكتبة العلمية ، ىػ(770)ت: ٨تو  أٛتد بن ٤تمد بن علي الفيومي ٍب اٟتموم، ا١تصباح ا١تنَت ُب غريب الشرح الكبَت .63
 .بَتكت

دار كنوز إشبيليا للنشر كالتوزيع،  ،عبد الكر م بن ٤تمد البلحم، «فقو القضاء كالشهادات»ا١تطلع على دقائق زاد ا١تستقنع  .64
 .ـ2012 -ىػ 1433، 1/ط، الرياض

ىػ(، احملقق: السيد 405معرفة علـو اٟتديث، أبو عبد اهلل اٟتاكم ٤تمد بن عبد اهلل بن ٤تمد بن ٛتدكيو النيسابورم )ت:  .65
 ـ. 1977 -ىػ 1397، 2بَتكت، ط/ –معظم حسُت، دار الكتب العلمية 

، دار الكتب العلمية ،ىػ(٤977تمد بن أٛتد ا٠تطيب الشربيٍت الشافعي )ت: ، معاين ألفاظ ا١تنهاج مغٍت احملتاج إذل معرفة .66
 .ـ1994 -ىػ 1415، 1/ط

 -ىػ 1424، 1/ط، فلسطُت -طبع القدس  ،حساـ الدين بن موسى ٤تمد بن عفانة ،ا١تفصل ُب أحكاـ العقيقة .67
 .ـ2003

٤تمد بن عبد الرٛتن بن ٤تمد السخاكم )ت: ، هرة على األلسنةا١تقاصد اٟتسنة ُب بياف كثَت من األحاديث ا١تشت .68
 .ـ1985 -ىػ  1405، 1/ط، بَتكت –دار الكتاب العريب ، احملقق: ٤تمد عثماف ا٠تشت، ىػ(902

ىػ(، احملقق: السيد أٛتد صقر، مكتبة دار الًتاث  458مناقب الشافعي للبيهقي، أبو بكر أٛتد بن اٟتسُت البيهقي )ت:  .69
 ـ.1970 -ىػ  1390، 1، ط/القاىرة –

 -مطبعة السعادة ، ىػ(474سليماف بن خلف بن سعد بن أيوب بن كارث الباجي األندلسي )ت:  أ،ا١تنتقى شرح ا١توط .70
 .ىػ1332، 1/ط، ّتوار ٤تافظة مصر

اطي، ىػ(، اعتٌت بو: أبو الفضل الدمي 772ا١تهمات ُب شرح الركضة كالرافعي، ٚتاؿ الدين عبد الرحيم اإلسنوم )ت:  .71
 ـ.2009 -ىػ 1430، 1الدار البيضاء، ط/ -مركز الًتاث الثقاُب ا١تغريب 

 .ىػ(1427 - 1404ط: )من ، الكويت –صادر عن: كزارة األكقاؼ كالشئوف اإلسبلمية ، ا١توسوعة الفقهية الكويتية .72
مبلحق(، نقلها  7ك  عصور، 9ا١توسوعة ا١توجزة ُب التاريخ اإلسبلمي، نقبل عن: موسوعة سفَت للتاريخ اإلسبلمي ) .73

 كأعدىا للشاملة/ أبو سعيد ا١تصرم.
 ٤734تمد بن ٤تمد بن ٤تمد بن أٛتد، ابن سيد الناس، اليعمرم الربعي، )ت: ، النفح الشذم ُب شرح جامع الًتمذم .74

 .ىػ1409 ،1/ط، دار العاصمة، الرياض ،دراسة كٖتقيق كتعليق: الدكتور أٛتد معبد عبد الكر م، ىػ(
 :حققو، ىػ(478عبد ا١تلك بن عبد اهلل بن يوسف بن ٤تمد اٞتويٍت، أبو ا١تعارل، )ت:، ُب دراية ا١تذىب هناية ا١تطلب .75

 .ـ2007-ىػ1428، /ط، دار ا١تنهاج ،عبد العظيم ٤تمود الٌديب
 ،احملقق: أٛتد ٤تمود إبراىيم ، ٤تمد تامر، ىػ(505أبو حامد ٤تمد بن ٤تمد الغزارل الطوسي )ت: ، الوسيط ُب ا١تذىب .76

 ق.1417، 1/ط، القاىرة –دار السبلـ 
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Imam Abu Abdullah Al-Boushanji and his Jurisprudence Views 

(Collection and Comparative study) 

 

Dr.. Issa Mubarak Salem Ajrah                                 Dr. Saleh Mubarak Daek 

 

Abstract: 

This study aims to highlight the knowledge of the nation’s scholar, that is Imam Abu 

Abdullah Al-Boushanji, and collect his juristic views dispersed in the different modern and 

jurisprudent books, and compare them with other opinions and sayings, and to weigh what 

deserves to be weighted by evidence, rules and explanations, through the method of 

induction and reasoning and analysis. 

The study came in two topics, the first topic was devoted to: Introducing Imam Abi 

Abdullah Al-Boushanji, and it includes two sections. The first: to define his personal life, 

and the second: to define his scientific life.  

The second topic was devoted to the jurisprudential views of Imam Abu Abdullah Al-

Boushanji. The study concluded a number of results, including: Imam al-Bouchenji grew 

up in Busuch and disembarked Nishapur, inhabited it, and departed to the horizons in 

seeking knowledge, then returned to Nishapur and settled there until his death . And that 

his life is full of science, knowledge, worship, piety, pride of the soul, generosity, and 

other good qualities. And he was praised by the greatest scholars who lived with him, 

studied it, or translated it in their books. And that it is attributed to the doctrine of Imam 

Al-Shafi’i, and the response to those who attributed it to the doctrine of Imam Malik or 

Ahmad, except that, like the first, they had freedom in jurisprudence. 

And the study gathered for Imam Al-Boushangi a number of jurisprudence opinions, in 

several chapters, including: To delete peace in prayer; It is not to prolong it, and to extend 

it in prayer. And that the first hours of the souls to Friday from sunrise. And the 

requirement of the conditions for validity of the marriage and the absence of its 

contraindications to hear the marriage lawsuit. And that the 'Aqeeqah ‘ if not slaughtered 

on the seventh, is slaughtered on the fourteenth, or else on the twenty-first. He responded 

to the idea that it is permissible to eat elephant and kitten and the prohibition of eating 

magpies.  
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 إمامة المراهق في الفقه اإلسالمي

 أمحد بن علي بن أمحد اذلمامي                                                                   
 حملاضر بقسم الدراسات اإلسالميةا                   

 كلية العلـو كاآلداب بشركرة، جامعة صلراف        

 الملخص:
يف  (ادلراىق)، كىي هتدؼ إىل بياف حكم إمامة "إمامة ادلراىق يف الفقو اإلسالمي"ىذه الدراسة بعنواف: 

يف  ا، أك غَت بالغ، زلررن االصالة بغَته، سواء كانت ىذه الصالة فريضة أك نافلة، كسواء كاف ىذا ادلأمـو بالغن 
أقواؿ أىل العلم باعتبار مذاىبهم الفقهية، كذكر حججهم يف ذلك النقلية  اذلك زلل النزاع فيها، ذاكرن 

لإلماـ  اكالعقلية، كقد توصلت إىل صحة إمامتو يف النافلة دكف الفريضة كما ىو رأم مجاىَت أىل العلم خالفن 
 الشافعي؛ ألفَّ القوم ال يبٌت على الضعيف، كصالة ادلراىق نافلة، كال غلوز ائتماـ ادلفًتض بادلتنفل.

 المقدمة: 
لى آلو أفضل احلمد هلل رب العادلُت، كالصالة كالسالـ على أشرؼ األنبياء كادلرسلُت، نبينا زلمد عليو كع

  أما بعد:، الصالة كأمت التسليم
كأعظمها مكانة كمنزلة بعد اإلؽلاف باهلل جل كعال كتوحيده: عبادة الصالة،  االعبادات قدرن فإفَّ من أجل 

اليت ىي عماد الدين، كآكد األركاف بعد الشهادتُت، كأكؿ ما ػلاسب عليو العبد يـو القيامة، كلذا فإف من 
بد ربو على بصَتة، كإفَّ من أعظم ما يقضي اإلنساف فيو كقتو أف يتعلم أحكامها، كأف يتفقو يف مقاصدىا، ليع

مسائلها اليت يكثر السؤاؿ عنها كاليت حصل فيها خالؼ يف القدمي كاحلديث بُت فقهاء األمة: مسألة إمامة 
ا هبذه األعلية فقد أحببت أف أمجع ما  ادلراىق بغَته من البالغُت يف الصلوات ادلفركضة كغَت ادلفركضة، كحيث إَّنَّ

اهلل جل كعال السداد فيما أكتب، إنو  حججهم النقلية كالعقلية يف ذلك، سائالن  اذكره أىل العلم فيها، مبينن 
 كيل ذلك كادلستعاف.

 مشكلة البحث: 
   ادلشكلة اليت سأتطرؽ ذلا ىي يف حكم إمامة ادلراىق بغَته من البالغُت، سواء كانت إمامتو يف الفريضة 

  أك يف النافلة.
 اآليت: خالؿمن تظهر أعلية البحث  أهمية البحث:

 العلمية اليت حصل فيها نزاع قوم بُت أىل العلم. ا من ادلسائلأَّنَّ  .1
 أَّنا تتعلق بعبادة من أعظم العبادات البدنية، بل يف جزئية من أىم أجزائها كىي اإلمامة كاالئتماـ. .2
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 تو.من الناس قد يصلي خلف ادلراىق باختياره أك بغَت اختياره، فيسأؿ بعدىا عن حكم صال اأف كثَتن  .3
 ادلقارف، كادلنهج االستنباطي. دلنهج ادلتبع يف ىذا البحث ىو ادلنهج التحليليامنهج البحث: 

 :إجراءات البحث
دلصطلح  اعلى القواعد ادلنهجية يف ذلك، زلررن  اسأسلك يف ىذه الدراسة مسلك ادلناقشة كالًتجيح معتمدن 

أقوؿ أىل العلم فيها، بعد ٖترير زلل النزاع عندىم، مث سأذكر  اادلراىق قبل الشركع يف حكم صالتو، مث ذاكرن 
 أدلة كل قوؿ كما يرد عليو من ادلناقشات، مث الوصوؿ إىل النتيجة ادلرجوة بإذف اهلل.

 : خطة البحث
 يشتمل البحث على مقدمة، كثالثة مباحث، كخا٘تة، كتفصيلها كاآليت:

 كمشكلتو، كأىدافو، كمنهجو، كإجراءاتو، كخطتو.ادلقدمة: كفيها أعلية البحث كأسباب اختياره، 
 تعريف ادلراىق، كفيو مطلباف: ادلبحث األكؿ: 

 ادلطلب األكؿ: تعريف ادلراىق يف لغة العرب.
 ادلطلب الثاين: تعريف ادلراىق يف االصطالح.

 حكم إمامة ادلراىق بالبالغُت يف الفريضة.ادلبحث الثاين: 
 .ادلراىق بالبالغُت يف النافلةحكم إمامة ادلبحث الثالث: 

 كفيها أىم النتائج كالتوصيات. الخاتمة:
لو اهلل كسلم على نبينا زلمد كعلى آكاهلل جل كعال أسأؿ أف يلهمنا الصواب يف القوؿ كالعمل، كصلى 

 كصحبو كسلم. 
 :المبحث األول: تعريف المراهق في اللغة واالصطالح

 المطلب األول: تعريف المراهق في اللغة. 
راىق: مصدر ر 

ي
نو من الشيء، مأخو اادل  إذا« رىقتي الشَّيء»ذه من قولك: ىق ييراىق، كالرَّىق: القرب كالدُّ

الرَّاء كاذلاء كالقاؼ أصالف متقارباف، فأحدعلا: غشياف الشيء »: قاؿ ابن فارس، (1)غشيتو كدنوت منو
 إذا: »رضي اهلل عنويف حديث طلحة  صلى اهلل عليو كسلمكمنو: قولو ، (2)«لتأخَتالشيء، كاآلخر: العجلة كا

قالت: ة رضي اهلل عنها كيف حديث عائش ،(4)أم: فليغشو كال يبعد منو(3)«إىل شيء فلَتىقو صلى أحدكم
الذم قارب  الغالـ فادلراىق ىو:، (6)أم: ادنوا منها(5)«ارىقوا القبلة» :صلى اهلل عليو كسلمقاؿ رسوؿ اهلل 

        كمنو قوؿ الشاعر: يقاؿ: جارية ميرىاًىقة كغالـه ميراًىق، كيقاؿ: جارية رىاًىقة، كغالـه راًىقه، ،(7)االحتالـ
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 .(8)كفتاةو راًىق عيلٍِّقتىها             يف عىاليلَّ ًطواؿو كظيلىل
كييسمى: اليافع

حًلف ،(11)كالشرخ ،(10)كادلناىز ،(9)
ي
 .(14)-اإذا كاف مسينن -كالفوىد، (13)كاحلىزىكَّر ،(12)كادل

 المطلب الثاني: تعريف الُمراهق في االصطالح. 
كإٍف كاف تعريفهم ال ؼلرج عن التعريف  -غلد أفَّ ذلم يف تعريف ادلراىق مسلكُت النَّاظر يف كتب الفقهاء

 :-اللغوم السابق
معينة، كىؤالء كإف كقع منهم  امرية لو، كىو مٍن بلغ سنن ادلسلكي األكؿ: من ييعرِّؼ ادلراىق باعتبار ادلرحلة الع

 إال أنَّو كقع من بعضهم ٖتديد مبدأ ذلك بسنو معينة:  ،(15)االتفاؽ على أفَّ ادلراىق ىو من قارب االحتالـ
 .(16)إذا بلغت سن التاسعة فاألنثى:

ه  ،(18)الثالثة عشرة ، كمنهم مٍن حدَّه بسنِّ (17)كأمَّا الذَّكر: فمنهم من حدَّه بسنِّ العاشرة كمنهم من حدَّ
لألمة يف أكاخر الدكلة العثمانية كما يف  اتشريعين  بل إفَّ ىذا السِّن ىو الذم نيصَّ عليو ،(19)باثنيت عشرة سنة

 اكإذا أكمل الرَّجل اثنيت عشرة سنة كمل يبلغ يقاؿ لو: ادلراىق، كإذا أكملت ادلرأة تسعن »رللة األحكاـ العدلية: 
  .(20)«كمل تبلغ يقاؿ ذلا: ادلراىقة، إىل أف يبلغا

من ييعرِّؼ ادلراىق باعتبار الوصف الالَّحق بو، دكف النَّظر إىل مبدأ سنٍّ معينة، فقالوا: بأفَّ  :ادلسلك الثاين
ىو من أنبت كبلغ من »أك ، (21)«ىو من قارب االحتالـ، كتتحرؾ آلتو كيشتهي اجلماع دكف إنزاؿ»ادلراىق 

 .(22)«ن ما يشبو أف يكوف قد احتلم، كمل يبلغ أقصى سن االحتالـالسِّ 
راىقة مرحلةه  أف :كالذم يظهر يل

ي
ييقتصر يف تعريف ادلراىق على الوصف دكف النظر إىل سنٍّ معينة؛ ألفِّ ادل

تلفة؛  قد يتقدـ كقد يتأخر بعوامل سل -كما يذكر أىل الطب -عيٍمرية مقاربة للبلوغ، كىي مالصقةه لو، كالبلوغي 
ادلرحلة العمرية »كعليو: فإفَّ ادلراىقة ىي:  ،(23)كالعوامل البيئية، أك العوامل اجلسدية ادلرتبطة بالوراثة أك التغذية

 «.اليت تسبق البلوغ، سواء تقدـ البلوغ أك تأخر
 :مامة المراهق بالبالغين في الفرضالمبحث الثاني: حكم إ

 : المسألةتحرير محلِّ النِّزاع في المطلب األول: 
ألنو  ؼ ذلا معٌت فإنو ال ٕتوز إمامتو؛اتفق الفقهاء على أفَّ الصَّيب إذا كاف يف سنِّ من ال يعقل القيٍربىة، كال يػىٍعرً 

ال يػيٍندىبي إىل فعل الصالة كال يػيثىابي عليها
(24). 

 ككقع اخلالؼ بُت الفقهاء يف حكم إمامة ادلراىق، على ثالثة أقواؿ:
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، (26)كادلالكية ،(25)ئتماـ البالغُت بادلراىق يف الفريضة، كىو ادلذىب عند احلنفيةاعدـ جواز  القول األول:
 .(27)كالصحيح من مذىب احلنابلة

 .(29)كركاية عن أمحد ،(28)ئتماـ البالغُت بادلراىق يف الفريضة، كىو ادلذىب عند الشافعيةاجواز  القول الثاني:
اضطركا إليو، ْتيث ال يكوف معهم من  ُت بادلراىق يف الفريضة إال إفً لغعدـ جواز إئتماـ البا القول الثالث:

 .(31)أمحد ، كىو ركاية عن(30)القرآف شيء، كىذا ىو ما ذىب إليو األكزاعي، كالزىرم
 األدلة والمناقشة: المطلب الثاني: 

 :القائلين بعدم جواز إمامة المراهق في الفريضة أدلة أصحاب القول األول: أواًل 
 استدؿ أصحاب القوؿ األكؿ بأدلة، منها: 

اإلماـ ضامن : »صلى اهلل عليو كسلمقاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  رضي اهلل عنوالدليل األكؿ: حديث أيب ىريرة 
 .(32)«كادلؤذف مؤ٘تن، اللهم أرشد األئمة كاغفر للمؤذنُت

ة؛ ألنو ال يربأ أحده بصالة غَته، ، كضمانيو ال يػيتىصور يف الذِّمحصر كصف الضماف يف اإلماـ :كجو الداللة منو
 ، ، كلن يتأتى ذلك حىت يشتمل على أكصاؼ صالة ادلأمـو بل معناه: أفَّ صالة اإلماـ تتضمن صالة ادلأمـو

 .(33)لكن من مجلة أكصافها: الوجوب، كىو متعذر يف صالة الصيب
ال تػيقىدِّموا صبيانكم يف : »سلمصلى اهلل عليو ك قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  رضي اهلل عنوحديث علي  الدليل الثاين:

 .(34)«عز كجلصالتكم، كال على جنائزكم؛ فإَّنم كيفوديكيم إىل اهلل 
 بأنو حديث ضعيفه كما ىو مبُت يف ٗترغلو.  :كنوقش ىذا الدليل

رفع القلم عن ثالثة، عن »قاؿ:  صلى اهلل عليو كسلمأفَّ النيب  رضي اهلل عنوحديث علي  الدليل الثالث:
 .(35)«حىت يعقل، كعن الصغَت حىت يشب -أك قاؿ: اجملنوف  -النائم حىت يستيقظ، كعن ادلعتوه، 

غَت صحيحة؛ ألف الصحة معناىا: موافقة األمر، كالصيب  ة ادلراىقصالكجو الداللة منو: أنو فيو اإلخبار بأف 
 .(36)رغَت مأمو 

ليل عليو: حديث ابن  كنوقش ىذا الدليل: بأفَّ ادلراد بو: رفع التكليف كاإلغلاب ال نفي صحة الصالة؛ كالدَّ
رضي اهلل  كحديث أنس«،  صلى اهلل عليو كسلمأنو صلى مع النيب »يف الصحيحُت:  رضي اهلل عنهماعباس 

ألحاديث كغَتىا من ا«، صلى اهلل عليو كسلمأنو صلَّى ىو كاليتيم خلف النيب »يف الصحيحُت:  عنو
 .(37)الصحيحة
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، كاليت تدؿ على عدـ جواز إمامة الغالـ رضي اهلل عنهمكركد بعض اآلثار عن الصحابة  الدليل الرابع:
 منهم، كمٍن ىذه اآلثار: افكاف ذلك إمجاعن  (38)بالبالغُت يف الفريضة، كمل ينقل عن أحد غَتىم ما ؼلالفهم

ال يـؤ الغالـ حىت ػلتلم، كليؤذف لكم »بأنو قاؿ:  ارضي اهلل عنهم األثر األكؿ: ما كرد عن ابن عباس
 .(39)«خياركم

 .(40)«ال يـؤ الغالـ حىت ٕتب عليو احلدكد»أنو قاؿ:  رضي اهلل عنواألثر الثاين: ما جاء عن ابن مسعود 
ا فال ييسلَّم ذلم مصحتهبا، كعلى فرض مبضعف ىذين األثرين كما ىو مبُت يف ٗترغله كنوقش ىذ الدليل:

فصلَّى قبل أف ػلتلم  أم– اـ غالمن أنو قدَّ  رضي اهلل عنوجود ادلخالف؛ فقد كرد عن األشعث بن قيس بعدـ ك 
ا قدَّمت القرآف»، فقيل لو: قاؿ: -بالناس  .(41)«إظلَّ

أفَّ ادلراىق متنفله بصالتو، ك صالة ادلفًتض خلف ادلتنفل ال تصح؛ ألفَّ القوم ال يبٌت على  :الدليل اخلامس
 .(42)الضعيف

ُت أىل العلم، بعدـ التسليم؛ فإفَّ صالة ادلفًتض خلف ادلتنفل شلا كقع فيها اخلالؼ ب كنوقش ىذا الدليل:
أفَّ معاذ بن جبل كاف يصلي مع رسوؿ : »رضي اهلل عنوىا؛ كيدؿ لذلك: حديث جابر ز اكالشافعية على جو 

ىي لو »كيف ركاية: (43)«تلك الصالة العشاء اآلخرة، مث يرجع إىل قومو، فيصلي هبم صلى اهلل عليو كسلماهلل 
 .(44)«تطوع، كذلم فريضة

اجملنوف ال تصح، فكذلك  قياس ادلراىق على اجملنوف؛ ّتامع عدـ التكليف، فكما أفَّ صالة الدليل السادس:
 ال تصح إال لنفسو. ادلراىق

 .(45)ل الصالة، ٓتالؼ ادلراىقبأنَّو قياسه مع الفارؽ، فإفَّ اجملنوف ال تصح طهارتو، كال يعق كنوقش ىذا الدليل:
أفَّ الصِّغر نقصه يؤثر يف الشهادة فأثَّر يف اإلمامة؛ أصليو: األنوثة كالرِّؽ، فإفَّ ادلرأة ال تـؤ  :الدليل السابع
بل ىذا النقص آكد؛ ألنو ؽلنع ، (46)ـ الصيب يف الفرضؤ بد ال يـؤ يف اجلمعة، فيجب أال يالرِّجاؿ، كالع

 .(47)األنوثة ال ؽلنع التكليفالتكليف، كنقص الرؽ ك 
 :القائلين بجواز إمامة المراهق في الفريضة أدلة أصحاب القول الثاني: اثانيً 

 استدؿ أصحاب القوؿ الثاين بأدلة، منها: 
ًلمىة  الدليل األكؿ: الناس، ككاف ؽلرُّ بنا الرُّكباف فنسأذليم: ما  قاؿ: كنا ٔتاء شلىىرِّ  رضي اهلل عنوحديث عمرك بن سى

للنَّاس، ما للنَّاس؟ ما ىذا الرَّجل؟ فيقولوف: يزعم أفَّ اهلل أرسلو، أٍكحىى إليو، أك: أىٍكحىى اهلل بكذا، فكنت 
ـي بإسالمهم الفتح، فيقولوف: اتريكوه كقو  ا يػيغىرل يف صدرم، ككانت العرب تػىلىوَّ مو، فإنَّو أحفظي ذلك الكالـ، ككأظلَّ
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، فلما   قوـو بإسالمهم، كبىدىر أيب قوًمي  كانت كقعةي أىًل الفتح، بادر كلُّ إٍف ظهر عليهم فهو نيبٌّ صادؽه
صىلُّوا صالة كذا يف »، فقاؿ: احقن  صلى اهلل عليو كسلمبإسالمهم، فلمَّا قدـ قاؿ: جئتكم كاهلل مٍن عند النيب 

«، اإذا حضرت الصَّالة فليؤذِّف أحديكم، كليؤيمَّكم أكثريكم قرآنن حُت كذا، كصىلُّوا صالة كذا يف حُت كذا، ف
ا كنتي أتلقَّ  افنظريكا فلم يكن أحده أكثرى قرآنن  ، ًلمى ى مٍن الرُّكباف، فقدَّموين بُت أيديهم، كأنا ابني ستِّ أك سبًع مٍتِّ

، فقالت امرأةه مٍن ا قارًًئكم؟  حليِّ: أال تغطُّوا عنَّا اٍستى سنُت، ككانت عليَّ بردةه كنتي إذا سجدتُّ تقلَّصت عٍتِّ
 .(48)، فما فرحتي بشيء فرحي بذلك القميصافاشًتكا فػىقىطعوا يل قميصن 

لىى جواز إمامة الصيب، ع صلى اهلل عليو كسلمأفَّ بٍت جىٍرـ استدلوا هبذا احلديث يف عهد النَّيبِّ  كجو الداللة منو:
ًلمة؛ أخذن  موا عمرك بن سى  .(49)موبعمو  احيث قدَّ

ليل مٍن جهتُت:  كنوقش ىذا الدَّ
، كال يلـز قبولو، من حيث إسناده اجلهة األكىل:  عن رمحو اهللفقد سئل اإلماـ أمحد ؛ (50)فإنَّو حديثه ضعيفه

 كقاؿ النوكم ،(51)الغالـ؟ فقاؿ: ال أقوؿ شيئنا، قيل لو: فحديث عمرك بن سلمة؟ قاؿ: دعو، ليس بشيء
كرؤيتو إياه، كاألشهر أنو مل يسمعو كمل  صلى اهلل عليو كسلم لف يف مساعو مٍن النيبكأما عمرك فاخت: »رمحو اهلل

 .(52)«يره
، قاؿ يف التقريب:  كأجيب: ًلمة صحايبه مشهوره بأفَّ احلديث يف صحيح اإلماـ البخارم، كعمرك بن سى

كنت يف الوفد الذين »، كقد ركل ابن مندة بسنده عن عمرك بن سلمة أنو قاؿ: «صحايبه صغَته نزؿ بالبصرة»
 .(53)كىذا تصريح بوفادتو«، صلى اهلل عليو كسلمكفدكا على رسوؿ اهلل 

 الثانية: من حيث داللتو، كقد نوقش مٍن كجوه:اجلهة 
 مٍن قومو، كيدؿُّ لذلك أمور:  اأفَّ ىذا العمل كاف اجتهادن  :الوجو األكؿ
موه يصلي هبم بأمر النيب  األمر األكؿ: ، أك أنَّو عىًلم صلى اهلل عليو كسلمأنَّو ليس يف اخلرب ما يدؿُّ على أَّنم قدَّ

ذلك ال حجة فيو؛ ألفَّ  من العرب بعيد من ادلدينة، كفعليهم ا بالبادية يف حيٍّ يو، فإَّنم كانو بذلك كأقرَّىم عل
 .(54)صلى اهلل عليو كسلم ال يصَت حجة إال أف ييقرَّه النَّيب صلى اهلل عليو كسلمفعل الصحايب على عهد النيب 

 كأجيب عن ذلك ّتوابُت: 
 .-الوقوع أم الشهادة على نفي-(55)بأفَّ ىذه شهادة نفي اجلواب األكؿ:

صلى اهلل عليو بأفَّ ادلانع ال ػلتاج إىل شهادة؛ ألفَّ معٌت قوذلم ىذا: أنا ال نسلم لكم إطالع النيب  ورُدَّ:
 .(56)، كمن ادَّعى فليأت بربىاف، فكيف غلعل ادلنع شهادة، كادلانع ال ػلتاج إىل شهادةكسلم
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الصحابة التقريري على ما ال غلوز فعلو؛ كذلذا استدؿ  نزكؿ الوحي ال يقع فيو ألحدو من أفَّ زماف :اجلواب الثاين
 .(57)عنو لنيهي عنو يف القرآف اأبو سعيد كجابر على جواز العزؿ بأَّنم كانوا يعزلوف كالقرآف ينزؿ، كلو كاف منهين 

 ارن بأف ىذا استدالؿه يف زلل النِّزاع؛ فإفَّ سكوت الوحي عن بعض ما حدث يف زمن النبوة ال ييعد تقري ورُدَّ:
قاؿ: بينا أنا عند عمر بن اخلطاب إذ  ع رضي اهلل عنواء؛ كيشهد لو: حديث رفاعة بن رافعند بعض العلم

دخل عليو رجل، فقاؿ: يا أمَت ادلؤمنُت، ىذا زيدي بن ثابت يفيت الناس يف ادلسجد برأيو يف الغسل من اجلنابة، 
ك نفسو، قد بلغت أٍف تفيت الناس برأيك، فقاؿ: يا فقاؿ عمر: عليَّ بو، فجاء زيده، فلما رآه عمري قاؿ: أم عد
بن كعب،  من أيب أيوب، كمن أيبِّ  -فحدَّثت بو اأمَت ادلؤمنُت، باهلل ما فعلت، لكٍتِّ مسعتي مٍن أعمامي حديثن 

، فأقبلى عمري على رفاعة بن رافع، فقاؿ: كقد كنتم تفعلوف ذلك إذا أصاب أحدكم من ادلرأة -كمن رفاعة
فلم يأتنا من اهلل ٖترميه، كملٍ  صلى اهلل عليوتسل؟ فقاؿ: قد كنَّا نفعل ذلك على عهد رسوؿ اهلل فأكسل مل يغ

يعلم ذاؾ؟ قاؿ: ال  صلى اهلل عليو كسلمفيو َّنيه، قاؿ: رسوؿ اهلل  صلى اهلل عليو كسلميكن من رسوؿ اهلل 
لنَّاس أٍف ال غسل يف ذلك، إال ما  أدرم، فأمر عمر ّتمع ادلهاجرين كاألنصار، فجمعوا لو فشاكرىم، فأشار ا

ما قاال:  : ىذا كأنتم « إذا جاكز اخلتاف اخلتاف فقد كجب الغسل»كاف مٍن معاذ كعلي، فإَّنَّ فقاؿ عمري
، قاؿ: فقاؿ علي: يا أمَت ادلؤمنُت، إنَّو ليس أحده أعلم اأصحاب بدر كقد اختلفتم فمن بعدكم أشد اختالفن 

من أزكاجو، فأٍرسىل إىل حفصة فقالت: ال علم يل هبذا، فأرسل   عليو كسلمصلى اهللهبذا مٍن شأف رسوؿ اهلل 
فقاؿ عمر: ال أمسع برجل فعل ذلك إال «، إذا جاكز اخلتاف اخلتاف فقد كجب الغسل»إىل عائشة، فقالت: 

 .(58)اأكجعتو ضربن 
ك حجة ، كمل يعمل بو، ، ككاف عمر ال يرل يف ذلصلى اهلل عليو كسلم يف عهد النيب الفعل كاف مفعوالن  فهذا

مل يكن علمو من فاعليو فيقرىم صلى اهلل عليو كسلم بل قد رىفىعوي، كأىمىرىنا أٍف نعمل بضده، إٍذ كاف النيب 
 .(59)عليو

كنتي إذا »قولو يف احلديث:  -من قومو اكأنو كاف اجتهادن -أفَّ شلا يػيقىوِّم ىذا االحتماؿ السابق :األمر الثاين
: أال تغطُّوا عنَّا اٍستى قارًًئكم؟ ، فقالت امرأةه منتقلَّصت عٍتِّ  سجدتُّ  كىذا غَت سائغ؛ إٍذ كيف «، احليِّ

 .(60)يأ٘توف ٔتكشوؼ العورة يف صالهتم
 :مرينغَتي ميسىلَّم؛ أل -و ال غلوزالعورة يف الصالة كى ألفَّ فيو كشفى -القدح يف احلديث  بأفَّ  :كأجيب

أَّنا كاقعة حاؿ ال عمـو ذلا؛ لتطرؽ االحتماؿ إليها؛ فيجوز أٍف يكوف ذلك قبل علمهم باحلكم،  :األكؿ مراأل
 .(61)فال يػيٍعًتض بذلك على من استدؿَّ بقصة عمرك ىذه على جواز إمامة غَت البالغ
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عل كاقعة حاؿ يف مسألة العورة، كمل ٕتعل كذلك يف اإلمامة؟ ف ورُدَّ: يجوز للمخالف بأفَّ ىذا ٖتكُّمه؛ فكيف ٕتي
 .(62)أف يقوؿ: ال تصح إمامة غَت البالغ؛ ألفَّ قصة عمرك بن سلمة كاقعة حاؿ ٖتتمل عدـ العلم باحلكم

أنو قاؿ:  رضي اهلل عنو: بأنو قد ثبت يف حديث سهل بن سعد رمحو اهلل ما أجاب بو الشوكاين :الثاين مراأل
. صلى اهلل عليو كسلمف من ضيق األزر خلف النيب لقد رأيت الرِّجاؿ عاقدم أزرىم يف أعناقهم مثل الصبيا

 .(63)« يا معشر النساء ال ترفعن رؤكسكن حىت يرفع الرجاؿ»فقاؿ قائل: 
 صلى اهلل عليو كسلمبأنو ال داللة فيو بأفَّ الرجاؿ كانوا يصلوف مكشويف العورة، بل غاية ما فيو: أفَّ النيب  ورُدَّ:

من عورات الرجاؿ عند َّنوضهم  اؿ لئال يلمحن عند رفع رؤكسهن شيئن َّنى النساء عن رفع الرؤكس قبل الرجا
؛ كمثلو ال يبطل الصالة عند من يقوؿ اإذا كاف اإلزار ضيقن  الضيق األزر، كىذا ؽلكن مع سًت العورة أيضن 

 .(64)باشًتاط سًت العورة، فالواجب سًت من اجلوانب ال من األسفل
ي غالمن ا، بل كاف كقت اإلمامة بالغن اأف عمرك بن سًلمة مل يكن حينها صغَتن  الوجو الثاين من ادلناقشة: : ا، كمسُّ

 فقد كاف ذلم فيها توجيهاف: « أنو كاف لو سبع سنُت»كأما الرِّكاية اليت فيها:  ،(65)لقرب عهده بو
 .(66)، كحينئذو فاحلديث غَت صحيحرلهوالن  أفَّ يف إسنادىا رجالن  - أ

الرَّاكم يف  ال إلمامتو، كقد كقع التقصَت من الركباف يف احلديث ىو لتلقينو القرآف من أفَّ العمر ادلذكور - ب
 .(67)التعبَت حيث جعلىو عيٍمرى إمامًتو

، اكأجيب: بأَّنا دعول رلردة عن الربىاف؛ كال ؽلكن دلن يدَّعي ذلك أٍف يأيت عليو بنقل قوم أك ضعيف أبدن 
 .(68)حةه بأنو غَت بالغ، كىي كاقعة يف البخارم كما سبقميصىرِّ « الست كالسبع سنُت»فإفَّ ركاية 

 .(69)أنو ػلتمل بأفَّ إمامة عمرك بن سلمة كانت يف النافلة دكف الفريضة الوجو الثالث مٍن ادلناقشة:
 بأفَّ ىذا االحتماؿ مردكده؛ ألمرين: كأجيب:

صلى اهلل عليو هم يف الفرائض؛ لقولو أفَّ سياؽ ركاية البخارم السابقة يدؿُّ على أنَّو كاف يؤم األمر األكؿ:
قاؿ »كيف ركاية أليب داكد: «، صىلُّوا صالة كذا يف حُت كذا، كصىلُّوا صالة كذا يف حُت كذا... »فيو:  كسلم

ٍرـو إال كنت إمامهم، ككنتي أصلي على جنائزىم إىل يومي ىذا اعمرك: فما شهدت رلمعن  كىذا يعمُّ «، من جى
 .(70)الفرائض كالنَّوافل

ال ػلتمل غَت الفريضة؛ « فإذا حضرت الصالة فليؤذف أحدكم: »صلى اهلل عليو كسلمأفَّ قولو  األمر الثاين:
 .(71)ألفَّ النافلة ال يشرع ذلا األذاف
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أفَّ إمامة غَت البالغ كافى يف أكؿ اإلسالـ من ضركرة،  مث نيسخ حكم ذلك  الوجو الرَّابع من ادلناقشة:
 .(72)بالكلية

 .(73)، ألفَّ القصة كقعت عاـ الفتح، فهي متأخرة-بالنسبة لعمرك كقومو -بعدـ التسليم كأجيب:
  يصو؛ فإفَّ ادلرأة أفَّ ىذا احلديث ال ؽلكن محليو على عمومو، بل ال بد من ٗتص الوجو اخلامس من ادلناقشة: 

عندى األكثرين، فلذلك  - اأيضن  - ، كعند عدمواالقـو مٍل تؤمَّهم معى كجود قارئو  غَتىا إمجاعن  لو كانٍت أقرأى 
ا توجو إىل مٍن يدخل ٖتت التَّكليف، فيتوجو ظلَّ إو ليس مٍن أىل التكليف، كالكالـ طلصُّ منو غَت البالغ؛ ألنَّ 

 .(74)إليو اخلىطاب 
يـؤ : »صلى اهلل عليو كسلمقاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل رضي اهلل عنو  حديث أيب مسعود األنصارم  :الدليل الثاين

 .(75)«ـ أقرؤىم لكتاب اهللالقو 
ٌّ يف كل مٍن اتَّصف هبذه الصِّفة، كمل ؽليىيِّز فيو بُت أف يكوف القارئ بالغن  كجو الداللة منو: أك غَت  اأنَّو حديث عا

 .(76)، أك إمجاعصلى اهلل عليو كسلمبالغ، كال غلوز االستثناء فيو إال ْتديث عن رسوؿ اللَّو 
ليل: ؛ ألفَّ األمر باإلمامة خطابه يتجو دلن ىو سلاطب باألمر،  بأنَّو ال كنوقش ىذا الدَّ ؽلكن محلو على العمـو

 .(77)كغَت البالغ ليس ٔتأمور؛ ألفَّ القلم رفع عنو، فال يـؤ
م ييقدِّموف من اتصف بكونو أكثر  كأجيب: بعدـ التسليم؛ ألفَّ األمر ىنا ال يتوجو لغَت البالغ؛ بل للبالغُت بأَّنَّ

 .(78)اقرآنن 
، كىي داخلة يف االقـو مٍل تؤمَّهم معى كجود قارئو  غَتىا إمجاعن  رأة؛ فإفَّ ادلرأة لو كانٍت أقرأى بأنو منقوضه بادل ورُدَّ:

 .(79)عمومو
كضلن شىبىبىة  صلى اهلل عليو كسلمقاؿ: أتينا النَّيب  رضي اهلل عنوحديث مالك بن احلويرث  الدليل الثالث:

 اككاف رفيقن -ليلة، فظنَّ أنَّا اشتقنا أىلنا، كسأىلىنا عمن تركنا يف أىلنا، فأخربناه  متقاربوف، فأقمنا عنده عشرين
ارجعوا إىل أىليكم فعلِّميوىم كمريكىم، كصلُّوا كما رأيتموين أصلِّي، كإذا حضرت الصالة »فقاؿ:  -ارحيمن 

 .(80)«فليؤذف لكم أحدكم، مث ليؤيمَّكم أكربيكيم
كىم  صلى اهلل عليو كسلماز إمامة غَت البالغُت؛ ألنَّو ػلتمل أٍف يكوف جاءكا النيب أفَّ فيو جو  كجو الداللة منو:

 .(81)صغار
؛ بل ىم رجاؿه شبابه كما ذيكر، كليس قولو:  م مٍل يبلغوا دليالن « شببة»كنوقش ىذا الدليل: بأنَّو غَتي بُتِّ  أَّنَّ

 .(82)احللم
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ليل الرابع: يف الفرض؛ كالبالغ، كقد قالت عائشة  االنَّفل جاز أٍف يكوف إمامن يف  اأفَّ مٍن جاز أفى يكوف إمامن  الدَّ
كنا نأخذ الصِّبياف من الكتاب فنقدمهم، ييصلُّوف لنا شهر رمضاف كنعمل ذلم القىًليَّة : »رضي اهلل عنها

 .(83)«كاخلشكناف
ليل مٍن كجهُت:   كنوقش ىذا الدَّ

أنَّو ليس كل شيء جاز يف النَّفل جاز يف الفرض، أال ترل أفَّ النفل غلوز ترؾ القياـ فيو،  :الوجو األكؿ
 كاستقباؿ القبلة، كال غلوز ذلك يف الفرض. 

ا صالة  الوجو الثاين: أفَّ النَّفل غَت كاجب على البالغ، فجاز أٍف يكوف إمامنا فيو، كليس كذلك ىاىنا؛ ألَّنَّ
 .(84)ا ىو متطوع هبا، كادلتطوع ال يـؤ ادلفًتضإظلَّ أىل الفرض، ك  مفركضة، كالصَّيب ليس منٍ 

 القائلين بجواز إمامة المراهق عند الضرورة. أدلة أصحاب القول الثالث: اثالثً 
استدؿ أصحاب القوؿ الثالث بأدلة القوؿ األكؿ الدالة على ادلنع، كؽلكن أف يستدؿ ذلم على اجلواز يف حاؿ 

 إمامتو. الضركرة: باالضطرار إىل
 الترجيح: 

األخذ األدلة الدالة على ادلنع أقول، ك الذم يظهر يل أفَّ ما ذىب إليو أصحاب القوؿ الثالث ىو األقرب، فإفَّ 
هبا أحوط كأبرأ للذمة؛ إال إذا اضطركا إليو، كخاصة إذا علمنا أفَّ كالية الصالة ىي أصله يف نفسها كفرعه 

كانت الصالة إليو،   اكاف إذا بعث أمَتن صلى اهلل عليو كسلم  ؛ فإفَّ النيب  رمحو اهللابن العريب  قاؿلإلمارة كما 
كدلا فسد األمر كمل يكن فيهم من ترضى حالو لإلمامة بقيت الوالية يف يده ْتكم الغلبة، كقيدِّـ للصالة من 

 .(85)يرضى؛ سياسة منهم للناس، كإبقاء على أنفسهم
األحالـ  لييٍت منكم أكلو»قاؿ:  صلى اهلل عليو كسلمعن النيب  عنو رضي اهللكيؤيد ىذا: ما ركاه ابن مسعود 

صلى اهلل عليو منو  افإٍف كاف ىذا يف تسوية الصف حرصن  ،(86)«ذين يلوَّنم، مث الذين يلوَّنمكالنهى، مث ال
منها،  يف متابعة اإلماـ، حىت إذا سها أك أخطأ يف شيء من الصالة كيًجد من ينبِّهوي كيرشده إىل ما اختلكسلم 

 .(87)فكيف ْتاؿ اإلماـ الذم غلب أٍف يكوف معو زيادة فقو بالصالة كأحكامها
 :: حكم إمامة المراهق في النَّفلالمبحث الثالث

 ٖترير زلل النزاع يف ادلسألة: المطلب األول:
 .(88)يف حق كل منهما ا نفله ألَّنَّ اتفق الفقهاء على جواز إمامة ادلراىق ٔتثلو يف النوافل؛ 

 وافل، على قولُت:حكم إمامة ادلراىق يف النَّ ككقع اخلالؼ بُت العلماء يف 
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، كادلذىب (90)، كادلالكية(89)القوؿ األكؿ: جواز إمامة ادلراىق بالبالغُت يف النافلة، كىو قوؿه عند احلنفية
 .(92)، كىو الصَّحيح من مذىب احلنابلة(91)عند الشافعية

، كىو ادلذىب (93)ىق بالبالغُت يف النافلة، كىو ظاىر الركاية عند احلنفيةالقوؿ الثاين: عدـ جواز إمامة ادلرا
 .(95)، كركاية عند احلنابلة(94)عند ادلالكية

 األدلة والمناقشة:المطلب الثاني: 
 القائلين بجواز إمامة المراهق في النفل: أدلة أصحاب القول األولأوال: 

 استدؿ أصحاب القوؿ األكؿ بأدلة، منها:
 األكؿ: األدلة اليت سبق إيرادىا على جواز إمامتو يف الفرض، فمن صحت إمامتو يف الفرض ففيالدليل 

 .(96)النفل من باب أكىل
 بعدـ التسليم؛ فإفَّ إمامتو يف الفرض غَت صحيحة كما سبق يف ادلسألة السابقة. كؽلكن مناقشتو:
لة ادلظنوف، كصورهتا: اقتدل متنفل ٔتن ظنَّ أفَّ قياس إمامة ادلراىق بالبالغ يف النافلة على مسأ الدليل الثاين:

، مث تبُت خالفو، فاالقتداء صحيح مع أفَّ نفل ادلقتدم مضموف عليو باإلفساد، كنفل اإلماـ ليس اعليو فرضن 
 .(97)ٔتضموف، حىت أنو ال يلزمو القضاء باإلفساد

من احلنفية، كعليو: فال يصح بأفَّ القضاء على الظافِّ سلتلف فيو؛ لوجوبو عند بعضهم كزفر  كنوقش:
يف حق ادلقتدم، فبقي اقتداء ضامن بضامن، كأف ىذا العارض غَت  االقياس عليو، فاعترب الظن العارض عدمن 

 .(98)اشلتد، ٓتالؼ ادلراىق، فإنو أصلي فال غلعل عدمن 
من استقباؿ القبلة،  من الفرض؛ ألنَّو يسقط فيها بعض أركاف الصالة أفَّ النافلة أخفُّ حاالن : الدليل الثالث

 .(99)، فصحت إمامتواكالقياـ، كغَتىا، كاجلماعة فيها تنعقد بو إذا كاف مأمومن 
أفَّ صالة التطوع نافلة يف حقِّ ادلراىق،  فيجوز أف يقتدم بو من ىو متنفله مثلو من : الدليل الرابع

 .(100)البالغُت
 القائلين بعدم جواز إمامة المراهق في النفل. أدلة أصحاب القول الثاني: اثانيً 

 استدؿ أصحاب القوؿ الثاين بأدلة، منها:
األدلة اليت سبقت على عدـ جواز إمامة ادلراىق يف الفرض، فمن ال تصحُّ إمامتو يف الفرض  الدليل األكؿ:
 .(101)ال تصح يف النفل
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مو القضاء باإلفساد إذا شرع فيو، ٓتالؼ البالغ أفَّ نفل ادلراىق دكف نفل البالغ حيث ال يلز  :الدليل الثاين
 . (102)فإنو يلزمو بالشركع فيو، كىو مضموف عليو، كبناء القوم على الضعيف ال غلوز

 كؽلكن أف يناقش: بعدـ التسليم؛ من كجهُت:
 قضاؤيه دلن، كال يلـز (104)، كاحلنابلة(103)أحدعلا: أفَّ النَّفل ال يلزـي بالشُّركًع فيو، كما ىو مذىب الشافعية

صلى اهلل عليو . كيدؿ على عدـ لزـك النفل بالشركع فيو: فعل النيب (105)قطعو، كقد حيكي االتفاؽ على ذلك
، كصلوات (106)رضي اهلل عنهاكما يف حديث عائشة   اكاف يشرع يف صـو التطوع مث يقطعو عمدن   ، فإنَّوكسلم

 .(107)التطوع مثلها
 بأصحابو كما سبق بيانو يف ادلسألة السابقة. رضي اهلل عنوة معاذ أفَّ ىذا التقرير منقوضه بصال :كثانيهما
 الراجح:

ىو ما ذىب إليو أصحاب القوؿ األكؿ؛ لقوة ىو جواز إمامة ادلراىق يف النفل، ك الذم يظهر يل رجحانو: 
رضي من أفَّ ذلك كاف ىو فعل بعض الصحابة  -كخاصة القائلُت بادلنع-مأخذىم، كدلا كرد يف كتب الفقهاء 

أَّنا كانت تأمر احلسن بن علي بأف يصلي هبا الًتاكيح، كقد   رضي اهلل عنها ؛ فقد جاء عن عائشةاهلل عنهم
 .(108)اكاف حينها صغَتن 

 الخاتمة: 
 فإين بعد محد اهلل على االنتهاء من ىذه البحث أذكر ما توصلت إليو من النتائج ادلهمة، كىي كاآليت:

 ادلراىق ٔتن ىو مثلو من ادلراىقُت أك أقل من جهة السن. اتفاؽ أىل العلم على جواز إمامة .1
مجاىَت أىل العلم على عدـ جواز ائتماـ البالغ بادلراىق يف صالة الفريضة كىو القوؿ الذم أراه  .2

 ، كخالف يف ذلك الشافعية، كىي ركايات عند بعض ادلذاىب.اصائبن 
على جواز إمامة ادلراىق فيها؛ ألَّنا  -ٓتالؼ احلنفية–أما صالة النافلة فاجلماىَت من أىل العلم  .3

 أخف من الفريضة.
 من األحاديث ادلهمة اليت دار حوذلا اخلالؼ حديث عمرك بن سلمة يف الصحيح، ككيفية توجيهو. .4

كاهلل جل كعال أسأؿ أف غلعل ما خطت اليمُت يف ميزاف احلسنات، حجة يل يـو الدين، كصلى اهلل كسلم 
 على نبينا زلمد.
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 الهوامش:
 (.127(، الزاىر يف غريب ألفاظ الشافعي )ص:1/400( انظر: أساس البالغة )1)
 (.2/451( انظر: مقاييس اللغة )2)
أم عن موسى بن طلحة –غريب من حديث الثورم عن مساؾ عنو »(، كقاؿ: 456، رقم:1/304)( أخرجو الدارقطٍت يف األفراد 3)

 «.-عن أبيو 
 (.2/231( انظر: غريب احلديث البن قتيبة )4)
(، كمن طريقو 4387، رقم:7/350(، كأبو يعلى ادلوصلي يف مسنده )588، رقم:1/283أخرجو البزار كما يف كشف األستار ) (5)

(، قاؿ ابن 1/318(، كابن العسكرم يف تصحيفات احملدثُت )8/84(، كابن عدم يف الكامل )88ئ يف األربعُت )ص:أبوبكر بن ادلقر 
كقاؿ «، : مل يركه إال مصعب بن ثابت، كليس بالقوم-فيما نقلو عنو الربقاين  -كقاؿ الدارقطٍت (: »4/28رجب يف فتح البارم )
؛ لضعف مصعب بن ثابتىذا إسناد ضع(: »2/102البوصَتم يف اإلٖتاؼ )  (.6/267ككذا قاؿ األلباين كما يف الضعيفة )«، يفه

 (.2/283( انظر: النهاية يف غريب احلديث )6)
 (.2/451(، مقاييس اللغة )4/1487(، الصحاح )5/260(، هتذيب اللغة )2/797(، مجهرة اللغة )3/367( انظر: العُت )7)
(، كىذا البيت من الرمل، كقد 6/29(، ادلعجم ادلفصل لشواىد العربية )10/130) (، لساف العرب5/260( انظر: هتذيب اللغة )8)

 نسبو األزىرم يف التهذيب لػ: عبدالرمحن بن بػيزيرج اللُّغوم.
إنو يدخل عليك الغالـ »( كمنو ما جاء يف صحيح مسلم من حديث أـ سلمة رضي اهلل عنها عندما قالت لعائشة رضي اهلل عنها: 9)
...األيفع، ال  األيفع: ىو بالياء ادلثناة من ٖتت كبالفاء، كىو الذم (: »10/33قاؿ النوكم يف شرحو )«، ذم ما أحب أف يدخل عليَّ

 «.قارب البلوغ كمل يبلغ، كمجعو: أيفاع، كقد أيفع الغالـ كيفع كىو يافع
لبلوغ: أم داناه، كمنو حديث ابن عباس ناىز فالف احللم كَّنزه: إذا قاربو، كناىز الصيب ا(: »5/421( جاء يف لساف العرب )10)

 «.  ناىزت االحتالـ... على محار أتاف كأنا يومئذ قد  اأقبلت راكبن »رضي اهلل عنهما يف البخارم: 
اقتلوا »( كمنو: ما جاء عند أمحد كغَته من حديث مسرة بن جندب رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: 11)

أم ادلراىقُت الذين مل يبلغوا احللم، مجع شارخ بشُت كخاء (: »2/60قاؿ ادلناكم يف فيض القدير )«، استبقوا شرخهمشيوخ ادلشركُت ك 
 «.معجمتُت كصحب

( يقاؿ: أٍحلىف الغالـ إذا راىق احليلم، فاختلف الناظركف إليو، فقائل يقوؿ: قد احتلم كأدرؾ، كػلىًٍلف على ذلك، كقائله يقوؿ: غَت 12)
لف على قولو، ككل شيء ؼلتلف فيو الناس كال يقفوف منو على أمر صحيح فهو زليًٍلف، كالعرب تقوؿ للشيء ادلختلف فيو: مدرؾ، كػل

 (.5/44(، هتذيب اللغة )4/268زليًٍلف، كزلنث. انظر: العُت )
على عهد النيب صلى اهلل كنا »( كمنو: ما جاء عند ابن ماجو كغَته من حديث جندب بن عبداهلل البجلي رضي اهلل عنو قاؿ: 13)

زىاًكرة، كىو ادلراىق،. انظر: الفائق يف غريب احلديث )«، حزاكرة... اعليو كسلم غلمانن  زىكَّر، كمجعو: حى ٍزكىر، كحى (، غريب 1/281يقاؿ: حى
 (.1/211احلديث البن اجلوزم )

ُّ اخلىٍلق الذم قد راىىقى احللم14)  (.2/520، كاجلارية ثوىدة. انظر: الصحاح )( الفىٍوىىد كالثَّوىد: الغالـ السمُت التا
 (.361(، ادلطلع على أبواب ادلقنع )ص:3/17(، بداية احملتاج )10/426(، الذخَتة )11( انظر: طلبة الطلبة )ص:15)
 (.2/72(، اللباب يف شرح الكتاب )3/35(، حاشية ابن عابدين )11/113( انظر: البناية شرح اذلداية )16)
 (.297(، التذكرة يف الفقو )ص:11/113رح اذلداية )( انظر: البناية ش17)
 (.3/35(، حاشية ابن عابدين )4/399(، فتح القدير )11/113( انظر: البناية شرح اذلداية )18)
 (.297(، التذكرة يف الفقو )ص:4/399(، فتح القدير )11/113( انظر: البناية شرح اذلداية )19)
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 .(190( انظر: رللة األحكاـ العدلية )ص:20)
 (.3/318(، غمز عيوف البصائر )4/181(، فتح القدير )2/205( انظر: تبيُت احلقائق )21)
 (.2/237( انظر: البياف كالتحصيل )22)
 (.20(، سيكولوجية ادلراىقة لػ:أمحد الزعيب )ص:298( انظر: علم نفس النمو من الطفولة إىل ادلراىقة لزىراف )ص:23)
 (.1/294ىج التحصيل يف شرح ادلدكنة )(، منا1/583( انظر: شرح التلقُت )24)
 (.1/140(، تبيُت احلقائق )1/58(، االختيار لتعليل ادلختار )1/143(، بدائع الصنائع )1/180( انظر: ادلبسوط )25)
 (.2/242(، الذخَتة )1/583(، شرح التلقُت )1/396(، البياف كالتحصيل )1/295( انظر: اإلشراؼ على نكت اخلالؼ )26)
 (.4/388(، اإلنصاؼ )2/82(، ادلبدع )2/167(، ادلغٍت )62سائل اإلماـ أمحد ركاية أيب داكد )ص:( انظر: م27)
 (.4/248(، اجملموع )2/165(، فتح العزيز )2/391(، البياف )2/327(، احلاكم الكبَت )1/193( انظر: األـ )28)
 (.2/82(، ادلبدع )1/476شرح ادلقنع ) (، ادلمتع1/172( انظر: ادلسائل الفقهية من كتاب الركايتُت كالوجهُت )29)
 (.4/249( انظر: اجملموع شرح ادلهذب )30)
 (.6/174( انظر: فتح البارم البن رجب )31)
(، كالًتمذم يف 517، رقم:1/203( أخرجو أبو داكد يف سننو، يف كتاب الصالة ، باب ما غلب على ادلؤذف من تعاىد الوقت )32)

 (. 207، رقم:1/248لى ادلؤذف من تعاىد الوقت )سننو، تاب الصالة ، باب ما غلب ع
 (.1/467(، ادلمتع شرح ادلقنع )2/243( انظر: الذخَتة )33)
كقاؿ «، ىذا إسناد ضعيف»(، قاؿ البيهقي: 5/16(، كالديلمي يف مسند الفردكس )3/390( أخرجو البيهقي يف اخلالفيات )34)

 «.صح، كال يعرؼ لو إسناده صحيح، بل ريكم بعضو بإسناد مظلمىذا حديث ال ي(: »2/469ابن عبد اذلادم يف التنقيح )
ًن 35) (، كابن ماجو يف 4398، رقم: 243/ 4) ا( أخرجو أبو داكد يف سننو،  كتاب احلدكد ، باب يف اجملنوف يسرؽ أك يصيب حدَّ

يف مصنفو، كتاب الطالؽ، ما  (، كابن أيب شيبة2041، رقم: 198/ 3سننو، أبواب الطالؽ ، باب طالؽ ادلعتوه كالصغَت كالنائم )
، رقم: 11/5968(، كأمحد يف مسنده، يف مسند عائشة رضي اهلل عنها )19591،رقم: 203/ 10قالوا يف الرجل يطلق يف ادلناـ )

(، كالنسائي يف الكربل، كتاب 2342رقم: 1476 3(، كالدارمي يف مسنده، كتاب احلدكد، باب رفع القلم عن ثالثة )25333
(، كابن حباف يف صحيحو، كتاب اإلؽلاف، ذكر اإلخبار عن العلة اليت 5596رقم: 265/  5ال يقع طالقو من األزكاج )الطالؽ، من 

(، كاحلاكم يف مستدركو،  كتاب البيوع ، 142، رقم: 1/355من أجلها إذا عدمت رفعت األقالـ عن الناس يف كتبة الشيء عليهم )
، 84/  6(، كالبيهقي يف سننو الكربل،  كتاب اإلقرار ، باب من ال غلوز إقراره )2363، رقم: 59/  2باب الرىن زللوب كمركوب )

(، 3/6كحسَّن إسناده النوكم يف اجملموع )«، ىذا حديث صحيح على شرط الشيخُت، كمل ؼلرجاه»(، قاؿ احلاكم: 11570رقم: 
رضي اهلل  -أىل السنن من حديث علي كعائشة كىذا احلديث قد ركاه (: »11/191كقاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية يف الفتاكل )

 «كاتفق أىل ادلعرفة على تلقيو بالقبوؿ -عنهما 
 .(3/189)( انظر: نيل األكطار 36)
 (.4/250( انظر: اجملموع )37)
 (.1/669(، مطالب أكيل النهى يف شرح غاية ادلنتهى )1/276( انظر: شرح منتهى اإلرادات )38)
(، كابن ادلنذر يف األكسط 3847، رقم:2/398كتاب الصالة، باب ىل يـؤ الغالـ كمل ػلتلم )  ( أخرجو عبدالرزاؽ يف مصنفو،39)
لغالـ مل ػلتلم (، كالبيهقي يف السنن الكبَت، مجاع أبواب كتاب اجلمعة، باب من مل ير اجلمعة ٕتزئ خلف ا4/152)
؛ ألف فيو: إبراىيم بن أيب ػلِت، قاؿ الذىيب «اؿإسناده فيو مق(: »6/173(، قاؿ احلافظ ابن رجب يف الفتح:)5858رقم:،3/319)

 «.قلت: ابن أيب ػلِت ضعيف(: »3/1155يف ادلهذب يف اختصار السنن الكبَت )
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(: 4/171( لألثـر يف سننو، كقاؿ احلافظ ابن رجب يف فتح البارم )2/24( عزاه احلافظ ابن عبد اذلادم يف تنقيح التحقيق)40)
 «.طعخٌرجو األثـر ... بإسناد منق»
(، كمن طريقو ابن ادلنذر 3501، رقم: 1/306( أخرجو ابن أيب شيبة يف مصنفو، كتاب الصالة، يف ًإمامة الغالـ قبل أف ػلتلم )41)

 «.بإسناد صحيح(: »9/83(، قاؿ احلافظ ابن حجر يف فتح البارم )4/451يف األكسط )
 (2/342(، التعليق الكبَت )1/295اخلالؼ )(، اإلشراؼ على نكت 1/58( انظر: االختيار لتعليل ادلختار )42)
(، 700، رقم:1/141( أخرجو البخارم يف صحيحو، كتاب األذاف، باب إذا طوؿ اإلماـ، ككاف للرجل حاجة، فخرج فصلى )43)

 (.465، رقم:1/340كمسلم يف صحيحو، كتاب الصالة، باب القراءة يف العشاء )
(، كابن خزؽلة يف صحيحو، کتاب الصالة، باب : ذكر 305، رقم: 1/104باب )( أخرجو الشافعي يف مسنده، كتاب الصالة، 44)

(، كالطحاكم يف شرح معاين اآلثار، کتاب الصالة، باب الرجل 1930، رقم:3/90البياف أف معاذا كاف يصلي فريضة ال تطوعا )
، 2/13ادلفًتض خلف ادلتنفل )(، كالدارقطٍت يف سننو، کتاب الصالة، باب ذكر صالة 1/409يصلي الفريضة خلف متطوع )

(، قاؿ ابن 5105، رقم:3/121(، كالبيهقي يف السنن الكربل، كتاب الصالة، باب الفريضة خلف من يصلي النافلة )1075رقم:
كىو حديث (: »2/196كقاؿ ابن حجر يف الفتح )«، ىو حديث صحيح ال ؼلتلف يف صحتو(:»24/368عبد الرب يف التمهيد )
 «.لصحيحصحيح رجالو رجاؿ ا

 (.4/250(  انظر: اجملموع )45)
 (.2/457(، االنتصار يف ادلسائل الكبار )2/342( انظر: التعليق الكبَت )46)
 (.2/342( انظر: التعليق الكبَت )47)
 (.302، رقم:5/150( أخرجو البخارم يف صحيحو، كتاب ادلغازم، بابه )48)
 (.6/176( انظر: فتح البارم البن رجب )49)
 (.1/476(، ادلمتع شرح ادلقنع )2/343تعليق الكبَت )( انظر: ال50)
 (. 3/197(، نيل األكطار )2/168(، ادلغٍت )2/343(، التعليق الكبَت )1/169( انظر: معامل السنن )51)
 (.4/248( انظر: اجملموع )52)
 (.4/63(، مرعاة ادلفاتيح )3/197(، نيل األكطار )8/23( انظر: فتح البارم البن حجر )53)
 (.6/176(، فتح البارم البن رجب )2/343(، التعليق الكبَت )1/583نظر: شرح التلقُت )( ا54)
 (.8/23( انظر: فتح البارم البن حجر )55)
 (.3/1372( انظر: إعالء السنن )56)
 (.2/185( انظر: فتح البارم البن حجر )57)
(، كأمحد 948، رقم:1/86قى اخلتاناف فقد كجب الغسل )( انظر: أخرجو ابن أيب شيبة يف مصنفو، كتاب الطهارة، من قاؿ ًإذا الت58)

(، كالطحاكم يف شرح مشكل اآلثار، باب 21096، رقم:35/21، حديث أيب ادلنذر أيب بن كعب ، )يف مسنده، مسند األنصار
، 10/122شلا تعلق بو يف إمامة الصبياف الذين مل يبلغوا يف الفرائض من الصلوات ) بياف مشكل ما ركم عن رسوؿ اهلل 

ىذا حديث (: »1/97(، قاؿ احلافظ ابن حجر يف موافقة اخلرب اخلرب )4536، رقم:5/42(، الطرباين يف ادلعجم الكبَت )3965رقم:
كىذه أسانيد كلها (: »1/188كر يف سنن الًتمذم )(، كقاؿ الشيخ أمحد شا 1/199ككذا قاؿ الزرقاين يف شرح ادلوطأ )«، حسن

 «.صحاح
 (.2/460(، االنتصار يف ادلسائل الكبار )3/1371(، إعالء السنن )5/117( انظر: شرح مشكل اآلثار )59)
 (.2/168(، ادلغٍت )10/121( انظر: شرح مشكل اآلثار )60)
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 .(4/68(، مرعاة ادلفاتيح )8/24( انظر: فتح البارم البن حجر )61)
 (.3/1372( انظر: إعالء السنن )62)
، 1/163) ا(. كاحلديث أخرجو البخارم يف صحيحو، كتاب الصالة ، باب إذا كاف الثوب ضيقن 3/198( انظر: نيل األكطار )63)

 (، كمسلم يف صحيحو، كتاب الصالة ، باب أمر النساء ادلصليات كراء الرجاؿ أف ال يرفعن رؤكسهن من السجود حىت يرفع814رقم:
 (.441، رقم:1/326الرجاؿ )

 (.3/1372( انظر: إعالء السنن )64)
 (.4/91(، بدائع الفوائد البن القيم )2/456(انظر: لوامع الدرر يف ىتك أسرار سلتصر خليل )65)
 (.4/91( انظر: بدائع الفوائد البن القيم )66)
 (.2/218( انظر: فيض البارم )67)
 (.4/68( انظر: مرعاة ادلفاتيح )68)
 (.2/344(، التعليق الكبَت )2/185(، فتح البارم البن حجر )4/167انظر: كشف ادلشكل من حديث الصحيحُت )( 69)
(. كركاية أيب داكد أخرجها يف سننو، كتاب الصالة ، باب من 1/371(، سبل السالـ )2/185( انظر: فتح البارم البن حجر )70)

 (.587، رقم:1/493أحق باإلمامة )
 (.3/198كطار )( انظر: نيل األ71)
(، 62(، مسائل اإلماـ أمحد ركاية أيب داكد )ص:21/453(، التوضيح شرح اجلامع الصحيح )1/143( انظر: بدائع الصنائع )72)

 (.6/174فتح البارم البن رجب )
 (.4/1333( انظر: شرح سنن النسائي للشنقيطي )73)
 (.6/176( انظر: فتح البارم البن رجب )74)
 (.673، رقم:1/465م يف صحيحو، كتاب ادلساجد كمواضع الصالة، باب من حق باإلمامة )( انظر: أخرجو مسل75)
 (.6/174(، فتح البارم البن رجب )4/250(، اجملموع )4/152( انظر: األكسط يف اإلمجاع كالسنن كاالختالؼ )76)
 (.2/186(، فتح البارم البن حجر )2/342( انظر: التعليق الكبَت )77)
 (.2/186(، فتح البارم البن حجر )3/135) ( انظر: احمللى78)
 (.2/186(، فتح البارم البن حجر )3/135( انظر: احمللى )79)
(، كمسلم يف صحيحو، كتاب 631، رقم:1/128( انظر: أخرجو البخارم يف صحيحو، كتاب األذاف، باب األذاف للمسافر )80)

 (.674، رقم:1/465ادلساجد كمواضع الصالة، باب من أحق باإلمامة )
 (.6/176( انظر: فتح البارم البن رجب )81)
 (.28/313( انظر: التوضيح لشرح اجلامع الصحيح )82)
  (. كأثر عائشة رضي اهلل عنها: أخرجو ابن ادلنذر يف4/18(، كفاية النبيو )4/250(، اجملموع )2/258( انظر: ْتر ادلذىب )83)

(، كالبيهقي يف السنن الكربل، مجاع أبواب صالة التطوع، 3/281)(، كابن عدم يف الكامل يف الضعفاء 4/151) كتابو األكسط
(، كيف إسناده حفص بن عمر العدين، قاؿ 4284، رقم:2/697للقرآف ) اباب من زعم أَّنا باجلماعة أفضل دلن ال يكوف حافظن 

(: 4/1885حلفاظ )كقاؿ ابن حجر يف ذخَتة ا«، قلت: حفص كاهو (: »2/927الذىيب يف ادلهذب يف اختصار السنن الكبَت)
 (.5/3732كالقلية: كعطيَّة: كاجلمع قىالىيىا: مرقة تتخذ من حلـو اجلزكر، كأكبادىا. انظر: لساف العرب )«. كحفصه ىذا غَت ثقة»

 (.1/236كاخلىٍشكينىاف: خبزة تصنع من خالص دقيق احلنطة، ك٘تأل بالسكر، كاللوز، أك الفستق، كتيقلى. انظر: ادلعجم الوسيط )
 (.2/461(، االنتصار يف ادلسائل الكبار )2/342انظر: التعليق الكبَت )( 84)
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 (.4/62( انظر: أحكاـ القرآف البن العريب )85)
 (.432، رقم:1/323( أخرجو مسلم يف صحيحو، كتاب الصالة، باب تسوية الصف كإقامتها )86)
 (.20( انظر: القوؿ التماـ يف مسائل اإلماـ )ص:87)
 (.6/204لفقهية الكويتية )( انظر: ادلوسوعة ا88)
(، البناية 1/140(، تبيُت احلقائق )1/85(، االختيار لتعليل ادلختار )1/144(، بدائع الصنائع )1/180( انظر: ادلبسوط )89)
 (.1/381(، البحر الرائق )2/344)
رح سلتصر ابن احلاجب (، التوضيح يف ش2/292(، مناىج التحصيل )1/396(، البياف كالتحصيل )1/326( انظر: التبصرة )90)
 (.2/87(، مواىب اجلليل )1/456)
(، كفاية 4/248(، اجملموع )2/165(، فتح العزيز )2/391(، البياف )258(، ْتر ادلذىب )2/327( انظر: احلاكم الكبَت )91)

 (.1/483(، مغٍت احملتاج )4/18النبيو )
(، الشرح الكبَت 2/168(، ادلغٍت )1/172لركايتُت كالوجهُت )(، ادلسائل الفقهية من كتاب ا2/338( انظر: التعليق الكبَت )92)
 (.4/388(، اإلنصاؼ )2/83(، ادلبدع )4/390)
(، البناية 1/140(، تبيُت احلقائق )1/85(، االختيار لتعليل ادلختار )1/144(، بدائع الصنائع )1/180( انظر: ادلبسوط )93)
 (.1/381(، البحر الرائق )2/344)
(، التوضيح يف شرح سلتصر ابن احلاجب 2/292(، مناىج التحصيل )1/396(، البياف كالتحصيل )1/177ادلدكنة )( انظر: 94)
 (.2/25(.شرح سلتصر خليل للخرشي )2/87(، مواىب اجلليل )1/456)
،  الشرح الكبَت (2/168(، ادلغٍت )1/172(، ادلسائل الفقهية من كتاب الركايتُت كالوجهُت )2/338( انظر: التعليق الكبَت )95)
 (.4/388(، اإلنصاؼ )2/83(، ادلبدع )4/390)
 ( انظر مسألة إمامة ادلراىق يف الفرض.96)
 (.2/282(، حاشية الطحطاكم على الدر ادلختار )1/140(، تبيُت احلقائق )1/243( انظر: الفتاكل اخلانية )97)
 (.1/381(، البحر الرائق )1/140)(، تبيُت احلقائق 1/85( انظر: االختيار لتعليل ادلختار )98)
 (.1/476(، ادلمتع شرح ادلقنع )2/83(، ادلبدع )4/390( انظر: الشرح الكبَت )99)
 (.1/476(، ادلمتع شرح ادلقنع )2/83( انظر: ادلبدع )100)
 (.1/476(، ادلمتع شرح ادلقنع )1/173( انظر: ادلسائل الفقهية من كتاب الركايتُت كالوجهُت )101)
 .(1/140(، تبيُت احلقائق )1/85ر )(، االختيار لتعليل ادلختا1/144(، بدائع الصنائع )1/180ادلبسوط )( انظر: 102)
 (.1/448(، مغٍت احملتاج )79( انظر: منهاج الطالبُت )ص: 103)
 (. 3/249(، اإلنصاؼ )3/211( انظر: الشرح الكبَت )104)
 (.2/75( انظر: بداية اجملتهد )105)
، كتاب الصياـ، باب جواز صـو النافلة بنية من النهار قبل الزكاؿ، كجواز فطر الصائم نفال من غَت ( أخرجو مسلم يف صحيحو106)

 (.1154، رقم: 2/808عذر )
 (.4/112( انظر: شرح صحيح البخارم البن بطاؿ )107)
 (.1/99( انظر: اجلوىرة النَتة )108)
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 :فهرس المصادر والمراجع
ىػ(. ٖتقيق: فؤاد عبد ادلنعم أمحد، دار ادلسلم للنشر كالتوزيع، 319بن ادلنذر النيسابورم )ت: اإلمجاع، أليب بكر زلمد بن إبراىيم .1

 ـ.2004-ىػ1425السعودية، الطبعة األكىل، 
ىػ(، تعليقات: 683االختيار لتعليل ادلختار، لعبداهلل بن زلمود بن مودكد ادلوصلي البلدحي، رلدالدين أبو الفضل احلنفي )ت: .2

 ـ.1937-ىػ1356د أبو دقيقة، مطبعة احلليب، القاىرة، الشيخ زلمو 
ىػ(، دار الكتاب اإلسالمي، بدكف طبعة 926أسٌت ادلطالب يف شرح ركض الطالب، لزكريا بن زلمد بن زكريا األنصارم، )ت: .3

 كبدكف تاريخ.
-ق1411تب العلمية، الطبعة األكىل، ىػ(، دار الك911األشباه كالنظائر، لعبد الرمحن بن أيب بكر، جالؿ الدين السيوطي )ت: .4

 ـ. 1990
ىػ(، ٖتقيق: 422اإلشراؼ على نكت مسائل اخلالؼ، للقاضي أيب زلمد عبد الوىاب بن علي بن نصر البغدادم ادلالكي )ت: .5

 ىػ. 1429أبو عبيدة مشهور بن حسن آؿ سليماف، دار ابن القيم، دار ابن عفاف، القاىرة، الطبعة األكىل، 
يب عبد اهلل زلمد بن إدريس بن العباس بن عثماف بن شافع بن عبد ادلطلب بن عبد مناؼ ادلطليب القرشي ادلكي األـ، أل .6

 ـ.1990-ىػ1410ىػ(، دار ادلعرفة، بَتكت، بدكف طبعة، 204)ت:
احلنبلي اإلنصاؼ يف معرفة الراجح من اخلالؼ، لعالء الدين أيب احلسن علي بن سليماف ادلرداكم الدمشقي الصاحلي  .7

 ىػ(، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت، الطبعة الثانية، بدكف تاريخ.885)ت:
ىػ(، كيف آخره: تكملة البحر الرائق 970البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين الدين بن إبراىيم بن زلمد بابن صليم ادلصرم )ت: .8

 ىػ(، دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانية، بدكف تاريخ.1138احلنفي القادرم )ت: بعد  حملمد بن حسُت بن علي الطورم
ىػ(، 595بداية اجملتهد كَّناية ادلقتصد، أليب الوليد زلمد بن أمحد بن زلمد بن أمحد بن رشد القرطيب الشهَت بابن رشد احلفيد )ت: .9

 ـ.2011-ىػ1432ٖتقيق: زلمد صبحي حسن حاٌلؽ، دار ادلغٍت، الرياض، 
ىػ(، دار الكتب العلمية، 587بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، لعالء الدين، أيب بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي )ت: .10

 ـ.1986-ىػ1406بَتكت، الطبعة الثانية، 
الشهَت بالصاكم ادلالكي  بلغة السالك ألقرب ادلسالك )ادلعركؼ ْتاشية الصاكم(، أليب العباس أمحد بن زلمد اخللويت، .11

 ىػ(، دار ادلعارؼ، الناشر: دار ادلعارؼ، بدكف طبعة كبدكف تاريخ.1241)ت:
ىػ(، دار 855البناية شرح اذلداية، أليب زلمد زلمود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسُت الغيتايب احلنفي بدر الدين العيٍت )ت: .12

 ـ.2000-ػى1420الكتب العلمية، بَتكت، الطبعة األكىل، 
ىػ(، ٖتقيق: د.زلمد حجي كآخركف، دار الغرب 520البياف كالتحصيل، أليب الوليد زلمد بن أمحد بن رشد القرطيب )ت: .13

 ـ.1988-ىػ1408اإلسالمي، بَتكت، الطبعة الثانية، 
ىػ(، ٖتقيق: قاسم 558افعي )ت:البياف يف مذىب اإلماـ الشافعي، أليب احلسُت ػلِت بن أيب اخلَت بن سامل العمراين اليمٍت الش .14

 ـ.2000-ىػ1431زلمد النورم، دار ادلنهاج، جدة، الطبعة األكىل، 
التاج كاإلكليل دلختصر خليل، حملمد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدرم الغرناطي، أبو عبد اهلل ادلواؽ ادلالكي  .15

 ـ.1994-ىػ1416ىػ(، دار الكتب العلمية، الطبعة األكىل، 897)ت:
ىػ(، ادلطبعة الكربل 1021تبيُت احلقائق شرح كنز الدقائق، لعثماف بن علي بن زلجن البارعي، فخر الدين الزيلعي احلنفي )ت: .16

 ىػ.1313القاىرة، الطبعة األكىل،  -األمَتية، ببوالؽ 
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عدة يسخ، ادلكتبة التجارية، مصر،  ٖتفة احملتاج يف شرح ادلنهاج، ألمحد بن زلمد بن علي بن حجر اذليتمي، ركجع صحح على .17
 ـ.1983-ىػ1357بدكف طبعة، 

ىػ(، ٖتقيق: أيب أكيس 422التلقُت يف الفقو ادلالكي، أليب زلمد عبد الوىاب بن علي بن نصر الثعليب البغدادم ادلالكي )ت: .18
 ـ.2004-ىػ1425زلمد أبو خبزة احلسٍت، دار الكتب العلمية، الطبعة األكىل، 

ىػ(، ٖتقيق: زلمد عوض مرعب، دار إحياء الًتاث 370للغة، حملمد بن أمحد بن األزىرم اذلركم، أبو منصور )ت:هتذيب ا .19
 ـ.2001العريب، بَتكت، الطبعة األكىل، 

ىػ(، ادلطبعة 800اجلوىرة النَتة على سلتصر القدكرم، أليب بكر بن علي بن زلمد احلدادم العبادم الٌزبيدم اليمٍت احلنفي )ت: .20
 ىػ.1322اخلَتية، الطبعة األكىل، 

ىػ(، دار الفكر، بَتكت، بدكف طبعة 1230حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت، حملمد بن أمحد بن عرفة الدسوقي ادلالكي )ت: .21
 كبدكف تاريخ.

ٖتقيق: يوسف  ىػ(،1189حاشية العدكم على شرح كفاية الطالب الرباين، أليب احلسن، علي بن أمحد الصعيدم العدكم )ت: .22
 ـ.1994-ىػ1414الشيخ زلمد البقاعي، دار الفكر، بَتكت، 

احلاكم الكبَت يف فقو مذىب اإلماـ الشافعي، أليب احلسن علي بن زلمد بن زلمد بن حبيب البصرم البغدادم، الشهَت  .23
الكتب العلمية، بَتكت، الطبعة ىػ(. ٖتقيق: الشيخ علي زلمد معوض، الشيخ عادؿ أمحد عبد ادلوجود، دار 450بادلاكردم )ت:

 ـ.1999-ىػ1419األكىل، 
ىػ(، ٖتقيق: زلمد حجي، 684الذخَتة، أليب العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن ادلالكي الشهَت بالقرايف )ت: .24

 ـ.1994زلمد بو خبزة، دار الغرب اإلسالمي، بَتكت، الطبعة األكىل، 
ىػ(، دار 1252ختار، البن عابدين، زلمد أمُت بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الدمشقي احلنفي )ت:رد احملتار على الدر ادل .25

 ـ.1992-ىػ1412الفكر، بَتكت، الطبعة الثانية، 
ىػ(، ٖتقيق: زىَت الشاكيش، ادلكتب 676ركضة الطالبُت كعمدة ادلفتُت، أليب زكريا زليي الدين ػلِت بن شرؼ النوكم )ت: .26

 ـ.1991-ىػ1412َتكت، دمشق، عماف، الطبعة الثالثة، اإلسالمي، ب
سبل السالـ ادلوصلة إىل بلوغ ادلراـ، حملمد بن إمساعيل األمَت الصنعاين. ٖتقيق: زلمد صبحي حسن حالؽ، دار ابن اجلوزم،  .27

 ىػ.1418الدماـ، الطبعة األكىل، 
سلسلة األحاديث الصحيحة كشيء من فقهها كفوائدىا، أليب عبد الرمحن زلمد ناصر الدين، بن احلاج نوح بن صلايت بن آدـ،  .28

 ىػ. 1422-ىػ1415ىػ(، مكتبة ادلعارؼ للنشر كالتوزيع، الرياض، الطبعة األكىل، 1420األلباين )ت:
ىػ(، ٖتقيق كتعليق: أمحد زلمد 279اؾ، الًتمذم، أبو عيسى )ت:سنن الًتمذم، حملمد بن عيسى بن سىٍورة بن موسى بن الضح .29

 ىػ. 1395شاكر، كزلمد عبد الباقي، كإبراىيم عطوة، مكتبة كمطبعة مصطفى البايب احلليب، مصر، الطبعة: الثانية، 
الدارقطٍت سنن الدارقطٍت، أليب احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدم بن مسعود بن النعماف بن دينار البغدادم  .30

، مؤسسة الرسالة، بَتكت، الطبعة 385)ت: ىػ(، ٖتقيق: شعيب االرنؤكط، حسن عبد ادلنعم شليب، عبد اللطيف حرز اهلل، أمحد برىـو
 ىػ. 1424األكىل، 

ىػ(، 275سنن أيب داكد، أليب داكد سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشَت بن شداد بن عمرك األزدم السًِّجٍستاين )ت: .31
 يق: زلمد زليي الدين عبد احلميد، ادلكتبة العصرية، بَتكت.ٖتق
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Imamate of the Adolescent in Islamic Jurisprudence 

 

Ahmed bin Ali Al-Hamami 

 

Abstract 

This study is entitled: “The Imamate of the Adolescent in Islamic Jurisprudence”, it aims 

to explain the rule of imamate of the “teenager” in praying, whether this prayer is 

obligatory or superfluous, and whether this imam is an adult, or not an adult, liberated in 

that subject of conflict in it, Remembering the scholars, considering their doctrinal 

doctrines, and mentioning their arguments in that transmission and mentality, then 

reaching the desired result. 
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ْاهَْيػْْلَْعَْْهِْحِْرْْشَْاِبْوَْرَْعَْْةْالِْحَْلِْْمِهْمُْظَْْنْْنَْيْْبػَْْيْ رِْْيْرِْىْالحَْلَْعَْْالَحْضَرِميْ ْؽٍْرَْحَْْبْْاتُْاكَْرَْدْْتِْاسْْ
 د. مجاؿ رمضاف حيمد حدجياف                                                                                 
 أستاذ مشارؾ، قسم اللغة العربية 
 كلية اآلداب، جامعة حضرموت             

ْ:الملّخص
اىا يػيعىدُّ نىٍظمي ميٍلحىًة اإلٍعرىاًب لًٍلحىرًٍيرًمِّ نىٍظمنا حىاًفًلن ًبى  ادٍةةو ضٍلوًيٍةةو اٍستػىٍوعىتىٍ  أبٍػوىابى الٍَةٍحًو، َّميٍة جىا ى رىرىحي ي عىلىيػٍ

ميتػىعىلًِّم يفٍ ػمتيػَِّنا ما سك ى عَ ي يف الَظم، أك اخلًلؼى أك اآلرا ى يف ادلسألة؛ لييزًٍيلى مىا قىٍد ييٍشًكلي عىلىى القىارًًئ أىًك ال
ـى ذًٍكًر تفاصيل ادلسائل؛ بوص تًً  أٍك عد اًئًل الٍَةٍحًو أىٍك تػىٍعًلٍيًلى ًف الٍَةٍظًم ال مىا ذىهىبى إًلىٍيً  يفٍ بػىٍعًض أبٍػيىاًِتىا ًمٍن مىسى

 يتأتٍةى في  لَاظًمً  ذكري كلِّ ري و أٍك تفاصيل . 
لُّ ًإٍركىاذلىىا، ميٍلحى ػكىرىرىحى َبىٍرىؽه احلىٍضرىًميُّ نىٍظمى ال ًة، كىجىا ى ًفٍيً  ًبىادٍةةو تػيٍوًضحي أبٍػيىاتػىاىا، كىتىٍدفىعي إًٍلتىاسىاىا كىَتًى

كأضاؼى مادٍةةن علميٍةةن بأسلوبو أخٍةاذ، كزاد أيضنا مجلةن غريى قليلةو من التَتياات كالفوائد، مثٍةلٍ  تًٍلكى التٍةَتيااتي ما 
ػ ي َبرؽه على احلريرمِّ  رى أفٍة َبىٍرىقنا حىاكىمى احلىرًٍيرًمٍة ًإَلى نىٍظًم الػيف نظًم ال اٍستىٍدرىكى ًة رلرٍةدنا مٍن ررًح ػميٍلحىًة، غىيػٍ ميٍلحى

ًة اإًلٍعرىاًب.  احلريرمِّ علي ؛ إٍذ قد يىٍدفىعي مىا أىقىامى ي ًمٍن اٍسًتٍدرىاكىاتو عىلىى نىٍظًم ميٍلحى
ى  القارئي موقعىاا مٍن نظًم ادللحًة كررحاا للحريرمِّ، كأفٍة  هذا التحث تضمٍةن هذًه االستدراكاًت ليتتّيٍة

 لتحرؽو مَدكحةن فياا أىٍك ال.
مة: ْالمقد 

ًة اإل ٍرًحً  عىلىى ميٍلحى عىًملى عىلىٍى تػىتىتًُّع  إذٍ ٍعرىاًب لًٍلحىرًٍيرًمِّ؛ عيًِنى هذا التحثي بًتىتىتًُّع اٍسًتٍدرىاكىاًت َبرؽو يفٍ رى
اًئًل نظًم الػاحلريرمِّ يف مسائًل نىٍظًم ال ًة كىإٍغفىاًؿ مىا أىٍكضىحى ي احلىرًٍيرًمُّ جلملةو مٍن مىسى ًة يفٍ الشٍةرٍحً ػميٍلحى معى أفٍة  ،ميٍلحى

أرارى إلياا يف ررح ؛ لًيىكيٍوفى  َبرقنا قًد اطٍةلعى على ررًح احلريرمِّ، كأرارى يف مجلةو من مسائًلً  إَل أفٍة احلريرمٍة قدٍ 
ا لًَػىٍقًص نظًمً . كىكىافى رىرٍحي احلىرًٍيرًمِّ عىلىى ال ًت الٍةًِتٍ بػىَنى ػرىٍرحي ي ميتىمِّمن ـى عىٍن مجيٍلىةو ًمنى اإلٍركىاالى ميٍلحىًة قىٍد أىمىاطى اللِّثىا
اتًً ، فجا ىت استدراكاتي ي عائمةن بّيى    نظًم ادللحًة للحريرمِّ كررًحً  علياا. عىلىيػٍاىا َبىٍرىؽه اٍسًتٍدرىاكى

ميٍلحىًة نىٍظمنا ػلىًكٍن قىٍد يىكيٍوفي لًتىٍحرىؽو مىٍَديٍكحىةه يفٍ مىا ذىهىبى إًلىٍيً  ًمًن اٍسًتٍدرىاكىاتو عىلىى احلرًٍيرًمِّ؛ ًبوىٍصًف ال
ٍرًحً ، كىالشٍةرٍحي جىا ى بػىٍعدى ذىًلكى يفٍ إٍيضىاًح  ٍرًحً  ػأبٍػيىاًت الميٍستىًقًلا عىٍن رى ميٍلحىًة، كىأىفٍة القىارًئى ريبٍةىا قػىرىأى الٍَةٍظمى ًبغىرٍيً رى

ا السٍةتىًب بػىَنى َبىٍرىؽه عىلىٍيً ، فػىفىًامى ًمٍَ ي مىا قىٍد يػىتىأىتٍةى ًِلمِّ قىارًئو ًمٍن فػىٍاًم مىسىاًئًل الٍَةٍحًو ًلميجىرٍةًد ًقرىا ىًة الَىٍظًم.  كىذًلىذى
ًة اإًلٍعرىااٍسًتٍدرىاكى  ًٍؿ ًقرىا ىةو أىكٍةلًيٍةةو لًَىٍظًم ميٍلحى ا قىٍد يػىٍفاىمي القىارًئي ًمٍن مىسىاًئًل الٍَةٍحًو ًمٍن ًخًلى اًتً  اتًً  ًلمى ًب فيىٍتًِنٍ باٍسًتٍدرىاكى
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 حدجياف حيمد د. مجاؿ رمضاف ... مِّ رً يٍ رً ى احلى لى عى  احلىٍضرىًميِّ  ؽو رى َبىٍ  اتي اكى رى دٍ تً اسٍ 
 

ًلكى حىاكىمى َبىٍرىؽه احلىرًٍيرًمٍة ًمٍن خً  ا أٍك تىصىوُّرنا، ًلذى ًٍؿ نىٍظًم الًمٍن خًلًؿ تلكى الًقرىا ىًة حيٍكمن ٍرًحً  ػًلى ٍ ًمٍن رى ميٍلحىًة الى
 عىلىيػٍاىا.

ًتً ، كىبػىٍّيى  ا التىٍحثي لًيىضىعى القىارًئى بػىٍّيى مىا اٍستىٍدرىكى ي َبىٍرىؽه عىلىى احلىرًٍيرًمِّ يفٍ نىٍظًم ميٍلحى  مىا جىا ى يفٍ رىرًٍح جىا ى هىذى
ًة، كىجىعىٍلتي ي يفٍ ػاحلىرًٍيرًمِّ عىلىى ال ًلمىًة: مىٍتحىثو يفٍ الميٍلحى ثىةو تػىتػىعنا لًًقٍسمىًة الكى اًئًل ادلختصٍةة باالٍسًم، ػمىتىاًحثى ثىًلى مىسى
اًئًل ادلختصٍةة بالًفٍعًل، كىثىاًلثو يفٍ الػكىمىٍتحىثو يفٍ ال كيريٍكًدهىا يف نىٍظًم  سبً َبمىسىاًئًل ادلختصٍةة باحلىٍرًؼ. ميرىتٍةػتىػةن ػمىسى

.ميٍلحىًة كررحى ػال اىا للحريرمِّ كَبرؽو  يػٍ
بِاِِلْسِم: ْالَمْبَحُثْاأَلوَُّل:ْالَمَساِئُلْالُمْخَتصَّةُْ

ْالمسألةْاألولى:ْفيْاألسماءْالتيْتالزُمْالضافَة:
ْقالْالحريريُّ:

ا  **  ًمٍثلي: لىديٍف زيدو كإٍف ًرٍئ ى لىدىلػػػػميضىاًؼ مىا جيىيػرُّ أبىػػػكيف ال  ػػػػدى
ػػػػػػػػافى كذيٍك كىًمػػػثٍػػػػلي  **  كىمىػػٍع كىًعػػٍَػػػػدى كىأيٍكليػػػػػػػػػػٍو كىكيػػػػػػػػػػػػػػػلُّ كًمػػػٍَػ ي   سيػٍتػحى

ػػا بًػػػػػًلى ًمػػػػػػػػػػػرى   اثيػمٍة اجًلاىػاتي السِّ ُّ فىػٍوؽى ككىرىا  **  كىيىػٍمػَىػػةن كىعىػٍكػسيػػاى
ا غىػٍيػري كىبىػػٍعػضي  ػكىػذى ػا مىٍن رىكىلكىهى ػلًػمو رىَّتٍة رىكىاهى    (1)كىًسػػوىل  **  يفٍ كى

ْقالْبحرٌؽ:ْ
؟(، ك)جا ىِنٍ ًكػًلى  ػٍرهي الَاظمي قوذلييٍم: )مىعىػاذى اهلًل(، ك)أمُّ الٍَةػاًس جا ىؾى : كًمػمٍةػا مٍل يذكي  الرٍةجيلىٍّيً كًكٍلتىا "قيػٍلػ ي

بىٍكرو(، ك)سائري الٍَةاًس(، أم: باقيام، كقيل: إفٍة سائر بعَن مجيع، ك)ذاتى  ادلرأتػىٍّيً(، ك)زيده ًرٍت ي عىٍمروك كديٍكفى 
ٍتي اِلىٍْحىػاًؿ(( ]الطًلؽ: [، ك)لىعىٍمري اهلًل(، ك)جلٍس ي بّيى القوـً ككىسىطى 4اليمًّي(، ك)ذاتى الشِّمىاؿ(، ك))كىأيٍكالى

 .(2)، كما أرت ى ذلك"الٍَةاًس( )بفتًح السّي(، كقد تيسىكٍةني إذا كانٍ  بعَن: بّيى 
ْبحثْالمسألة:ْ

استدرىؾى َبرؽه على احلريرمِّ مجلةن من اِلمسا  الِت تًلزـي اإلضافةى كمل يذكٍرها احلريرمُّ يف نظم ادللحة. كمعى 
ْ يأًت علياا مجيًعاىػا.ملٍ اِلمسا  ادلًلزمة لإلضافة  ذكًر ما استدرك  َبرؽه من

: إفٍة اِلمسا ى الِت تًلزـي لإلضافة قسماف كفوؽى ما ذكره احلريرمُّ كَبرؽه من اِل مسا  ادلًلزمة لإلضافًة أقوؿي
، كال يأيت  ا، اثَاًف، أحدمها: ميًلزـه لإلضافة لفظنا كمعَنن : )عَدى(، ك)لدىل(، مَاامفردنا بل يأيت مضافنا أبدن

 ك)ًسوىل(، ك)قيصىارل الشيً (، ك)ْحيىادىاهي(.
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: مًلزـه لإلضافة لفظنا دكفى  ادلعَن، كيأيت مفردنا كما يأيت مضافنا، كمَ  ما ال ييضىاؼي إالٍة لضمري،  كاآلخري
(. كنوعه ما ال ييضىاؼي إالٍة جلملة كألفاظ  هي  ػ ً ألفاظً من ك  (، ك)سىٍعدىٍيكى (، ك)دىكىالىٍيكى (، ك)لىتػٍةٍيكى هي )كىٍحدىؾى

(، ك)إٍذ(، ك)ًإذىا(  .(3))حيثي
ْالحال:ْالمسألةْالثانية:ْفيْانتصاِبْالمصدِرْعلى

ْقالْالحريريُّ:
ري رىٍكضى كىًمٍَ   (4)ا  **  كىاٍرتىمىلى الصٍةمٍةا ى ًإٍذ تػىوىضٍةا ي قىٍد جىا ى اِلىًميػٍ

ْقالْبحرٌؽ:ْ
ا لً تػى  انًتصىابى مثًل هذا ادلصدرً  إَّنٍةىا اٍختىارى الشٍةيخي  تَػْنِبْيٌه:"  .اؿى ال يىكيٍوفي ًإالٍة كىٍصفنا؛ ًِلىفٍة احلى جىمىاعىةو ػتػىعنا ًلمى

أىفٍة ًمٍثلى ذىًلكى مىٍَصيٍوبه عىلىى احلىاًؿ  - كىأىتٍػتىاًع ً  (6)، كىاِلىٍرجىحي ًعٍَدى اٍبًن مىاًلكو (5)كىهيوى مىٍذهىبي ًسٍيتػىوىٍي ً  - كىاجليٍمايٍوري 
رً ػالوىاًقًع بًلىٍفًظ ال  .مىٍصدى

ـى ال ًر أىٍيضنا نػىٍوعي الػكىشلٍةا أيًقٍيمى مىقىا ًر الػمىٍصدى ً ػمىٍصدى دىةه، كىقىٍولًً : ػػػى  ذلً ميتػىّيِّ ٍيئىاته ميتػىعىدِّ ٍيئىًة الًفٍعًل إذىا كىافى لى ي هى
َػٍاىا، كىًمثٍػلي ي قػىٍوذليي  رىةو كالصٍةمٍةا ي نػىٍوعه ًم ًثيػٍ ٍيئىاتو كى ٍم: قػىعىدى القيٍرفيصىا ى، اٍرتىمىلى الصٍةمٍةا ى ...؛ ِلفٍة االٍرًتمىاؿى يػىقىعي عىلىى هى

ًن اٍحتىَبى بًيىدى  ٍن يػىتىتىٍختػىري يفٍ ًمٍشيىًتً ، كى ػٍيً ، كىمىشىى الًلمى ٍيً  إَلى كىرىائً ً ميطىٍيطىا ى )بًتىٍخًفٍيًف الطٍةاً ( ًلمى ٍـً  .يػىريدُّ يىدى كىظىاًهري كىًلى
لى الصٍةمٍةا ى، مىٍَصيٍوبه ًبًفٍعلو ميقىدٍةرو، كىجىا ى اِلى  ري رىٍكضنا، كىلىٍيسى  الشٍةٍيًخ أىفٍة: اٍرتىمى ، بىٍل هيوى ًمٍن أٍمًثلىًة مىا أيًقٍيمى ًميػٍ ًلكى كىذى

ـى ال ًر"ػًفٍيً  الَػٍةٍوعي مىقىا  .(7)مىٍصدى
ْبحثْالمسألة:ْ

ًؼ بػىٍّيى الٍَةٍحوًيػٍِّّيى عىلىٍى  -أعِن انتصىابى ادلصدًر الواًقًع مىٍوًقعى احلاًؿ  -هذًه ادلسألةي  ائًًل اخًلًلى ًمٍن مىسى
ثىةو مىٍشايٍورىةو  اًهبى ثىًلى . كىمىٍذهىبي الكوفيػٍِّّيى بأفٍة (8): أكٍةذليىا مىٍذهىبي اجليٍمايٍوًر كًسٍيتػىوىٍيً  كاٍبًن مىاًلكو كىمىا أرىارى َبرؽه مىذى

ىٍَصيوبى مَصيوبه على ادلصدريٍةًة لكنٍة الٍَةاصبى ل  هيوى الفعلي ادلذكيوري لتأكًُّلً  بفعلو ًمٍن لفًظ ادلصدًر، فػ)جا ى 
ادل

، كهو أفٍة ادلصدرى (10). كادلذهبي الثٍةالثي هو مذهبي اِلخفشً (9)تأكيل )ركضى اِلمريي ركضنا(اِلمريي ركضنا( يف 
.  مَصوبه بفعلو زلذكؼو

كاحلريرم يف ررح  ادللحة ذكر َت ى التيً  اخلًلؼى فقاؿ: "اختلف الٍَةحويُّوف يف ادلصدًر الواقًع موقع 
ٍشينا. فقاؿ اِلكثركف: إفٍة الوج ى نصتياما كنظائريمها على احلاؿ، احلاًؿ، كقولك: أقتل اِلمريي رٍكضنا، كجا ى زيده مى 

لى قولي  تعاَل: ))قيٍل أىرىأىيٍػتيٍم ًإٍف  على أٍف يكوفى تقديري الكًلـً أقتلى اِلمريي راكضنا، كجا ى زيده مارينا، كعليً  ْحًي
يَتصتاًف انتصابى ادلصدًر احملذكًؼ فعلي ، [، أم: غائرنا. كقاؿ بعضيام: بٍل 30أىٍصتىحى مىاؤيكيٍم غىٍورنا(( ]ادللك:
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ه بثػىٍوبًً : )ار : أقتلى اِلمريي يركيضي ركضنا، كجا ى زيده ميًشٍي مىٍشينا. فأمٍةا قوذلييٍم ًلمىٍن ُييىلِّلي جسدى تملى كتقديري الكًلـً
ٍيً : )قعدى القيٍرفصىا ى( فانتصابػيايما مجيعنا عػالصمٍةا ى(، كللقاعًد ال لى ادلصدًر الذم يدؿُّ على هيئة ميٍحتىِب بيدى
: ارتملى االرتماؿى ادلعركؼى بالصمٍةا ، كقعدى القعدةى ادلعركفةى بالقرفصاً "الفاعًل، كتقديري الكى   .(11)ًلـً

 كهبذا يػيٍعلىمي أفٍة احلريرمٍة كاف مستحضرنا كج ى اخلًلًؼ يف ادلسألًة مكتفينا با رجٍةح  من قوًؿ الكوفيّي.
ْالعاملْفيْالحال،ْومنْحذؼْعاملْالحالْوجوبًا:ْالمسألةْالثالثة:
ْقالْالحريري:ْ

ا ا  **  كىًبٍعتي ي ًبًدٍرهىمو فىصىاًعدن  (12)كىًمٍَ ي مىٍن بًالًفَىاً  قىاًعدن
ْقالْبحرٌؽ:ْ

"أرارى يف هذا التيً  إَل مسألتػىٍّيً: إحدامها: أفٍة عاملى الَصًب يف احلاًؿ قد يكوف فعًلن ككصفنا مشتػىقاا، 
 يكوف اسمى إرارىةو دلا فيً  مَن الفعًل ...كقد 

كشلٍةا يعملي يف احلاًؿ أيضنا الظٍةرؼي كاجلارُّ كاجملركري؛ دلا فياما من معَن االستقراًر، كقولك: )يف الداًر  تنبيٌه:
.  بشره مائسنا(، ك)خىٍلفىكى عمرهك قاعدنا(، ككذا )أينى اِلمريي جالسنا؟(؛ ِلفٍة )أينى( ظرؼي مكافو

، كقول : )بٍعتي ي ادلسأل ة الثانية: أفٍة عاملى احلاًؿ قٍد ُييٍذىؼي كجوبنا إذا جا ىٍت لتياًف تدريًج زيادةو، أٍك نقصو
ا(، أم: فػىعىًلى الدِّرهمي ص .ابردهمو فصاعدن ٍرهىمي سافًلن (، أم: فاضلطٍة الدِّ ا، ك)أعطٍيتي ي درمهنا فساًفًلن  عدن

، كقوذلم: )أقى  كشلٍةا ُييٍذىؼي فيً  عاملي  تنبيٌهْآخُر: منا ائً احلاًؿ كجوبنا إذا كقعٍ  بدالن من لفًظ الفعًل يف توبيخو
(. كجوازنا إذا دؿٍة عليً  دليله، ضلو قول  تعاَل: ))فىًإٍف ًخٍفتيٍم فىرًجىاالن أىٍك ريٍكتىاننا(( ]التقرة:عى ػقى  دٍ قى كى  [، 239دى الٍَةاسي

 .(13)أم: فصلُّوا"
ْبحُثْالمسألة:ْ

َبرؽو إَل مسألتػىٍّي: إحدامها: العامل يف احلاؿ؛ إًذ استدرؾى على احلريرمِّ اكتفا ىه بذكًر  يشريي استدراؾي 
 أنواعو ثًلثة، هي: الفعل، كالوصف ادلشتق، كاسم اإلرارة، فزادى َبرؽه علياا الظرؼى كاجلارٍة كاجملركرى.

حلذًؼ عامل احلاؿ، كمها: إذا  كادلسألة اِلخرل: استدرؾى َبرؽه على احلريرمِّ اكتفا ىه بذكًر موضعىٍّيً 
، فاستدرؾ َبرؽه موضعنا حلذًؼ عامًل احلاًؿ كجوبنا، هو إذا كقعً  احلاؿي  جا ٍت لتياًف تدريًج زيادةو، أٍك نقصو
. كموضعنا حلذًفً  جوازنا كذلك إذا دؿٍة عليً  دليله، كمل يذكيٍرهي احلريرمُّ يف نظًم  بدالن من لفًظ الفعًل يف توبيخو

 .ادللحةً 
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ا ابن احلاجب ذكرى احلاؿ  كإَل العامل يف ى : الفعلي، أٍك رتاي ي، أٍك معَاهي. أَّنٍة أفٍة ما أرت ى الفعلى  الرٍةضي كبّيٍة
ما ييٍستػىٍَتىطي مَ   أفٍة معَاه هو، ك ، كادلصدرً اةً ادلشتٍة  فعوًؿ، كالصفةً كاسًم الفاعًل، كاسًم ادل  ، ي ما يعملي عملى  هو

معَن التشتيً  من دكًف التشتيً ، ك كحرًؼ ، ةً ارى كاسًم اإلرى  ارِّ كاجملركًر، كحرًؼ التَتيً ،معَن الفعًل، كالظٍةرًؼ، كاجل
، كادلَسوب، ضلو: أنا قػيرىريٌّ مفتخرنا، كاسًم  ا لفظو داؿٍّ عليً ، ضلو: زيده عمرهك مقتًلن الفعًل، ضلو: عليكى زيدن

 .(14)راكتنا
إَل مواقعاا القياسيٍةة مع كجوًد قريَةو دالٍةةو على أرار الرٍةًضي  جوازنا ككجوبنا كإَل حذؼ عامل احلاؿ

ـى ذًٍكريهي إمٍةا يف  احلذًؼ، ا مىٍاًدياا، أٍك تقدٍة فقريَةي ما حيًذؼى جائزنا: حضوري معَاه، كقوًلكى للمسافًر: راردن
، كقولك: قائمنا، يف جواب مىنٍ  ، كقول  تعاَل:  االستفااـً ا، أٍك يف غرًي االستفااـً قاؿ: كيفى خلٍةٍف ى زيدن

ا قادرينى.4، 3))أىُيىٍسىبي اإًلٍنسىافي أىٍف لىٍن صلىٍمىعى ًعظىامى ي * بػىلىى قىاًدرًٍينى(( ]القيامة: كمن  [، أم: بػىلىى صلمعيايمى
ى  مواضًع حذفاا كجوبنا  مو هى رٍ دً بً  تي ي عٍ بً  مثل: لفاً  أٍك َّميٍة،ئنا فشيئنا، مقركنةن با، ريه احلاؿي ازديادى ٍننو أٍك غري أٍف تػيتػىّيِّ

ا،اعً صى فى  ا أكٍ  دن ا: قرٍأتي كلٍة يوـو جز نا من القرآفً مثل نً مى الثٍة  رٍيً يف غى ك ، َّميٍة زائدن ا، أٍك: َّميٍة زائدن كمَاا ما كقعى  ،، فصاعدن
ا قائمنااحلاؿي فيً  نائتنا عن خ كمَاا أمسا  جامدة متضمَِّة توبيخنا على ما ال يَتغي من ، ربو، ضلو: ضريب زيدن

 .(15)أمتيمياا مرٍةةن، كقيسياا أخرلالتقلًُّب يف احلاؿ، مع مهزًة االستفااـً كبدكَّنا أيضنا، كقوذلم: 
ثل: كاحلريرمُّ ذكرى ما استدركى ي علي  َبرؽه يف ررًح ادللحًة؛ إٍذ قاؿ: "العامل يف احلاؿ يكوف فعًلن صرُينا، م

جا ى، كأقتلى، كيقوـي، كيقعدي. كيكوف معَن فعلو كالظٍةٍرًؼ، كحرًؼ التَتيً ، كاسًم اإلرارًة، كاجلارِّ كاجملركًر 
، كال يف ررحاا.(16)..."  . كمٍل يذكيٍر حذؼى احلاًؿ، ال يف ادللحة كما مرٍة

ْالمسألةْالرابعة:ْ)كم(ْاِلستفهاميَّة:
ْقالْالحريري:

اػػػػػػػػػػػػػاً ػػفٍ ػػتى ػػ ى هًبىا ميسٍ ػػئٍ ػػٍم ًإذىا جً ػػػػػػػكىكى   (17)مىا  ** فىاٍنًصٍب كىقيٍل: كىٍم كىوٍكىتنا َتىًٍوٍم السٍةمى
ْقالْبحرٌؽ:ْ

، ذكرى اجلرٍة أيضنا "كجيوزي جرُّهي، أم: كٍم َتوم  :بعدى أٍف ذكرى الوج ى يف متييًز )كم( االستفااميٍةًة كهو الٍَةٍصبي
)السٍةمىا ي( فاعلي ، تقديريه: أمُّ عددو َتىٍ  ـً لًػ)َتوم(، كى ً  يٍ وً السما ي من الكواكًب؟ فىػ)كىٍم( يف زللِّ ادلفعوًؿ ادلقدٍة

 ا ي؟.مى السٍة 
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ا، على تقديًر إضماًر يف متييًز )كىم( االستفااميٍةًة اجلرٍة أيضن  - (19)مَام اٍبني مالكو  - (18)أجازى مجاعةه  تنبيٌه:
)ًمٍن( قتلى ، كتمييًز ادلقاديًر، لكٍن قيٍةدى ابني مالكو جوازى ذلكى بديخيوًؿ حرًؼ اجلرِّ أيضنا على )كم(، كقولك: 

رىاًهًم؟"  . (20))ًبكىٍم درهمو اررتيٍػتى ي؟(، أٍم: ًبكىٍم ًمنى الدٍة
ْبحُثْالمسألِة:ْ

كما يأيت رلركرنا، كبعضي الَحويػٍِّّيى ذهبى إَل أفٍة متييزها ال جييىرُّ إالٍة يأيت متييزي )كم( االستفااميٍةةي مَصوبنا،  
 .(21)إذا كانٍ  رلركرةن ررطنا فياا

ةً ػكَبرؽه استدرؾى على احلريرمِّ اكتفا ىهي بوجً  نصًتً  يف نظًم ال  .ميٍلحى
ميٍةة؛ إٍذ قاؿ: "ك)كم( االستفااميٍةةي الٍَةٍصًب يف متييًز )كم( االستفاا يف ررًحً  ادللحةى أكٍةدى كج ى  كاحلريرمٍة 

ها على التمييز، تشتيانا ذلا بالعدًد ادلَصوًب على التمييز ... ك)كم( االستفااميٍةةي قد تقعي موقعى  صىبي ما بعدى يَي
ا( على التمييز. كقد تق ( اخلربي، كنصٍت ى )عتدن ؟ فػ)كٍم( متتدأه، ك)لكى ا لكى : )كٍم عتدن عي ادلتتدًأ يف مثًل قوًلكى

 : ، مثل قوًلكى ؟(. كتقعي موقعى اجلارِّ كاجملركًر، تارةن َبرًؼ اجلرِّ موقعى ادلفعوًؿ بً ، يف مثًل قولك: )كٍم رجًلن رأٍي ى
؟(" : )ابني كىٍم سَةو أٍن ى ؟(، كترةن باإلضافًة يف مثل قوًلكى  .(22))ًبكىٍم درمهنا بٍع ى

: ْالمسألةْالخامسة:ْالمستثنىْبإِلَّ
ْقالْالحريريُّ:

 اؿى يفٍ اإًلٍعرىابً دى ػػػػػً  اإًلبٍ ػػػػػػػػػػٍن ًفٍيمىا ًسوىل اإًلجٍيىاًب  **  فىأىٍكلً ػكىًإٍف يىكي 
: مىا الفىخٍ  : هىٍل مى ػػري ًإالٍة الكى ػتػىقيٍوؿي ـي ػرىـي  **  كى  (23)حىلُّ اِلىٍمًن إالٍة احلىرى

ْقالْبحرٌؽ:ْ
؛ ِلنٍة  ًمٍن قتيًل االستثَاً  ادلفرٍةًغ؛ ِلفٍة قولى ي: )ما الفخري(: متتدأه،  تنبيٌه:" ... كأمٍةا متثيلي الشٍةٍيًخ ففً  نظره

(( ]آؿ عمراف: [، ككذا قول : )كهٍل زللُّ 144كقول : )إالٍة الكرـي(: خربيه، كقول  تعاَل: ))كىمىا زليىمٍةده ًإالٍة رىسيٍوؿه
: )مىا الفخري(، ك)هٍل  اِلٍمًن(: متتدأه، قول : ٍّ؛ إٍذ لٍو قػيٍل ى )إالٍة احلرـي(: خربي، فاالستثَا ي فياما مٍن كًلـو غرًي تا

(، كأ(24)زللُّ اِلمًن( مٍل ييًفٍد، إالٍة على مذهًب ُيىي الفرٍةا  : كهٍل زللُّ ٍف يػيقىدٍةرى ، بتقديًر ما يتمُّ بً  الكًلـي، قتلى )إالٍة
 .اِلٍمًن مكافه إالٍة احلرـي 

، ليسى هو على ستيًل ػما ذكرىهي مٍن إعراًب ادلستثَن يف غرًي ال تنبيٌهْآخُر: ميٍوجىًب إعرابى ادلستثَن مَ  بدالن
الويجيوًب كما تػيٍوًهمي عتارتي ي، بٍل هيوى اِلٍجوىدي مع أفٍة نصتى ي مطلقنا كادلوجىًب، عريبٌّ فصيحه، كهبما قيرًئى قول  تعاَل: 

(( ]الَسا :))مىا فػىعىليٍوهي ًإالٍة  ))ًإالٍة قىًلٍيًلن  .(26)"(25)[66 قىًلٍيله((، كى
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ْبحثْالمسألة:ْ
( إذا كاف غريى موجبو كسيتىقى بَفيو      استدرؾى َبرؽه على احلريرمِّ يف نظًم ادللحة ذًٍكرىهي يف ادلستثَن بًػ)إالٍة

ٍ( إذا كاف غريى ذكر الَحويُّوف ًهمي عتارتي ي ذلك، كقد أك رتا  أٍف يػيٍعرىبى بدالن إٍذ تػيوٍ  موجبو  أفٍة ادلستثَن بًػ)إالٍة
اـً فإفٍة ل  كجاىٍّيً من اإلعراًب جائزىٍيًن، مها: إعرابي ي على االستثَاً   فسيًتقى بَفيو أٍك رتا  كالَاًي أًك االستٍفاى

ْ.(27)اإلتتاًع بدالن من ادلستثَن مَ  نصتنا، أٍك على
      ري الَحويّي من جواًز الوجاىٍّيً الَصًب على االستثَا ، ما ذهبى إليً  مجاو احلريرمُّ يف ررح  كأكردى 

، كهو أٍف يكوفى الكًلـي نفينا، أٍك استفاامنا، أٍك َّنينا،  أٍك إعراب  بدالن فقاؿ: "كإذىا أتىى االستثَا ي من غرًي موجبو
ًؿ، فاِلى  ا ٍجوىدي أٍف تػيٍعًربى ما بعدى إالٍة بإعراًب ما قتلىاا على ستيًل التدى ـى أحده إالٍة زيده، كما ضرٍب ي أحدن تقوؿ: ما قا

ا( يف ادلواطًن الثًلثًة بإعراًب )أحدو(، على ستيل التدًؿ. كلكى  ا، كما مرٍرتي بأحدو إالٍة زيدو، فتعرب )زيدن إالٍة زيدن
ا إالٍة  ا، كما ضرٍب ي أحدن ـى أحده إالٍة زيدن ا، كما مرٍرتي  أٍف تَصبى االسمى ادلستثَن على اِلٍصًل فتقوؿ: ما قا زيدن

ا، كعلى اللغتػىٍّيً قيرًئى قولي  تعاَل: ))ما فعليٍوهي إالٍة قليله مَام(( ]الَسا : [، برفًع )قليل( كنصًت ، 66بأحدو إاٌل زيدن
 .(28)كإٍف كافى أكثري القرٍةاً  على رفًعً "

 يً  نظره فكمىا قاؿ.كأمٍةا استدراؾي َبرؽو اآلخر يف تَتيا  اِلكٍةؿ ًمٍن أفٍة متثيلى احلريرمِّ ف
ْالمسألةْالسادسة:ْفيْاِلسمْالمفردْلػْ)ِل(ْالتيْلنفيْالجنس:

ْقالْالحريري:
ػػػرىهٍ ػػػكىاٍنًصٍب بًػ ٍ رىػكٍة فًػٍيػػمىا ذىكى ػػقىػػٍوذًلًػػػػػٍم: الى ٍ يفٍ الَػٍةٍفي كيلٍة نىٍكرىٍه  **  كى  (29)ًلى

ْقالْبحرؽ:ْ
دًة المسًٍاىا، لكٍَة  هَا ال يػيَػىوٍةفي، ظاهري كًلـً الشٍةٍيًخ أفٍة اس تنبيٌه:" ٍ( مَصوبه هَا هبا نىٍصبى )إفٍة( ادلشدٍة مى )الى

، كذلذا مٍل يػيفىرٍِّؽ بّيى ال كرجٍةحى   ،ميضىاًؼ، كهذا مذهبي الكوفيػٍِّّيى، كذهبى التصريُّوفى ػميٍفرىًد كالػففىٍتحىتي ي فتحةي إعرابو
، كالاٍبني مالكو كأتتاعي ي إَل أفٍة امسىاا ادل ا  ميضىاؼ كرتػفردى متِنٌّ على الفتًح ميرىكٍةبه معاا تركيبى مخسةى عشرى

"  .(30)مَصوبه
ْبحُثْالمسألِة:ْ

ٍ( الِت لَفي اجلًَس ادلفرىًد الَكرًة بّيى قائلو بتَائً  على الفتًح كهو قوؿ  اختلفى الَحويُّوفى يف اسًم )الى
التصريّي كأفٍة بَا ىهي لشىتىًاً  بًالعدًد ادلركٍةًب ضلو: )مخسةى عشرى(، كقائلو بإعرابً  نصتنا غريى أنٍة  ال يػيَػىوٍةفي كهو قوؿ 
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 (32)أرارى إليً  َبرؽه يف نصًِّ ، كزادى عليً  أفٍة قوؿ التصريّي هو مذهبي اٍبًن مالكو  . كهذا اخلًلؼي (31)الكوفيّي
ْكأتتاع ، كأفٍة احلريرمٍة مٍل ييًشٍر إَل قوًؿ التصريّي ال من قريبو كال مٍن بعيد.

؛ ِلفٍة اإلطًلؽى نفسى  كاستدراؾي َبرؽو على احلريرمِّ بأنٍة  أرادى نصبى اإلعراًب ف عِن: إطًلؽى لفًظ أ -يً  نظره
 .ٍّيً ليسى قاطعنا بإرادًة أحًد ادلذهتػىٍّيً، ال سيٍةما كقٍد كردى اإلطًلؽي عَد الفريقى  -الَصًب 

 ، ا تأيت على ستة أقساـو َّميٍة إفٍة احلريرمٍة قٍد أبافى ميرىادىهي يف ررًح ادللحة فقد ذكر أنواعى )ال(، كمَاا الَافية كأَّنٍة
أٍف تدخلى على االسًم الَكرًة ادلفرًد فتَصتى  بغرًي تَوينو، كقول  تعاَل: ))اٍل ًإٍكرىاهى يفٍ فذكرى السادسى مَاا فقاؿ: "

ٍيًن(( ]التقرة: ، كعَد بعضام أنٍة  مَصوبه 256الدِّ [. كعَد بعًض الَحويّي أفٍة فتحتى  فتحة بَا و ال فتحة نصبو
"  .(33)غريي مَوٍةفو

، كمٍل يػيرىجٍِّح، كإذا أنعٍمَا، بل يف الشرحً  فعتارة احلريرمِّ كاضحة كجٍدناها   ً عتارتً  الٍَةظرى يف إنٍة  ذكرى اخلًلؼى
 أقربى إَل قوؿ سيتويً  مَاا إَل قوؿ الفرٍةا .

ْكانْوأخواتها: ْالمسألةْالسابعة:ْفيْتوسُّطْخبر
ْقالْالحريريُّ:

 ػػػدٍةمىػػاتو فىػػٍليىػػقيػػٍل مىا اٍخػػتىػػػػػػػػػػػػػػارىاػػػتىػػػػارىا  **  ميػػػقى ػعىػػػلى اِلخٍ ػػجٍ ػػرًٍد أىٍف يى ػػػكىمىػػٍن ييػ
ٍػػػحنا كىائًػػػػػػًمػػثىػػػالي  : كىاقً  ي: قىػػػػػٍد كىافى مسى ائً ػػلي  **  كى لي ػفنا بالتىاًب أٍضحىى السٍة

(34) 
ْقالْبحرٌؽ:ْ

أطلقى الٍَةاظمي جوازى تقدمًي أختاًر هذا التاًب كفيً  تفصيله. كأمٍةا توسُّطي اخلرًب فيجوزي يف مجيًعاىا. كأمٍةا  تنبيٌه:"
( على  ـى(، ككذا )ليسى )ما دا تقدميي ي فيجوزي أيضنا إالٍة يف اِلربعًة ادلًلزمًة للَػٍةٍفًي إٍف كافى حرؼي الَػٍةٍفًي )ما( فقٍط، كى

ـى زيده(، كال )قائمنا ليسى زيده(. فإٍف كافى حرؼي الَفًي الصحيًح، فًل تقوؿ: )ق ائمنا ما برحى زيده(، كال )قائمنا ما دا
") ا مٍل يزٍؿ زيده(، ك)مقيمنا ال يَفكُّ عمرهك(، ك)عاكفنا مٍل يربٍح بكره  .(35)غريى )ما( جاز تقدميي ، ضلو: )قائمن

ْبحثْالمسألة:ْ
منا على امساا كهذه إفٍة مسألةى تقدمًي أختاًر باب كاف كأخوا ِتا على صورتػىٍّيً: إحدامها أٍف يكوفى مقدٍة

ـى اخلربي على الٍَةاسًخ كامس  كهذه الصورةي جائزةه أيضنا إالٍة  الصورةي جائزةه كما أرىارى َبرؽه إلياا، كاِلخرل أٍف يتقدٍة
ـى( فقد أمجعيوا على عدـً جواز تقدمًي خربها علياا، كيف ادلَفيٍةاًت م ، ففياا ن أفعاؿ هذا التاب، كليسى يف )ما دا

فقد ذهبى التصريُّوف إَل عدـً جواًز تقدمًي اخلرًب على )ما زاؿ( كأخواِتا كإَل جواز تقدمي ْ،خًلؼه بّيى الٍَةحويِّّي
) ( علياا، كذهب الكوفيُّوف إَل جوازًًه يف )ما زاؿ( كأخواِتا( كمَع  يف )ليسى ْ.(36)خرب )ليسى
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ريرمِّ هذه ادلسألة؛ إٍذ ذكرى يف نظًم ادللحًة مسألة جواًز تقدمًي اخلرًب يف باب لقد استدرؾ َبرؽه على احل
ا االستدالؿ على عدـً إطًلًؽ احلريرمِّ  . غريى أنٍة  ميكََي يف تقدمي أختاًر أفعاؿ  )كاف( كأخواِتا من غرًي تفصيلو

 ا بالتاًب أضحى السٍةائلي(.بتمثيًلً ؛ فقد مثٍةلى للمسألة بثاًؿ: )كاقفن  باب )كاف( كأخواِتا مجيعاا
يف ررًح ادللحة قاؿ: "أمٍةا تقدميي خرًب كاف كأخواِتا على امًساىا فجائزه كما جيوزي تقدميي ادلفعوًؿ  احلريرمُّ ك 

رًة بًػ)مىا(، فيجوزي أفٍ   على الفاعًل ... كأمٍةا تقدميي اخلرًب على كافى كأخواِتا فإنٍة  جيوزي إالٍة يف اِلفعاًؿ اخلمسًة ادلصدٍة
: قائمنا كافى زيده، كصائمنا : قائمنا ما برحى زيده، كمَعى قوـه تقدميى خرًب ليسى  تقوؿى أصتحى عمرهك، كال جيوزي أٍف تقوؿى

 .    َصِّ قٍد أبىافى لَا عٍن مذهًت ً ، كهبذا ال(37)علياىا كاِلراري جوازيه"
ْالمسألةْالثامنة:ْفيْالمنادىْالعلم:

ْقالْالحريري:
ٍ تػيَػى ػػرىٍه  **  فى كىًإٍف يىكيٍن معرفةن ميٍشتىاً   (38)رىهٍ ػػ ي كىضيمٍة آخً ػػوِّنٍ ًلى

ْقالْبحرؽ:ْ
رىهي الٍَةاظمي ًمٍن بَاً  ادلَادل ادلعرفًة على الضمِّ هو يف غري ادلثَنٍة كاجملموًع، فإٍف كافى مثَنا أٍك مجعى كى ذى "ما 
ػ)يا زيداًف( ك)يازيديكفى("ػمذكٍةرو سال ا بيًِنى على ما يػيٍرفىعي بً ، كى  .(39)من

ْبحثْالمسألة:ْ
الٍَةحويُّوف أفٍة ادلَادل إذىا كاف علمنا مفردنا كىػ)زيد( فإنٍة  بّيى بَائ  على الضمِّ كموضع  الٍَةصبي عَد ذكر 

التصريِّّي، كإعراب  رفعنا غريى أنٍة  ال يػيَػىوٍةفي عَدى الكوفيِّّي، كذهبى الفرٍةا ي من الكوفيِّّي إَل أنٍة  متِنٌّ على الضمِّ 
 ، م ْحليٍوا عليً  ادلَادل إذىا كافى ميثػىَنا أٍك مجعنا فقاليٍوا: (40)فقاؿ اجلميعي: )يازيدي(كليسى بفاعلو كال مفعوؿو . َّميٍة إَّنٍة

)زىٍيديٍكفى(. اًف(، كى ْ)يازيدى
كاستدرىؾى َبرؽه على احلريرمِّ ْحلى مثَنٍة العلًم كمجًع ؛ إٍذ مٍل يذكٍرمها احلريرمُّ يف نظًم ادللحة، فيصحُّ 

 مٍل يذكرمها يف ررح ادللحة أيضنا.ك  استدراكي ي عليً .
ْالمسألةْالتاسعة:ْفيْماْورَدْمنْلغاِتْالعرِبْفيْالمنادىْالمضاؼْإلىْياءْالمتكل م:

ْقالْالحريريُّ:
: يىا غيػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػاـً  **  قوليػػػػػػػػػػكى ػػػػػػػػػػػػػػػػػدى ذىًكٍم اِلفٍػػػاى ػػائًػػػػػػػػػػػػػػػػػزه ًعػػػٍَ ًٍمػػػػػػػػيٍ ػػكىجى ، يىا غيػػػػػػػػػًلى  ًلـً

ػػػػػػوٍةزيٍكا فىػػػتٍ  ػػػػػػػػػػػػػػًذٍم اليىػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىجى ػػػػػػػػػػػػػػةى هى ػػػػػا بًاذلىػػػػا ً ػاً   **  كىالػػػوىقٍػػػػػػػحى  ػػفى بػىٍعػػػػػػػػػػػػدى فىػػػٍتػػػًحػػػاى
ٍمً ػػػػػػلى في بًاذلىػػػػػػػاً  عى ػػوىقٍػػػػػػػػػكىال  ( ٍ ػػػػػى يػػلىى )سيٍلطىانً ػًف عى ػػػاً  يفٍ الوىقٍ ػػػػػػاذلى كى   ػػػػػػػٍ   ** ػػػػػيىػػػػػػػػػى غيػػًلى
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مى ػػػػػػػػػػً : يىا غيػػػػػػػػػػػٍيػػػػػػكىقىػػػػػػػاؿ قىػػػػػػػػػوـه فًػػ ػمى ػػػػػًلى ٍسػػرىتىػػا )يى ٍوا: ػػا تىػػػلىػػػػػػػػا  **  كى  (41)عىػػلىػى مىػا(ػا حى
ْقالْبحرٌؽ:ْ

"أطلقى الٍَةاظمي جوازى هذًه اِلكجيً  اِلربعًة يف ادلَادل ادلضاًؼ إَل ياً  الَػٍةٍفًس، كهو ميقىيٍةده بأٍف ال يكوفى 
(، فًل جيوزي فياما إالٍة إثتاتي الياً  مفتوحةن  )قىاضو (، كى )العىصىا(، كال مَقوصنا، كىػ)رىاـو ، كىػ)يا مقصورنا، كىػ)الفَّت(، كى

دىةن، كميٍدغىمىةن يف ياً  ادلَقوًص. )يا رىاًميٍة(: بفتًحاىا ميشىدٍة  فتامى(: بفتًح الياً  سلفٍةفةن يف ادلقصوًر. كى
)يىا اٍبنى أًخٍي(، فإنٍة  ال جيوزي فيً  إالٍة  ػ)يىا غيًلـى ابِنى(، كى ككذا إذا كاف ادلضاؼي إَل ياً  الَػٍةٍفًس مضافنا إليً ، كى

ما لإثتاتي الي )يىا اٍبنى عمٍة(، فإَّنٍة ا كثػيرى ػمٍة ػاً  مفتوحةن أٍك ساكَةن دكفى سائًر اِلكجيً ، إالٍة يف )يا ابنى أيِـّ(، كى
 (42)استعماذلييمىا جازى فياما حذؼي الياً  معى كسًر ادليًم كفتًحاا، كقيرًئى هبما أيضنا يف: ))يىا اٍبنى أيـٌ((

 [.150]اِلعراؼ:
خًلؼي ادلشاوًر، كقيلى: بل هو  اِلكج ً ررح  ًمٍن أنٌ  جيوزي فياما اِلربعةي كما ذكرىه الَاظمي يف 

 .(43)ادلشاوري"
ْبحثْالمسألة:ْ

ارتمل استدراؾي َبرؽو مسألتػىٍّيً: اِلكَل هي أفٍة ما كردى من لغاًت العرًب من الوجوًه اِلربعًة يف ندا  
ْمقصورنا كال ميضىافنا.ادلضاًؼ إَل ياً  الَػٍةٍفًس مشركطه بأالٍة يكوفى امسنا 

إذا كافى ادلَادل  ،كأضاؼى إلياىا كجانا خامسنا - جبواًز الوجوًه اِلربعًة ادلذكورةً  حلريرمِّ كاِلخرل أفٍة قوؿى ا
ـٌ( ك)عٌم( مضافػىٍّيً مضا ؛ ِلنٍة ي خًلؼي ادلشاوًر يف قوؿ الٍَةحويػٍِّّيى. - (44)َل ياً  الَػٍةٍفسً إفنا إَل )أ  قوؿه فيً  نظره

كهي استدراؾي َبرؽو على احلريرمِّ ما مٍل ُييٍرًٍج ي من ادلَادل ادلضاؼ إَل ياً  الَػٍةٍفًس  المسألةْاألولىا فأمٍة 
. احلريرمُّ  كمها ادلقصور كادلَقوص، فلٍم يػيٍورًٍدمها  يف ررح  على ادللحة أيضنا، كالقوؿ كما قاؿ َبرؽه

: "إذا أيًضٍيفى ادلَادل إَل يا  ادلتكلِّ  . فإٍف كاف معتًلا قاؿ ابني عقيلو م فإمٍةا أٍف يكوفى صحيحنا، أٍك معتًلا
 . (45)فحيٍكمي ي كحيٍكًمً  غريى ميَىادنل، كقٍد ستقى حيٍكمي ي يف ادلضاًؼ إَل ياً  ادلتكلِّم"

، كهو الصحيح مٍن كًلـً الٍَةحويػٍِّّيى  المسألةْاألخرىكأمٍةا   .(46) فكما قاؿ َبرؽه
ْتصغير:المسألةْالعاشرة:ْفيْأوزاِنْال

ْقالْالحريريُّ:
: ريكىٍُيًلي ػػػعًػػػػػػػػػػػيػريهي فيػػوىيٍػغً ػػصٍ ػػكىفىاًعػػله تى   (47)ػلي  **  كقوذلًًٍم يف راحلو

ْقالْبحرؽ:ْ
( كىػ)جيعىٍيًفرو(، كمٍل يذكيٍرهي الٍَةاظمي" ٍعفىرو( فتصغرييهي على )فػيعىٍيًعلو  .(48)"أمٍةا الرباعيُّ اجملرٍةدي كىػ)جى
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ْبحثْالمسألة:ْ
ذكرى علما ي العربيًة لتصغرًي االسًم ثًلثةى أكزافو مشاورةو، هي: فػيعىٍيله، كفػيعىٍيًعله، كفػيعىٍيًعٍيله، كلكلِّ كزفو من 

ْهذًه اِلكزاًف ما ييصىغٍةري عليً .
، كفػيعىيٍ  ا هو يف الكًلـً على ثًلثة امثلةو: على فػيعىٍيلو . فأمٍةا قاؿ سيتوي : "اعلٍم أفٍة التصغريى إَّنٍة ، كفػيوىٍيًعلو ًعلو

، كهو أدىن التصغريً  ةي حركًفً  ثًلثةى أحرؼو ، كذلك ضلو: مً  ، ال يكوفي ميصىغٍةره على أقلٍة فػيعىٍيله فلمٍةا كافى عدٍة ٍن فػيعىيلو
، ككذلك مجيعي ما كافى ثًلثة أحرؼ. ، كجيتػىٍيلو ، كمجيىٍيلو  قػييػىٍيسو

 رؼو كهو ادلثاؿ الثاِن، كذلك ضلو: جيعىٍيًفرو، كميطىرٍيًؼو ...ا كافى على أربعة أحًلمى كأمٍةا فػيعىٍيًعله فى 
، ككاف الرابعي مَ  كاكنا، أٍك ألفنا، أك يا ن، كذلك ضلو قولك يف   ًلمىاكأمٍةا فػيعىٍيًعٍيله فى  كافى على مخسًة أحرؼو

: كيرىٍيًدٍيسه" : قػيَػىٍيًدٍيله، كيف كيٍرديٍكسو  .(49)مصتاح: ميصىٍيًتٍيحه، كيف ًقًٍَدٍيلو
ا هي أكزافه ل ا إذا كانٍ  ثًلثيٍةةن أٍك رباعيٍةةن أٍك ألمساً  كهذًه اِلكزافي الثًلثة ادلذكورةي للتصغري إَّنٍة عَدى تصغريًهى

ػ)راحل: ريكىٍُيًل(  ، كلذلك فإفٍة ما ذكرىهي احلريرمُّ مٍن كزف )فػيوىٍيًعل(مخاسيٍةةن   رباعيٍةًة. اِلمسا  الفيدخلي يف تصغريً  كى
الرباعي، كهو )فػيعىٍيًعل(؛ إٍذ مٍل يػيٍورًٍدهي   هو من أكزاًف تصغرًي َبرؽه على احلريرٌم يف ملحت كما استدركى ي 

(، كقوذلم يف ك  ،ريرمُّ يف نظم ادللحةاحل ذكرىه يف ررح  فقاؿ: "أمٍةا االسم الرباعيُّ فإنٍة  ييصىغٍةري على )فػيعىٍيًعلو
(: )جيعىٍيًفره(،  ٍعفىرو(، ك)ًدٍرهىمو  . (50)ك)ديرىٍيًامه( ..."تصغرًي )جى

لذا سيكوف )فػيوىٍيًعل( الذم ذكرىه احلريرمُّ كزننا لًػػ)ريكىٍُيًل( كزننا صرفياا، كهو جارو على على الوزًف التصغريمِّ 
ػا كافى على أربعًة أحرؼو )فػيعىٍيًعل(. فتصغريي )جعفر، كراحل( تصغريياا هو كزفه كاحده، كهو )فػيعىٍيًعل(.  لًػمى

ْ

ْري:قالْالحري
ٍ تىػًقػفٍ ػػػػػلً ػػٍف  **  فىاٍقػػػٍد ًمٍن بػىٍعًد ثىانًٍيً  أىلً ػػػػػػػكىًإٍف تىً  ا كىالى  ػػٍتػػػ ي يىػا ن أبىػدن

ػػػٍم غيػػػزىيِّػػػلو ذىبىػٍحػػ  : كى ػمىػٍحػ ي ػػتىػػػقيػػٍوؿي ًَػػٍيػػرو بًػً  سى ػٍم دينىػػٍيػػ  (51)ػ ي  **  كىكى
ْقالْبحرٌؽ:ْ

، -بالتشديد  -صُّ )فػيوىٍيًعله(، ك)فػيعىيِّله( ال ُيت تنبيٌهْآخُر:" ، ك)فػيعىٍيًعله( با ثانًٍيً  أٍك ثالثي ، أٍك رابعي ي ألفه
ًعٍيدو(، ك)مىٍَصيٍورو  (، ك)عىميٍودو(، ك)سى ٍوهىرو(، ك)زىيٍػَىبى ( أك )يا ه( كذلك، كىػ)جى (، بل كبا ثانيً  أٍك ثالثي  أٍك رابعي  )كاكه

(، ك)عيمىيِّده(، ك)سيعىيِّده(، ك)ميَػىٍيًصره(، ك)ميسىٍيًكٍّيه(، بقلًب الواًك، ك)ًمٍسًكٍّيو(،  : )جيوىٍيًاره(، ك)زييػىٍيًَبي فيػيقىاؿي
 .(52)كالياً  )يا ن("
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ْبحثْالمسألة:ْ
 ظًم ادللحة؛ ِلفٍة ٍدهي احلريرمُّ يف نكمٍل يػيٍورً  ،(53)يف كتًب العربيٍةة ميقىرٍةري هو الػإفٍة ما استدرىكى ي َبرؽه على احلريرمِّ 

 الٍَةظمى يقتصري غالتنا على أيمٍةاًت مسائًل الفنِّ الذم يػيٍَظىمي فيً ، ال على فرعيٍةات  كجزئيٍةات  كتفصيًلتًً .
كقد بسطى ي احلريرمُّ يف ررًح ادللحة، فقاؿ: "فإٍف كافى ثاِن االسًم الرباعيِّ حرفنا معتًلا نظٍرت، فإٍف كافى 

: جيوىٍيًاره، ككيوىٍيًدفه، إالٍة أٍف تكوفى مَقلتةن عًن الياً  فرتدٍةها إَل   كاكنا أصليٍةةن تثت ، كقولك يف تصغرًي جوهرو ككودفو
الياً  كقولك يف تصغرًي ميٍوًسرو، كميٍوًقنو: مييػىٍيًسره، كمييػىٍيًقنه؛ ِلَّنما من الييٍسًر كاليقّي. كإٍف كاف ثانيً  يا ن بقيٍ   

: زييػى  دةن خيفِّفىٍ  يف التصغرًي؛ لئًلٍة جيتمعى ثًلثي كقولكى يف تصغرًي زيَبى ، ... كإٍف كانٍ  هذًه اليا ي مشدٍة ٍيًَبي
و: سييػىٍيده، كلييػىٍّيه. كإٍف كاف ثانيً  ألفنا أىٍبًدٍل ى مَاا كاكنا مفتوحةن، كقولك يف  ، كقولك يف تصغرًي سيِّدو، كلّيِّ يا اتو

: ريكىجٍيًله، كحيوىيًٍتمه  ، كحامتو ْ... تصغري راجلو
ثالثي الرباعيِّ حرفنا معتًلا قلٍتتى ي يا ن مشدٍةدةن، كقولك يف تصغري كتابو كغزاؿو كعجوزو كرريفو  افى كإذا  

، كسيعىيِّده ... ، كغيزىيِّله، كعيجىيػِّزه، كعيمىيِّده، كريرىيِّفه  كسعيد: كيتػىيِّبه
ره، كإٍف كافى مخاسياا كرابعي ي معتلُّ قلٍتتىاا يف التصغرًي يا ن، كقو  ، كديَارو: سيرىيًٍتٍيله، كدينػىٍيًَيػٍ لك يف تصغرًي سرباؿو

 .(54)كيف تصغري مَديلو كعيٍصفيٍورو: ميَػىٍيًدٍيله، كعيصىٍيًفيػٍره"
ْ:ْفيْبابْالنََّسِب:عشرةْالمسألةْالحادية

ْقالْالحريريُّ:
ػػا عىػػػلىػى كىٍزًف فىػػػ ػػٍن ًمػػػمٍة  كىٍزًف دينٍػػػيىػػػا أىٍك عىػػػلىػى كىٍزًف مىػػػػتىػػػىػتىػػػى  **  أىٍك ػػػػػكىًإٍف يىػػكي

ػػػػػػػٍرؼى اِلىًخػػػػػػٍيػػػػػػػرى كىاكىا  **  كىعىػاًص مىػٍن مىػارىل كىدىٍع مىػٍن نىػ  اكىلػػػػفىػػػأىبٍػػػػًدًؿ الػػحى
ا عىػػػػػتىػػػػقي  ػػػذى  ػػػقي ػػػػًومٌّ ميػػػػٍوبًػػػػػػكىكيػػػػػػػػلُّ لىػػػػػٍاػػػػػػوو دينٍػػػػيىػػػ ػػػػػػػػػرًؽي  ** ػػلىػػػػػػػًومٌّ ميػػػػػٍعػػػػػػػٍوؿي هى

ػػا الػًحػػٍرفىػ ػػكاٍنًسٍب أخى  (55)إلىػػى فىػػعٍةػػػػػػػػػػػػػػاؿً ػاًؿ  **  كىمىػػػٍن ييػضىػػػاًهػػػٍيػػػػػػً  ػالػتىػػقٍةػػػػػػػػػًة كى
ْقالْبحرؽ:ْ

، كليسى كذلك، بٍل جيوزي يف أًلًفً   تنبيٌه:" عتارتي ي تػيٍوًهمي أفٍة القلبى يف ضلو: )دينٍػيىا( كاجبه كأًلًف الثًُّلثيِّ
  ، ، كهو القلبي مع إدخاًؿ ألفو (، ك)حيٍتًليٍّ(، بٍل هو أفصحي من القلًب. كجيوزي فيً  كج ه ثالثه ، كػ)دينٍيًػيٍّ احلذؼي

.كػ)دينٍػيىاكمٍّ(، ك)حيٍتًلًكمٍّ(، كل  كٍَةػ ي ضعيفه
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آخُر: اًسيِّ،   تنبيهٌْ ، كالسُّدى (، )دينٍػيىا( أنٍةػ ي ال جيوزي يف أًلًف ادلقصوًر اخلماسيِّ فيًامى مًن اقتصارًًه على كزًف )فػىَّتى
، كمىٍن قاؿ: )اذلجرة ال ٍ احلذؼي ػ)ميٍصطىفى(، ك)ميٍستىٍدعى( إالٍة بىاًعيِّ الرُّ  ِنٍ اميٍصطىفىوًيٍةة( فقٍد أخطأ. ككذا لٍو كافى ثػكى

، كىػ)مجىىزىل( متحرِّكنا مٍل جيىيٍز يف أًلفً   كسك ى عَ  الٍَةاظمي ... -من السٍةرٍيً  ضىٍربي الكالزٍةام:  باجليمً  -ً  إالٍة احلذؼي
ر(، كإَل ادلَقوًص، أالشٍةٍيخي يف هذا التاًب فرتؾى  أجحفى  تكملٌة: حكامنا كثريةن، كادلَسوًب إَل ضلو: )َّنًى

دةه إكإَل ادلمدكًد، ك  لىة(، كغري ذلك، مع أنٍة  بسطى  -كما ستق  -َل ما آخريهي يا ه ميشىدٍة لىة(، ك)فػيعىيػٍ ، كإَل )فىًعيػٍ
أم  -؛ ِلفٍة التصغريى ميتىمىحِّضه يف التٍةٍصًغرٍيً، كاحلاجةي يف علًم اإلعراًب إَل أحكاـً الٍَةسىًب أرىدُّ من التصغريً 

 .(57)ػمٍة أكردى بيافى الَسًب إَل ما ذكرىه يف التكملة، ثي (56)ًمٍن علًم التصريًف" -ميٍستىٍخرىجه 
 أيضنا:  وقالْبحرؽٌْ

، كجا ٍت كلماته خارجةه عن القياًس فتيٍحفىظي كال يػيقىاسي علياا، كقوذلم يف  "ما ستق يف التاًب هو القياسي
( بغري يا و، كجعليوا اِللفى بدالن عَاا، كذلذا ال  : )مياِنٌّ( بإثتاًت اليا ؛ لئًلٍة جييٍمىعى الَسب إَل )اليمن(: )ميىىافو يػيقىاؿي

ميٍتدىًؿ مَ ، كالقياس )ميِنٌّ(، كإَل )التحرين(: )َبراِنٌّ(، كالقياس )َبىٍرًمٌّ(؛ ِلفٍة عًلمةى التثَية كاجلمًع ػبّيى التدًؿ كال
ا ستقى يف )صحراكٌم(، كإَل ادلذكٍةر السامل َتيٍذىؼي للَسًب، كإَل )صَعا (: )صَعاِنٌّ(، كالقياس )صَعاكمٌّ( كم

)الرِّم( ك)مىٍرك(: )رازم( ك)مركزم( بزيادة الزام، كالقياس )ريوم( كػ)حيوم(، ك)مٍرًكٌم(، كيقولوف للرجًل 
ًسنِّ: )ديٍهرًمٌّ( )بضمِّ الداؿ(، كللميعىطًِّل )دىٍهرًمٌّ( )بفتحاا( على القياًس للفرًؽ بيَاما"

ي
 . (58)ادل

ْبحثْالمسألة:ْ
 إَل ، أكٍةذليا: فيما يتعلٍةقي بالٍَةسىًب إَل )دينٍػيىا(، كثانياا: فيما يتعلٍةقي بالَسبً ادلسألة فركعه أربعةه ًه َت  هذ

، كرابعياا: يف نظًم ادللحةً  احلريرمُّ  هامٍل يذكيرٍ  أخرلتعلٍةقي بسائل ادلقصور اخلماسيِّ كالسداسيِّ، كثالثياا: فيما ي
ْريرمُّ أيضنا يف نظم ادللحة.رواٌذ الَسًب؛ إٍذ مٍل يذكٍرها احل

ا أيخىرى يف الٍَةسىًب إَل )دينٍػيىا(، فذكرى كجاىٍّيً ملٍ  الفرُعْاألوَّلُْفأمٍةا  فإفٍة َبرقنا قد استدرؾى على احلريرمِّ كجوهن
لىى( هو يف الَسًب إَل )دنيا( ك)حيتػٍ احلريرمُّ  دةن على الوجً  الذم ذكره. فالوج ي الذم ذكرىهي ، زيااحلريرمُّ  يذكيٍرمها

لىًومٌّ(، فزاد علي  َبرؽه كجاىٍّيً، مها: )دينًٍييٌّ( ك)حيٍتًليٌّ( كهو أفصحي الوجوًه، ك)دينٍػيىاًكمٌّ(  )دينٍػيىًومٌّ( ك)حيتػٍ
كادلربِّدي كغرييمها الوجوهى كلٍةاا صحيحةن من غري تضعيفو لواحدو مَاا؛ إٍذ  سيتوي ، كذكر ًكمٌّ( كضعٍةف  َبرؽه ك)حيٍتًلىٍ 

 .(59)عن العربً  هي مَقولةه 
كقٍد ذكرى احلريرمُّ هذه اِلكج ى الثًلثةى يف ررًح ادللحة فقاؿ: "فأمٍةا ما كاف على كزف )فػىٍعلىى(، ضلو: دنيا، 

نًٍييٌّ، كموسى، كبشرل، أٍك كاف على كزف )ًفٍعلىى(، ضلو: عيسى، جاز يف الَسًب إليً  ثًلثةى أكج : أحدها: دي 
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دينٍػيىًومٌّ، كميٍوسىًومٌّ، كًعٍيسىًومٌّ. كالثالث: هو أضعفياا: دينٍػيىاًكمٌّ، كموساًكمٌّ،  كالثاِن:كموًسيٌّ، كًعٍيًسيٌّ. 
 .(60)كًعٍيسىاًكمٌّ"
( ك)دنيا(أفٍة حكمى ا ستدراؾي َبرؽو على احلريرمِّ فاو ا الفرُعْالثَّانيكأمٍةا  مقصور الثًلثي  لٍَةسىًب على )فَّتى

ادلقصور اخلماسيِّ كػ)ميٍصطىفنى(، كادلقصور السداسيِّ كػ)ميٍستىٍدعنى(، ككذا كالرباعي ما ذكرىه، كأفٍة الٍَةسىبى إَل 
، كما ذكرى ذلك سيتوي  ( ك)ميٍستىٍدًعيٌّ( ك)مجىىزًمٌّ(الَسبي إَل مثل: )مجىىزىل( َبذًؼ ألًفاىا ال غري )ميٍصطىًفيٌّ 

 .ادللحة اايف ررحً  ، كاليف نظًم ادللحة حذؼى اِللفً  احلريرمُّ  كيرً  يذ كملٍ  ،(61)كادلربِّد كغرييمها 
فيتعلٍةقي بسائلى يف الٍَةسىًب استدرىكىاا َبرؽه على احلريرمِّ؛ إٍذ مٍل يذكيٍرها يف نظًم ادللحة،   الفرُعْالثَّالثُْكأمٍةا 

دةه، كإَل )فى  ر(، كالَسًب إَل ادلَقوص، كادلمدكد، كإَل ما آخريه يا ه ميشىدٍة لىةو( كمسائل الَسًب إَل )َّنًى عًيػٍ
لىةو(؛ ِلفٍة احلاجةى ك)فػي  إلياا ماسٍةةه لتعلُّقاا بعلًم اإلعراًب، َّميٍة أبافى َبرؽه مسائل الَسًب  -كما كصفى َبرؽه  -عىيػٍ

 إَل ما ذكرىه.
ًرو(، كاالسم ادلَقوص  متسوطةه يف كتًب علماً  العربيٍةةً ، كادلمدكد إفٍة ما ذكرىه َبرؽه من أمهيٍةًة الٍَةسىًب إَل )َّنى

دةه، كإَل (62)باستفاضةو  ، كقد ذكرى احلريرمُّ مجلةن مَاا يف ررًح ادللحة، فذكر الَسبى إَل ما آخريه يا ه مشدٍة
لىةو(، كإَل ادلمدكد لىةو( ك)فػيعىيػٍ  .(63)ادلَقوص، كإَل )فىعًيػٍ

ْالرابعكأمٍةا  احلريرمُّ يف نظم فاو اخلاصُّ باستدراًؾ َبرؽو على احلريرٌم رواذٍة الٍَةسىًب؛ إًذ اكتفى  الفرُع
ادللحة بالَسًب القياسيِّ، فذكرى َبرؽه مجلةن من رواذِّ الَسًب، كالَسًب إَل )اليمن(، ك)التحرين(، ك)صَعا (، 

ًسنِّ )ديٍهرًمٌّ( بضمِّ الداؿ، كللرٍةجيًل ال
ي
ميعىطًِّل، أم: الذم يَفي كجودى اهلًل ػك)الرِّم(، ك)مىٍرك(، كالَستًة إَل الرجًل ادل

اًؿ؛ فػىٍرقنا بيَاما.تعاَل،   )دىٍهرًمٌّ( بفتح الدٍة
َاا، كمَاا ما إفٍة رواذٍة الَسًب قٍد ذكرىها علما ي العربيٍةًة يف باب الَسًب، فجاؤيكا على مجلةو غري قليلةو م

ذكرىه َبرؽه 
(64). 

كقوذلم يف كاحلريرمُّ يف ررح ادللحة ذكرى رواذٍة الَسًب إٍذ قاؿ: "كيف الَسًب رواذُّ ال يػيقىاسي علياا،  
الَسًب إَل )ظتا(: )ظتائٌي(، كإَل )الرِّم(: )رائٌي(، كإَل )التحرين(: )َبراٌِن(، كإَل )السٍةٍاػًل(: )سيٍاًلٌي( )بضمِّ 
السّي(، كإَل )أٍمًس(: )ًإمىٍيًسٌي( )بكسر اذلمزة(، كإَل )الرٍةقتة( ك)اللٍِّحيىة(: )رقتاٌِن( ك)حلياٌِن(، كإَل )امرًئ 

، -يلة كهي قت –القيس(  (: رآـو (، كإَل )الشٍةاـً : )مرائٌي(، ككقولك يف الَسب إَل )اليمًن(: )رجله ميافو
اًؿ على  كاِلصل: )ميِنٌّ(، ك)راميٌّ(. كأمٍةا قوذلم: )رجله دٍهرًمٌّ( فإٍف عيًِنى ب  التعطيل كاف الَسبي إليً  بفتًح الدٍة

اؿ؛ ليفصلى بّي ادلعَيٌػٍّيً"طرًد القياًس، كإٍف عيًِنى بً : غذا أسنى كاف الَسبي إلي  .(65)ً  بضمِّ الدٍة
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ْالمسػألةْالثانيَةْعشرَة:ْفيْالممنوعْمنْالصَّْرِؼ:
َت  هذًه ادلسألًة فرعاًف، أكٍةذلما: يف رركط مَع العلًم اِلعجميِّ من الصرؼ، كاآلخر: يف جواز صرًؼ 

 ادلمَوًع من الصرًؼ.
ْْفاو يف ذكًر رركط مَع العلًم اِلعجميِّ من الصرؼ. الفرُعْاألولُْفأمٍةا 

ْقالْالحريريُّ:
ًمػ ػاًعػٍيػًلىٍ ػػػػلي ًمػٍيػػكى ػػػيُّ ًمػثٍػػػػػػػػكىاِلٍعػجى اؾى فًػٍي الػحيػٍكػًم كىًإٍسػمى ػذى ٍ  **  كى  (66)ػائًػٍيػػػػػػػًلى

ْقالْبحرٌؽ:ْ
، أٍك ميتىحرِّؾى  أطلقى الٍَةاظمي مىٍَعى االسًم العلًم اِلعجميِّ  تنبيٌه:" ػٍرطيػ ي أٍف يكوفى رباعياا فأٍكثػىرى ، كرى الصٍةٍرؼى
 . (67)الوسًط"

ْبحثْالمسألة:ْ
ثًلثةى، أٍك أٍف من الصٍةٍرًؼ كوني ي أعجمياا قد جاكزى ال العىلىمً  من العلل الِت ذكرىها الَحويُّوف يف مًَع االسمً 

. كهذه القيود شلٍةا استدرك  َبرؽه على احلريرمِّ يف نظم ادللحة؛ إًذ اكتفى يف نظم  (68)الوسط تحرِّؾى ميكوفى ثًلثياا 
ْ.بذكًر كون  أعجمياا

كذكرى احلريرمُّ يف ررًح ادللحة رركطى مًَع االسًم اِلعجميِّ، فقاؿ معلِّقنا على التي ى الذم استدرؾى َبرؽه 
"هذا هو الصٍَِّفي الرابعي شلٍةا ال يَصرؼي معرفةن، كيَصرؼي : ي الصرًؼ فعلى احلريرمِّ رركطى مًَع اِلعجميِّ من 

ا، ضلو: هيٍرميز، كفريكز، كيػيٍعتىتػىري  نكرةن، كهو كلُّ اسمو مجعى التعريفى كالعيٍجمىةى شلٍةا هو على أربعًة أحرؼو فصاعدن
، ضلو رجلو بامتَاًع دخوؿ اِللًف كالًلـً عليً . فإٍف كاف االسمي شلٍةا ُيسني دخوؿي اِللًف كالًل ـً عليً  انصرؼى

يتاج، كالفرقد، ككذلك كلُّ اسمو أعجميٍّ على  مسٍةٍيتى ي بفريكز، أٍك بديتاج، أٍك بفرقد، جلواًز قولك: الفريكز، كالدِّ
، فإنٍةػ ي يَصرؼي خلفٍةًتً ، كما صيًرؼى نوحي كلوطه يف القرآًف"  يتٍةضحي أفٍة احلريرمٍة قد ذكرى يف . كبذا(69)ثًلثًة أحرؼو

ْررًح ادللحًة ما استدرك  َبرؽه عليً  يف نظًم  ادللحة.
 فاو يف جواًز صرًؼ ما ال يَصرؼ. الفرُعْالثانيكأمٍةا 

ْقالْالحريريُّ:
ػٍعػًر الصٍةػلًػ ػاعري مىػا اٍل يٍَػصىػًرؼٍ ػػػػػػػػكجائزه فًػٍي صىػٍَػعىػًة الشِّ  (70)ٍف  ** أٍف يىػٍصػًرؼى الشٍة

ْقالْبحرٌؽ:ْ
رىدُّ على إطًلقًػً  ما فيً  ألفي التأنيًث ادلقصورة، فليسى للشاعًر تَويَي ي إلقامًة الوزًف؛ إٍذ يلتزـي مٍن ييػ تنبيٌه:"

يٍغًَيىًة عًن التَويًن يف إقامًة الوىٍزًف.
 تَويًًَ  حذؼي ألًفػً  ادل
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: جيوزي أيضنا صرؼي ما ال يَصرؼي يف االختياًر ِلجًل التَاسيًب، كقرا ة مى  ٍ ٍن قتَتي ه آخري ًٍسًلى رأى: ))سىًلى
ٍالن   .(73)"(72) [16-15، ك))كىانىٍ  قػىوىارًيٍػرىٍا * قػىوىارًيٍػرىٍا(( ]اإلنساف:(71) [4(( ]اإلنساف:كأٍغًلى

ْبحثْالمسألة:
" . لقٍد حكى (74)قاؿ سيتوي : "اعلٍم أنٍة  جيوزي يف الشعًر ما ال جيوزي يف الكًلـً مٍن صرًؼ ما ال يَصرؼي

ٍعًر، كاخلًلؼي بيَام قائمه يف مًَع ادلَصرًؼ من اِلنتارمُّ إمجاعى  الَحويػٍِّّيى على جواز صرًؼ ما ال يَصرؼ يف الشِّ
 . (75)الصٍةٍرؼً 
ما جيوزي كما ال جيوزي للشاعًر استدراًؾ َبرؽو على احلريرمِّ بيتى  من نظم ادللحة مسألتاًف، اِلكَل: يف ك 

وزي ل  أٍف يػيَػىوِّفى العلمى ادلمَوعى من الصرًؼ ادلختوـى بألًف كمن ذلك أنٍة  ال جي صرؼي ما ال يَصرؼي للضركرة،
ًز صرًؼ ادلمَوع من الصرؼ التأنيًث ادلقصورة. كاِلخرل: ما استدركى  َبرؽه على احلريرمِّ من زيادًة كج و يف جوا

 .كذلك يف القرآًف الكرميً  كهو التَاسيبي 
ختوـً بألًف التأنيًث ادلقصورة؛ ِلنٍة ي يػيٍفًضٍي إَل حذًؼ صرًؼ االسًم ادل مَعى  فقد ذكرى َبرؽه  األولىفأمٍةا 

اِللًف مَ  الِت تػيٍغًِنٍ عًن التَويًن إلقامة كزًف التيً ، كقوؿي َبرؽو هذا هو قوؿي بعًض التصريػٍِّّيى؛ فقد قاؿ ابني 
آخريهي ألفنا، فإفٍة ذلكى ال  عصفورو: "كذهبى بعضي التصريِّّي إَل أفٍة كلٍة ما ال يَصرؼي جيوزي صرفي ي إالٍة أٍف يكوفى 

ـي بً  قافيةه، كال ييصىحٍةحي بً  كزفه" . كقاؿ الزجٍةاجي: "اعلٍم أفٍة ما كانٍ  فيً  ألفي (76)جيوزي في ؛ ِلفٍة صرفى ي ال يػيقىا
 .(77)التأنيًث مٍل يَصرٍؼ يف معرفةو كال نكرةو"

يف جواًز صرًؼ ادلمَوع مطلقنا، كلكٍن  ما ردٍة ب  َبرؽه إطًلؽى احلريرمِّ  يف ررًح ادللحةً  كمٍل يذكًر احلريرمُّ 
ُييٍمىلي إطًلؽي احلريرمِّ صرؼى ما ال يَصرؼي على أنٍة ي قوؿه قد قاؿ بً  قدما ي علما  العربيٍةة؛ فقٍد "زعم الكسائيُّ 

الٍة )أفعل مَك(، ضلو: أفضل من جائزه يف كلِّ ما ال يَصرؼي إ –أم: صرؼ ما ال يَصرؼي  –كالفرٍةا ي أنٍة  
، بل لقٍد "زعم أبو احلسن اِلخفش يف الكتري ل  أنٍة  مسعى من العرًب من يصرؼي يف الكًلـً مجيعى ما ال (78)زيدو"

" ، فقد قاؿ ادلثلٍةمي ٍبني رياح ال(79)يَصرؼي  ميرِّم:ػ. ككردى السماعي بصرًؼ ما يف آخرًًه ألفه
ػاًعػله  **  أٍجػرنا آًلًخػرىةو كدينٍػينػا تىػٍَػػفىػػػػػػػػػػػػػػعي مىا مىلىٍك ي  ػمي إِنِّ ميٍقسِّ   (80)كىجى

كذكرى احلريرمُّ يف ررح ادللحة بعدى ررح  التي ى السابق يف فصلو مسٍةاه )الضركرات الشعريٍةة( مجلةن غريى قليلةو 
ستدركى  عليً  َبرؽه من عدـ من ضرائر الشعر، كمَاا ضركرة صرؼ ما ال يَصرؼ، كإذا سك ى احلريرمُّ عمٍةا ا

جواز تَوين ادلمَوع من الصرًؼ ادلقصور فل  مَدكحةه يف ذلك؛ إٍذ إنٍة  قوؿي بعًض الكوفيِّّي، كالسماعي عَدى 
 اِلخفًش قٍد ثت ى بصرًؼ ادلمَوع من الصرًؼ مطلقنا يف الشعًر كغريًًه.
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 كقًد استدرؾى ًع ليسى خاصاا بالشعر؛ ؼى ادلمَو ادلَدرجة َت  هذًه ادلسألة فاي أفٍة صر  األخرىكأمٍةا ادلسألة 
قٍد يأيت ِلجل التَاسب كذلك  كأفٍة ذل يف نظم  كال يف ررح  على ادللحة ؛ إٍذ مٍل يذكيرٍ هذا على احلريرمِّ  َبرؽه 

 يف القرآف، كما مثٍةلى ل  بآياًت سورة اإلنساف.
لي  ها قليلةه يف كهذًه ادلسألة أرار إلياا بعضي علما  العربيٍةًة فلم ييًطيػٍ وا نػىفىسى احلديًث فياا؛ ِلفٍة رواهدى

.  مقابًل رواهًد الشعًر يف صرًؼ ما ال يَصرؼي
(( ]اإلنساف: الن ًسًلى كأٍغًلى [، كيًتتىٍ  باِللًف، كأجراها بعضي القيرٍةاً  4قاؿ الفرٍةا : "كقول  عزٍة كجلٍة: ))سىًلى

؛ [، أيثٍتً 15ا(( ]اإلنساف:))كىانىٍ  قػىوىارًيٍػرن  دلكاًف اِللًف الِت يف آخرًهىا ... كمثلي ذلك قول : تىً  اِللفي يف اِليكَلى
ا رأسي آيةو، كاِليٍخرىل ليسٍ  بآيةو، فكاف ثتاتي اِللًف يف اِلكَل أقول ذلذًه احليجٍةًة" . كقاؿ الزجٍةاج: (81)ِلَّنٍة

رنا(( اِلجودي يف العربيٍةًة أالٍة  عًيػٍ الن كسى ًٍسلى كأٍغًلى ًسل(، كلكٍن دلٍةا جيًعلىٍ  رأسى آيةو "كقول : ))سىًلى ييٍصرىؼى )سىًلى
(( قيرًئىٍ  غريى مصركفةو، كهذا االختيار  صيرًفىٍ  ليكوفى آخري اآلًم على لفظو كاحدو ... ))كانٍ  قواريرنا * قواريرى

:. كقا(82)عَدى الٍَةٍحوًيػٍِّّيى، ... كمىٍن قرأى )قواريرنا( فصرؼى اِلكٍةؿى فألنٍةػ ي رأسي آيةو"  ؿ اٍبني مالكو
ٍ يىػٍَصىًرؼٍ  ػٍصػريٍكؼي الى

ى
ىػًٍَع كادل

 (83)كالٍضػًطػرىارو أىٍك تىػَىػاسيػبو صيػًرٍؼ  **  ذيٍك ادل
فإذا ثت ى كًلـي أهًل العربيٍةًة يف ذكر جواًز صرؼ ما ال يَصرؼي للتَاسيًب فقٍد ثت ى استدراؾي َبرؽو على 

 احلريرمِّ.
ْبالفعل:المبحثْالثاني:ْالمسائلْالمختصةْ

ْالمسألةْاألولى:ْفيْعالمةْالفعلْالماضي:
ْقالْالحريريُّ:

 ٍيػًر لىػٍتػػػػػػػػػػػسً ػػػاضو بًػغىػػػػػ ي مىػػػػػًس  **  فىػإنٍة ػػػػً  أىٍمػػػػػػيٍ ػػػػػػحي فً ػػفىكيػلُّ مىا يىػٍصػليػ
ػػػػػػػ ي فىػػ ػٍكػمي ػقىػٍوذلًً   ًمػٍَػ ي  ػرً ٍتػػحي اِلًخػٍيػػػػػكىحي ْ(84)ٍم: سىػارى كىبىػافى عىػٍَػ ي **  كى

ْقالْبحرٌؽ:ْ
قد ستق أفٍة ادلاضي يػيٍعرىؼي بأٍف تلحقى  تا ي احملدِّث ... فلًو اقتصىرى الَاظمي على تعريًفً  هبا لكافى  تنبيٌه:"

، كال تصليحي مع غري ادلاض ا تصليحي يف كلِّ ماضو عىًكسىةه، بعَن أَّنٍة ا ميطٍةرًدىةه ميَػٍ ؛ ِلَّنٍة ي. خبًلًؼ )أٍمًس( فإنٍة  أىٍكَلى
؛ إٍذ ال يصلحي أٍف تقوؿ: يف مثل: )إٍف خرجى زيده أكرٍمتي ي(: )إٍف خرجى زيده أٍمًس( مع  عًلمةه ال تطٍةردي كال تَعكسي
ما فعًلًف ماضياف، فقٍد كيًجدى  ( ك)عسى( مع أَّنٍة . ككذلك ال يدخلي )أٍمًس( على )ليسى أنٍة  صيغةي فعلو ماضو

فيً  )أٍمًس(. ككذلك يصلح أٍف تقوؿ يف مثل )مٍل ُيرٍج زيده(: )مٍل ُيرٍج زيده أٍمًس( مع أنٍة   ادلاضي كمٍل يصلح
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؛ فقٍد صلح )أٍمًس( مع غري ادلاضي. كالعلٍةة يف عدـ صًلحية )أٍمًس( يف ضلو: )إٍف خرجى زيده( أفٍة  صيغةي مضارعو
، كإٍف كافى  لفظي ي ماضينا. كالعلٍةة يف صًلحية )أٍمًس( يف ضلو: )ملٍ )إًف( الشرطيٍةةى تػىٍقًلبي معَن ادلاضي مستقتًلن

 ُيرٍج زيده أٍمًس( أفٍة )مل( الَافيةى تػىٍقًلبي معَن ادلستقتلى ماضينا، كإٍف كاف لفظي ي مضارعنا.
ًل ما ذكرىه الَاظمي مٍن بَاً  آخر ادلاضي على الفتًح ليسى على إطًلق ؛ فإنٍة ي إذا اتصلٍ  بً  تا ي الفاع تنبيٌه:

(، ك)دخٍلَا( ك)خرٍجَا(، ك)دخٍلنى( ك)خرٍجنى(.  ( ك)انطلٍق ي ( ك)خرٍج ي ػ)دخٍل ي أٍك نوني ي بيًِنى على السكوف، كى
 .(85)كإذا اتصلٍ  بً  كاكي اجلماعًة بيًِنى على الضمِّ، كىػ)دخليٍوا( ك)خرجيٍوا( ك)انطلقيٍوا("

ْبحثْالمسألة:ْ
، فذكرى احلريرمُّ  أولهما:يَدرجي َت ى هذًه ادلسألًة فرعاًف:  ما يػيٍعرىؼي بً  الفعلي ادلاضي من عًلماتو كأماراتو

؛ إٍذ من  سلفنا أنٍة  يػيٍعرىؼي بتاً  ادلتكلِّم، َّميٍة ذكرى )أٍمًس( عًلمةن يف معرفة الفعًل ادلاضي أيضنا، كاستدرؾى عليً  َبرؽه
ْخًلؿ التمثيل يظاري فسادي اطِّراًد هذًه العًلمة على الفعًل ادلاضي.

ْاآلخر:ك هو ما يػيتػٍَنى عليً  آخر الفعًل ادلاضي؛ إٍذ ذكرى احلريرمُّ يف نظم ادللحًة أنٍة  متِنٌّ على  الفرُع
الفتًح، كاستدرؾى عليً  َبرؽه با إذا اتٍةصىل بً  من ضمائر الرفًع الساكَة كتا  الفاعل كنا  ادلتكٌلمّي كنوف اإلناث 

لٍ  بً  كاك اجلماعة بيًِنى على الضمِّ، كمٍل يكٍن متَياا على الفتًح كما ذكر فإنٍة  يػيتػٍَنى على السكوف، كإذا اتٍةص
 احلريرمُّ.

عمٍةا استدرك  على احلريرمِّ فاو يف ررًح ادللحة للحريرمِّ؛ إذ  فرعْالمسألةْاألوَّلفأمٍةا جوابي َبرؽو عن 
فعًل ادلاضي بدخوًؿ )أٍمًس( عليً  ميطٍةرًده ما مٍل يدخٍل قاؿ متيػَِّنا اطِّرىادى )أٍمًس( عًلمةن يف الفعل ادلاضي: "اعتتاري ال

ا  عليً  حرؼي الشٍةٍرًط، فإٍف دخلى عليً  حرؼي الشٍةٍرًط نقل معَاهي إَل االستقتاؿ، كقولك: )إٍف خرجى زيده غدن
(، كالعلٍةةي فيً  أفٍة حرؼى الشٍةٍرًط كضع اللتزاـً اجملازاًة الِت تقعي يف ادلستقتًل فاقت ضىى الكًلـي تَاسيبى معَن خرٍج ي

الفعلىٍّيً. كنقيضي )إًف( الشرطيٍةًة يف نقل معَن الفعل ادلاضي إَل االستقتاًؿ حرؼي اجلزـً يف نقل  معَن الفعًل 
: ما خرجى  ادلستقتًل إَل ادلاضي، كقولك: )مٍل ُيرٍج زيده أٍمًس(؛ ِلفٍة من أدكاًت الَفًي )مٍل( فكاف تقديري الكًلـً

 .(86)زيده أٍمًس"
ال يطٍةرًدي، كمَاؼو لقول  يف نظًم ادللحة؛ ِلفٍة ادلضارعى يف  -كما قاؿ َبرؽه   -ًلـى احلريرمِّ كمع هذا فإفٍة ك

 مثال  الثاِن قًد اقرتفى بًػ)أٍمًس(.
الفتًح،  من ادلسألة فاو ما يػيتػٍَنى عليً  آخري الفعًل ادلاضي؛ إٍذ ذكرى احلريرمُّ أنٍة  يػيتػٍَنى على خرالفرُعْاآلكأمٍةا 

، كذكرى عًلماتو أخرل عَد اتصاؿ بعًض الضمائر بآخر ادلاضي. كما أفٍة احلريرمٍة  كاستدرؾى علي  َبرؽه ذلكى
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ًر  أرارى يف ررًح ادللحة كذكرى أفٍة آخرى ادلاضي يػيتػٍَنى على الفتًح الظاهًر إذا كاف صحيحى اآلخًر، كعلى الفتًح ادلقدٍة
 .(87)إذا كافى معتلٍة اآلخًر باِللفً 

أفٍة مَام مٍن قاؿ بقوًؿ احلريرمِّ، كهو أفٍة ادلاضيى  (88)كعَدى َتقيًق القوًؿ يف ذلكى يظاري من كًلـً الٍَةحويػٍِّّيى 
؛ باعتتاًر أصًلً  كهو التَا ، كالتَا ي ثتوتي  متِنُّ اآلخًر على الفتًح دىٍكمنا كلو كاف آخريهي ألفنا أًك اتٍةصىل بً  ضمريي رفعو

  .تتار أفٍة حكمى العارًض كًل ري ى اعحركة اآلخًر، كب
باعتتار العارًض فتظار عًلمةه غريي الفتًح آخر ادلاضي، كالسكوًف إذا اتصل  (89)كمَام من قاؿ بقوؿ َبرؽو 

 لضمِّ إذا اتصل  ب  كاك اجلماعة.بً  تا  احملدِّث، كنا احملدِّثّي، كنوف اإلناث، ككا
اب؛ ِلف الكلمة متَيٍةةه أصالةن َّمٍة عرضى ذلا ما يصرؼي حركةى بَائاا كمسٍةى هذا الَوعى اٍبني مالكو رت ى اإلعر 

 .(90)اِلصيل إَل غريها، كما هو يف الفعل ادلاضي كتعدُّد عًلمات بَائ 
دلتقدِّمي  فلًئٍن قاؿ احلريرمُّ بفتًح آخر الفعل ادلاضي دكفى ذًٍكًر غريًًه من عًلماًت التَا  فل  يف ذلكى قوؿي 

او قوؿه أيضنا لتعًض َبرؽه على احلريرمِّ يف ذكًر حاالًت بَا  الفعًل ادلاضي ف استدرؾى ٍن بعض الَحاة. كلئ
 الَحويِّّي.

ْالمسألةْالثانية:ْفيْبناءْفعِلْاألمِر:
ْقالْالحريريُّ:

ػكي ػػػػكىاِلىٍمػري مىػٍتػًَػ ٍر صىػٍفػقىػػػػيٌّ عىػلىػى الػسُّ  الػمىػٍغػتػيٍوفً ةى ػػػٍوًف  **  ًمػثىػالي ي: اٍحػذى

ـي  **  فىػاكٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىًإٍف تىػػػػػ ٍ ٍهي ألًػفه كىالى ـي ػًسػٍر كىقيػػػٍل: لًػيىػػػقيػًم الغيػػػػًلى ٍ  (91)ػػًلى

ْقالْبحرٌؽ:ْ
ا ما ذكرىهي ًمٍن بَاً  اِلمًر على السُّكوًف ميقىيٍةده ًبىا إذىا مٍل يىلًػً  سىاًكنه كػ)الـً التعريًف(؛ فإنٍة ي ييٍكسىري، كًبى  تنبيٌه:"

 مٍل يكٍن آًخريهي حرؼى علٍةةو؛ فإنٍة  يػيتػٍَنى على حذًؼ آًخرًًه ...ا إذى 
؛ ِلنٍةػ ي ميضىارعه رلزكـه بًلـً اِلمًر ال فعلي أمرو؛ ِلفٍة ادلأمورى سىاميحه بقول : )لًػيىػقيػًم الغًلـي( تى  يف متثيًل ً  تنبيٌه:

، كيكوف بًلـً اِلمًر اجلازمًة. َّميٍة ما ذكرىهي مٍن كسًر آخًر فعًل أِلمًر )إذىا  –كهو ادلرادي هَا  –سليىاطىبه  كهذا لغائبو
َػىٍّيً مطلقنا  تًلهي ألفه كالـي(، كال ختتصُّ بفعًل اِلمًر، كال بًلـً التعريًف، بلٍ  هيى قاعدةه عَدى التقاً  السٍةاك

"...(92)  . 
ْ
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ْبحثْالمسألة:ْ
َت  هذه ادلسألًة فرعاًف: أكذلما: عًلمةي بَا  آخًر فعًل اِلمًر؛ فقد استدرؾى َبرؽه على احلريرمِّ يف نظم 

. كالفرعي اآلخر: سلتلفةيف حاؿو كاحدةو من حاالتو  ادللحة قولى  إفٍة فعلى اِلمًر متِنه على السكوف بأفٍة ذلك
استدراؾي َبرؽو على احلريرمِّ على ما مثٍةلى بً  لفعًل اِلمًر؛ إٍذ جعلى احلريرمُّ الفعلى يف )لًيػىقيًم الغًلـي( فعلى أمرو، 

ْفذكرى َبرؽه أنٌ  مضارعه.
ْاألوَّلُْ ًر فعًل اِلمًر هو القوؿي يف بَا  آخًر الفعًل ميكََا أفٍة نقوؿى فيً : إفٍة القوؿ يف بَا  آخ فالفرُع

ادلاضي، كال حاجةى إَل إعادًة القوًؿ هاَا، غريى أفٍة ما ذكرىه َبرؽه ميكني االستدراؾي عليً ؛ كذلك أفٍة قولى  في  
: إنٍة  متِنٌّ على : ضلوساكنه،  إذا مٍل يىًل ً  السكوًف أصالةن: كسكوني ي ظاهره  قصوره، ففعلي اِلمًر ميكََا أٍف نقوؿى

كافى فعًلن مضاعفنا، ضلو: )ريدٍة يا زيدي احلتلى(، أٍك على احلذًؼ إذا كاف إذا   سكوني  ميقىدٍةره  )اجتاٍد يا زيدي(، أكٍ 
 معتلٍة اآلخر، ضلو: )اسعى، كادٍعي، كامًض(، أٍك كاف من اِلمثلًة اخلمسة، ضلو: )اذهتا، كاذهتيوا، كاذهِب(.

َبرؽو متثيلى احلريرمِّ بػ)لًيػىقيًم الغًلـي( بىا احتجٍة بً  الكوفيُّوفى على "أفٍة اِلصلى  كهو استدراؾي  والفرُعْاآلخرُْ
يف اِلمًر للمواجً  يف ضلًو: )افعٍل( أٍف يكوفى بالًلـ، ضلو: )لًتػىٍفعىٍل( كاِلمًر للغائب، إالٍة أنٍة  دلٍةا كثػيرى استعماؿي 

كثر من الغائًب استثقليٍوا رلي ى الًلـً فيً  مع كثرة االستعماًؿ اِلمًر للمواجً  يف كًلمام كجرل على ألسَتام أ
، غريى أفٍة ذلكى ليس صحيحنا؛ ِلفٍة ادلثاؿى )ليىػقيػم( بيا  ادلضارعة (93)فحذفوها مع حرًؼ ادلضارعًة طلتنا للتخفيف"

ًق مثاًلً  كالتأكًُّد مَ  على صحٍةًة الدالة على الغيتة، ال احلضور كما لٍو قاؿ: )لًتىػقيػٍم(، كهذا ال يػيٍعًفٍيً  من َتقي
ا ُييٍمىلي على أفٍة اِلمرى قًد انعكسى على احلريرمِّ؛ إٍذ مجاوري الكوفيِّّيى على أفٍة فعلى اِلمًر  االستدالؿ ب . كريبٍة

مرى متِنٌّ غريي رلزكـه غريي متِنٍّ جبامًع الداللة على اِلمًر يف الصيغًة كمعَن الًلـ، كهذا يدفعي ي أنٍة  ذكرى أفٍة اِل
ا قاؿ بتَائ .

ى
، فلًو انعكسى عليً  اِلمري دل  معربو

ثيػمٍة الذم ُيملَا على تسديد َبرؽو يف استدراك  مثاؿى احلريرمِّ على فعًل اِلمًر ما جا ى يف ررًح ادللحة ل  
تىٍ  دلثاًؿ اِلمًر مهزةي كتوكيده على متثيل ؛ إٍذ قاؿ: "كإذا كاف احلرؼي الذم يلي حرؼ ادلضارعًة ساكَنا ... اٍجتيلً 

، فإذا كصٍلتىاا بكلمةو  ا تسقطي عَدى إدراًج الكًلـً الوصًل لتتوصٍةل هبا إَل الَطًق بالساكن ... كبيػٍةٍَةػا من قتلي أَّنٍة
ككاف آخري الكلمة ساكَنا سقطٍ  هي كالتقى الساكَاف ... فيجبي اللتقا  الساكَّي َتريكي اِلكٍةًؿ بالكسًر، 

أٍف تكوفى الكلمةي اِلكَل فعلى أمرو ضلو ما مثػٍةٍلَىاهي يف )ادللحة(: )لًػيىػقيػًم الغًلـي(، ككقول  تعاَل: ))قيػًم  كال فرؽى بّي
 .(94)[ ..."2اللٍةٍيػلى(( ]ادلزٍةمِّل:
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َيٍةةه كنصُّ احلريرمِّ يف ررًح ادللحة ييٍظًاري تَاقضنا كاضحنا لدل احلريرمِّ؛ فقد قاؿ: "اعلٍم أفٍة أفعاؿ اِلمًر مت
... فإذا أرٍدتى أٍف تصوغى فعلى أمرو حذٍف ى حرؼى ادلضارعة من فعل  ادلستقتل؛ ِلنٍةػ ي زائده كال اعتتارى بالزائد ... 

: دىٍحرًٍج، كًثٍب" . ككٍج ي التَاقيًض قولي ي بتَاً  فعًل اِلمًر، كإذا بيًِنى بيًِنى من مضارع  (95)فتقوؿ يف: ييدىٍحرًجي، كيىًثبي
.َبذًؼ حرؼ   ادلضارعة، كمثالي ي في  حرؼي ادلضارعة، ففي  تسامحه مَ  كما قاؿ َبرؽه

ْالمسألةْالثالثة:ْفيَْصْوِغْفعِلْماْلْمُْيَسمَّْفاعُلُه:
ْقالْالحريريُّ:

ٍ يي  ػا لىػػٍم ييػسىػمٍة ػػػػرىدُّ قىػائًػليػػػػػٍ   **  بًػالػػػػػكاٍقػػػًض قىػضىػا ن الى  فىػاًعػليػػػ ٍ ػرٍةفٍػًع فًػٍيػػػػمى
ػقىػٍولًػًاػٍم: ييػٍكػتىػبي عىػٍاػػػػػدي الػوىاًلٍ   ًمػٍن بىػٍعػػػػػػػػػػًد ضىػمِّ أىكٍةًؿ اِلىفٍػعىػػػػاًؿ  **  كى
ػٍن ثىػانًػٍي الػثٍةػًلثًػيِّ أىلًػٍف  **  فىاٍكًسػٍرهي ًحػٍيػنى تىػٍتػتىػًدٍم كىاٍل تىػًقػفٍ   كىًإٍف يىػكي

: بًػػػ ـي تىػقيػػػػٍوؿي ػػػاـً كىالػػطٍةػعىػػػػا ـي  **  كىًكػػٍيػػلى زىيٍػػ ي الػػشٍة ٍ  (96)ٍيػعى الػػثٍةػػػٍوبي كىالغيػػػًلى
ػٍسػًر ما قتلى آًخػرًًه ًإٍف   تنبيٌه:" قالْبحرٌؽ: لػٍم يىػزًًد الٍَةػاظمي عىػلىػى ضىػمِّ أكٍةًؿ الػًفػٍعػًل، كال بيػدٍة معى ذلكى مٍن كى

.) ػ)ييػٍكػتىػبي ػافى ميػضىػارًعنػا، كى (، كىفىػٍتػًحػػً  ًإٍف كى ػافى مىػاًضػينػا، كىػ)ضيػًربى  كى
: ... ما ذكرىهي الٍَةػاًظمي ال ُيتصُّ بال تنبيٌه: (، فييػقىػاؿي ، بىػٍل يىػٍأتًػي أيضنا يف ضلو: )انٍػقىػادى(، ك)اٍخػتىػارى ثُّػًلثًػيِّ

، ػٍرهي، كما ذكىرىهي أيضنا ًمػٍن كىٍسًر أىكٍةًلً  كهيوى غىػٍيػري الزـو ـي الػضٍةػمِّ كما  )انٍػًقػٍيػدى(، ك)اٍخػتًػٍيػرى لىػ ي( كإٍف لىػٍم يىػٍذكي بىػٍل جييٍوزي إمشا
 .(98)"(97)[71[، ك))ًسػٍيػقى(( ]الزمر:44ػٍي نىػٍحػًو: ))قًػٍيػلى(( ]هود:قيػرًئى فً 

ْبحثْالمسألة:ْ
يف القاعدًة العامٍةة يف بَاً  فعًل ما مٍل ييسىمٍة فاعليػ ي، فقٍد ذكرى  أولهما:يَدرجي َت  هذه ادلسألة فرعاًف: 

ييػضىػمُّ أكٍةليػ ي، فاستدرؾ َبرؽه عليً  كسرى ما قتلى آخرًًه إٍف  احلريرمُّ يف نظم ادللحة أفٍة فعلى ذلكى ماضينا أٍك ميضىػارعنػا 
ْكاف ماضينا، كفتحى ما قتل آخرًًه إٍف كاف مضارعنا.

كهو الصحيح يف كًلـ أهًل العربيٍةًة؛ فقد قاؿ الرٍةًضػٍي: "قاؿ ابني احلاجب: مفعوؿ ما مل يسمٍة فاعل : كلُّ 
ػقىػامىػ ي، كرىػٍرطيػ ي أىٍف تػيغىػيٍةػرى صيغة الفعًل إَل فيػعًػلى كييػٍفػعىػلي ... قول : )إَل فيػعًػلى مفعوؿو حيًذؼى فاعلي ي كأيقًػٍيػمى هو مي 

رًًه يف كييػٍفػعىػلي( ... ًمػمٍةػا ييػضىػمُّ أكٍةلي ي يف ادلاضي كييٍكسىري ما قتلى آخره ... كييضىمُّ أكٍةليػ ي كييػٍفػتىػحي ما قتلى آخ
 . (99)ادلضارًع"

 ي ثاِن ادلاضي كي فعًل ادلفعوًؿ مطلقنا، كيىٍشرى  اٍبني هشاـو يف باب الَائب عن الفاعل: "فصله: ييضىمُّ أكٍةؿي  كقاؿ
، كتػىعىلٍةػمى، كثالثي ادلتدكً  هبمًز الوصًل كاٍنطىلىقى كاٍسػتىػٍخػرىجى كاٍسػتىػٍحػلىػى، كيي  ػٍكػسىػري ما ادلتدكً  بتا و زائدةو، كتىػضىػارىبى

 .(100)من ادلاضي، كييػٍفػتىػحي من ادلضارًع" قتلى اآلخرً 
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كذكرى احلريرمُّ ما استدركى ي عليً  َبرؽه يف ررح ادللحة فقاؿ: "كتغيريي صيغة الفعًل: أٍف تىضيمٍة أكٍةلىػ ي، فإٍف كاف 
: )ييٍضرىبي ماضينا كسٍرتى ما قتلى آًخرًًه، كقولك: )ضيًربى زيده(، كإٍف كافى مضارعنا فتٍح ى ما قتلى آخره، فقيٍل ى 

 .(101)زيده("
من ادلسألة فاو ما استدرك  َبرؽه على احلريرمِّ يف صياغة فعًل ما مٍل ييسىمٍة فاعلي ي إذا  الفرُعْاآلخرُْكأمٍةا 

(، ك)قاؿ(،  ، ضلو: )باعى(، ك)كىاؿى اعتلٍةٍ  عيَيػ ي باِللًف؛ إذ اقتصرى احلريرمُّ يف نظم ادللحة على الثًلثيِّ
(، فذكرى أفٍة  : )بًٍيعى(، ك)ًكٍيلى(، ك)ًقٍيلى(، ك)ًسٍيقى(، فذكرى َبرؽه أفٍة ذلك ليسى سلتصاا  ك)ساؽى ، فيػيقىاؿي عيَى ي تيٍكسىري

(، كما استدرؾ َبرؽه على احلريرمِّ أفٍة هذ : )اٍنًقٍيػدى(، ك)اٍخػتًػٍيػرى ( فيػيقىػاؿي ػ)انقادى(، ك)اختارى ا بالثًلثيِّ بل كبغريه، كى
ـي ضمِّ يف فائ .الكسرى ليسى الزمنا؛ إٍذ   جيوزي إمشا

ا ثالثنا كهو إرتاعي ضمِّ أكٍةل ، فقاؿ:  كإَل ما ذكرىه َبرؽه أرار اٍبني مالكو يف ألفيت  كزادى كجان
ػا كىػ)بيػٍوعى( فاٍحتيًملٍ   .(102)كاٍكػًسػٍر أىكى اٍرػًمػٍم فىػالثُّػًلثًػػػػيِّ أيًعػٍل  **  عىػٍيػَنػا ، كضىمٌّ جى

عى يف  : "إٍف كاف الفعلي ادلتِنُّ للمفعوًؿ ثًلثياا معتلٍة العًّي مسًي كقاؿ اٍبني عقيلو متيػَِّنا بي ى اٍبًن مالكو السٍةابقى
(، ك)بػيٍوعى( ...  فائًً  ثًلثةي أكجي و: إخًلصي الكسًر، ضلو: )ًقٍيلى(، ك)بًٍيعى( ... كإخًلصي الضٍةمِّ، ضلو: )قػيٍوؿى

ـي، كهو اإلتيافي  ، كقٍد  كاإلمشا بالفاً  َبركةو بّيى الضمِّ كالكسًر، كال يظاري ذلك إالٍة يف اللفًظ، كال يظاري يف اخلطِّ
ىا ي(( باإلمشاـ يف )ق

يل(، قيرئى يف الستعًة قول  تعاَل: ))كًقٍيلى يىا أىٍرضي ابٍػلىًعٍي مىا ىًؾ كيىا مسىىا ي أىٍقًلًعٍي كىًغٍيضى ادل
 .(103)ك)غيض("

ػًر احلرير   مُّ يف ررًح ادللحة ريئنا غريى ما ذكرىه يف الَظًم، فتافى كج ي استدراًؾ َبرؽو علي .كمٍل يذكي
ْالمسألةْالرابعة:ْفيْصوِغْفعِلْالتعجُّب:

ْقالْالحريريُّ:
ٍ تىػٍسػتىػٍعػًجػبً ػكتيػٍَػصىػبي اِلىٍسػمى  ػفىػاًعػٍيػًل فىػًلى  ػا ي فًػٍي الػتٍةػعىػجُّػًب  **  نىػٍصػبى الػمى
: مىػا أٍحػسى  ػٍيػػفىػػػػػػ ي ًحػػػػٍيػػػػػػػنى سىػطىػػػػاػػتىػقيػٍوؿي ػػػػػػدٍة سى ػطىػػا  **  كىمىػا أىحى ا إٍذ خى  ػنى زىيٍػدن

اًف ػػةو تىػػٍحػػديثي فًػػٍي اِلبٍػػػػػػػػػػػػاهى ػأىٍك عىػػػ**    ػػػػػوىافً ػػػػػ ى ًمػػنى اِللػػػػػػػػػٍتػػػكإٍف تىػػػػػعىػػجٍةػ  دى
اثً ثيػػػمٍة ائٍػػػػً  بًػاللٍةػػػٍوًف كىبًاِلىحٍ **   ػػػػٍي ػػػػػنى الثُّػػًلثًػػػػٍعػػػػػػًلن ًمػػػفًػ ػػ ي لىػفىػابٍػًن   (104)دى

ْقالْبحرٌؽ:ْ
ييػصىاغي أيضنا للتٍةعجًُّب )أفٍػعًػٍل بًػً (، كىػ)أٍحًسٍن بزيدو( كضلوها، بصيغًة اِلمًر، كقول  تعاَل: ))أىٍسػًمػٍع  تنبيٌه:"

 .[، كمٍل يتعرٍةٍض ل  الٍَةػاظم؛ ِلفٍة ادلتعجٍةبى بً  رلركره بالتا ً 38بًػًاػٍم كىأىبٍػًصػٍر(( ]مرمي:
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الثًلثي( إَل أفٍة صيغة التعجًُّب ال تػيتػٍَنى من الرباعيِّ فأكثر،  أرارى بقول : )فاٍبًن ل  فعًلن من  تنبيٌه:
كػ)دحرجى(، ك)انطلقى(، ك)استخرجى(، بٍل يػيقىاؿي في  أيضنا: )ما أردٍة ًدٍحرىاجى ي، كأٍسرىعى انطًلقى ي، كأحسنى 

ٍهي للمعركًؼ!(. استخراجى ( كضلو ذلك، كأجازىهي سيتويً  من ضلو: )أكرـى(، كقوذلم: )ما أعطىاهي للدراهًم!( ، ك)أىٍكالى
من ررط  أيضنا أٍف يقتلى التفاضيلى، أم: الزيادة كالَقصاف؛ ليصحٍة أٍف ُيتصٍة ادلتعجٍةب مَ  بالزيادًة، فًل يػيتػٍَنى من 
ضلو: )مات( ك)فىًِنى(؛ لتساكم الفاعلّي فيً ، فًل يػيقىاؿ: )ما أموتى (، كال )ما أفَاه(، بل: )ما أفجعى موتى ي!(، 

 .(105)أسرعى فَاهي!(، كضلو ذلك"ك)ما 
ْبحثْالمسألة:ْ

ما استدرك  َبرؽه على احلريرمِّ يف نظًم ادللحة اكتفا ىه بذكًر صيغةو كاحدةو  أوَّلهما:يف هذًه ادلسألة فرعاًف: 
ْبًػً !(.من صيغِتىً التعجًُّب؛ إٍذ للتعجًُّب القياسيِّ صيغتاًف مشاورتاًف مها: )مىٍا أىٍفػعىػلىػ ي!(، ك)أىفٍػعًػٍل 

قاؿ اٍبني السرٍةاج: "فعلي التعجًُّب على ضربػىٍّيً، كهو مَقوؿه مٍن بَاًت الثًلثًة، إمٍةا إَل )أىفػٍعىلى(، كيػيتػٍَنى على 
: كهو )أىفػٍ  ، كإمٍةا )أىٍفًعٍل ًبً (، كيػيتػٍَنى على الوقف؛ ِلنٍةػ ي على لفًظ اِلمًر. فأمٍةا الضربي اِلكٍةؿي عىلى الفتًح؛ ِلنٍةػ ي ماضو

ا!( ... كالضرب الثاِن من  ا!(، ك)ما أمجلى خالدن يا هذا( فًل بيدٍة ًمٍن أٍف تلزمى ي )ما(، تقوؿ: )مىا أحسنى زيدن
 .(106)التعجًُّب: )يا زيدي أٍكًرـٍ بعٍمروك!( ..."

 .(107): "للتعجيًب صيغتاًف: إحدامها )ما أفعلىػ ي!(، كالثانية )أىٍفػعًػٍل بًػً !( ..."ؿ اٍبني عقيلو قاك 
، كل  لفظاًف: كا حلريرمُّ قد ذكر هاتػىٍّيً الصيغتػىٍّيً يف ررح ادللحة فقاؿ: "التعجُّبي أحدي معاِن الكًلـً

ػا أىٍصػتػىرىهيػٍم عىلىى الٍَةاًر(( ]التقرة: [. كالثاِن: أٍفًعٍل بً ، كقول  تعاَل: 175أحدمها: ما أفعلى ي، كقول  تعاَل: ))فىمى
 .(108)["26كاف:))أٍبًصػٍر هًبًٍم كىأمسًٍٍع(( ]ال

هو ما استدرىك  َبرؽه على احلريرمِّ يف نظم ادللحة من رركًط الفعًل الذم يػيتػىعىجٍةبي مَ ؛  والفرُعْاآلخر:
يكوف داالا على لوفو  الٍة ، فذكر أٍف يكوف ثًلثينا، كأفقد ذكرى احلريرمُّ يف نظم ادللحة بعض رركط فعًل التعجب

ػ)أنقى(، ك)أرد( شلٍةا أٍك عاهةو يف اِلبداًف كذكرى يف اِلخ ري أفٍة التعجبى مَاما ال بيدٍة ل  من صيغةو مساعدةو كى
، كبيافى بعضاا اآلخر،  ٍت فيً  رركط التعجب، كاكتفى بذلك. فاستدرؾى َبرؽه على احلريرٌم بعض الشركطى كيًجدى

 الدٍةاؿ على اللوًف فقد أباف أفٍة غري الثًلثيِّ ميكني التعجب مَ  لكٍن بشرًط جلًب صيغةو مساعدةو كما يف
كالعاهة، كذكرى أيضنا أفٍة سيتوٍيً  أجازى التعجُّبى يف غري الثًلثي. كما استدرؾ على احلريرمِّ ررطنا آخرى يف فعل 

 التعجًب كهو أٍف يكوف قابًلن للتفاكيًت؛ إٍذ مل يذكٍرهي احلريرمُّ.
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، ثًلثينا، تاماا، إفٍة الَحويّي قد ررطيوا رركطنا يف الفعًل الذم يػيتػىعىجٍةبي  مَ  متاررةن، فذكريكا: أٍف يكوف فعًلن
، كإذا غابى ررطه من هذًه الشركًط (109)ميٍثتىتنا، متصرِّفنا، قابًلن للكثرًة، غريى داؿٍّ على لوفو أٍك عيب، متَياا للمعلـو

ٍت فياا هذًه الشركط وي : "هذا باب ما ال . قاؿ سيت(110)فييتػىعىجٍةبي مَ  بصيغةو مساعدةو على التعجًُّب كيًجدى
جيوزي فيً  ما أفعلى ي، كذلك ما كاف أفعىل ككاف لوننا أٍك ًخٍلقىةن، أال ترل أنٍةك ال تقوؿ: ما أْحرىهي، كال ما أبيضى ، كال 

ا تقوؿ: ما أردٍة ْحيٍرىتى ى، كما أردٍة عىشىاهي" اهي، إَّنٍة  .(111)تقوؿ يف اِلعرًج: ما أعرجى ، كال يف اِلعشى: ما أعشى
ما أجازا التعجُّبى من الفعًل الثًلثيِّ كغريه مطلقنا كنسبى  ، كيف نستًت  (112)الرٍةضي إَل اِلخفًش كادلربًِّد أَّنٍة

ا يكوفي من بَاًت الثًلثة ... كاعلٍم أفٍة ما جاكزى  ؛ ِلنٍة  قاؿ: "كاعلٍم أفٍة بَا ى فعًل التعجًُّب إَّنٍة إَل ادلربًِّد نظره
 .(113)أٍف يقاؿ في : ما أفعلى " الثًلثًة بغرًي زيادةو مٍل جييزٍ 

، التعجُّبى من مزيد الثًلثيِّ َبرؼ، ضلو: )أعطى(، فقد قاؿ: "... -كما ذكر َبرؽه   -كأجاز سيتويً  
ا من )فػىعىلى(، ك)فىًعلى(، ك)فػىعيلى(، ك)أفػٍعىلى(" ا( ... كبَاؤيهي أبىدن اٍبني ك . كأجاز ادلربِّدي (114)قولك: )ما أحسنى زيدن

(، فقاال يف التعجب مَاما: )ما أعطاه(، السرٍةاج التعجُّ  ، ضلو: )أعطى(، ك)أىٍكَلى بى من مزيد الثًلثيِّ َبرؼو
ٍهي للمعركؼ!،  : ما أعطاهي للدراهًم!، كأىٍكالى ك)أٍكالهي(، على نيٍةًة طىٍرًح الزائد مَ ، قاؿ ادلربِّدي: "فإٍف قيلى: فقٍد قٍل ى

، فاذا كإٍف كافى  ا هو من: أعطى كأٍكَلى ا أصلي ي الثًلثةي، كاذلمزةي يف أكٍةل  زائدة" كإَّنٍة ، (115)قٍد خرجى إَل اِلربعًة فإَّنٍة
ٍهي باخلرًي(؟ قيل:  كقاؿ ابني السرٍةاج: "فإٍف قاؿ قائله فقد قالوا: )ما أعطاهي(، كهو من )أعطى يػيٍعًطي(، ك)ما أىٍكالى

ه إذا ناكلى ، ككذلك كىًلى كأٍكَلى هذا على حذؼ الزكائًد؛ ِلف اِلصل: عطا يعطو إذا تَاكؿ، كأعطى غريى 
 .(116)غريىه"

كاحلريرمُّ يف ررح ادللحة مٍل يذكٍر ما استدرك  علي  َبرؽه يف نظًم الًلميٍةة، فكافى الستدراك  عليً  كج ه؛ إٍذ 
 كافى ذلكى متسوطنا يف باب التعجًُّب يف كتًب علما  العربيٍةة، كليسى يف حكًم ادلسكوًت عَ .  

ْمسة:ْالتماُمْفيْبابْكانْوأخواتها:المسألةْالخا
ْقالْالحريريُّ:

ػػػػتىػػػػٍر  **  فىػػػلىػػٍسػػػػ ى تىػٍحػػػػػتىػػػػػػػػػػػٍد كىػافى الػمىػطى ػػػٍل: يىػا قىػٍوـي قى ػػػكىًإٍف تػىقي  ػا إًلىػى خى  ػػرٍ ػػػػاجي لىػاى
ػػ ػػكى ا يىػػصٍ ػػػكىهى ػػػػلُّ مى ػػػذى ػػػػػٍن نىػػػػَىػػػػػػػػعي كي ػافىػػػٍث  **  هًبىا إذىا جى ػػا حى  (117)ػدىثٍ ػػػ ىٍت كىمىػػٍعػػػَىػػاهى

ْقالْبحرٌؽ:ْ
كال ُيتصُّ ذلك بػ)كاف(، بل كسائر أخواِتا كذلك، ضلو: ))سيٍتحىافى اهلًل ًحٍّيى متيٍسيٍوفى كىًحٍّيى  تنبيٌه:"

: (( 17تيٍصًتحيٍوفى(( ]الرـك (، 107]هود:[، ك))مىا دىامىً  السٍةمىوىاتي كىاِلىٍرضي ، كهي: )ليسى [. إالٍة ثًلثةى أفعاؿو
 .(118)ك)ما زاؿ(، ك)ما فىًتئى(، فًل تيٍستػىٍعمىلي إالٍة ناقصةن"
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ْبحُثْالمسألِة:ْ
ـي خًلؼي اِلصًل كفرعه عَ ، كتىػمٍة من أفعاؿ  إفٍة اِلصلى يف أفعاًؿ باًب )كاف( كأخواِتا الَػٍُّقصىافي، كالتٍةما

على احلريرمِّ ذلك؛ إٍذ مٍل يذكيٍر  ؽه س(، ك)زاؿ(، ك)فتئ(. كاستدرؾ َبر ثةن، هي: )ليهذا التاًب مجيعياا إالٍة ثًل
ْيف نظم ادللحًة من اِلفعاؿ تاماا إالٍة )كافى(.

قاؿ سيتوي  عٍن متاـ بعًض أفعاؿ هذا التاب: "كقٍد يكوفي لًػ)كاف( موضعه آخري يػيٍقتىصىري على الفاعًل فيً ، 
ـى فًلفه(، أم: تقوؿ: )قٍد كافى عتدياهللً  (، أم: كقعى اِلمري، ك)قٍد دا (، أم: قٍد خيًلقى عتدي اهلًل، ك)قٍد كافى اِلمري

( فإنٍة  ال  ، ... ككما يكوفي أصتحى كأمسى مرٍةةن بَزلة )كاف(، كمرٍةةن بَزلًة قولك: استيقظيوا كناميوا. فأمٍةا )ليسى ثت ى
 .(119)يكوفي فياا ذلك"

: "مجيعي هذ ، كزاؿ الِت مضارعياا يزاؿ، كفتئى كقاؿ اٍبني مالكو ًه اِلفعاًؿ تكوفي ناقصةن كتامٍةةن، إالٍة ليسى
ـي أفعاؿ هذه التاب دلعافو جديدةو غري ادلعاِن الِت ذلا حاؿى نقصاَّنا(120)"  . (121). كمتا

ها كما  ـى أفعاؿ هذا التاب إالٍة ما ذكرىه يف كافى كحدى يف كيف ررح ملحة اإلعراب مل يذكًر احلريرمُّ متا
 يف الٍَةظًم كالشٍةرًح. فثت ى كج ي استدراًؾ َبرؽو علي  الَظم،

ْالمبحثْالثالث:ْالمسائلْالمختصةْبالحرؼ:
ْبػ)منُذ(ْو)ُمػْذ(: ْالمسألةْاألولى:ْالجرُّ

ْقالْالحريريُّ:
ػضىػػٍر  **  ًمػػنى الػزٍةمىػػػػػػمٍة ميػػٍذ فًػٍيػمى ػػػػػثيػػ ػاػكىريبٍة أيٍػػػضن   رٍ ػػػديٍكفى مىػػا ًمػػٍَػػػ ي غىػتىػ افً ػػػػػػػا حى

: مىػا لىػػًقػػيٍ  ػػيِّػػػػسو مىػػػػرٍة بًػػػػػػػَىػػػػا  ػَىػػػػػػػػا  **ػػػٍذ يًػٍوًمػػػػػػػػػ ي ميػػػػػػػتيػػػػػػتىػػقيػػٍوؿي  (122)كىريبٍة عىػػٍتػػػدو كى
ْقالْبحرٌؽ:ْ

الزمافي احلاضري كادلاضي، ك)ميػٍذ( ال جييىرُّ هبا إالٍة احلاضر مَ  دكف "ما ذكره الَاظمي ًمٍن أفٍة )ميٍَذي( جييىرُّ هًبىا 
ادلاضي هو مذهبي سيتوي ، لكنٍة اِلرجحى عَدى اٍبًن مالكو كأتتاًعً  التسويةي بيَاما، كإذا جرٍةا ادلاضي فاما بعَن 

، كمها اخلربي، أًك )ًمٍن(، أك احلاضر فاما بعَن )يف(. كجيوزي أيضنا رفعي االسًم بعدىمها على أنٍة  ػره   متتدأه ميؤىخٍة
"  .(123)العكسي

ْبحثْالمسألة:ْ
استدرؾ َبرؽه على احلريرمِّ يف نظًم ادللحة ما تدخلي عليً  )مَذي( ك)ميػٍذ(؛ إٍذ ذهبى احلريرمُّ إَل التفريًق 

ال ترُّ إالٍة احلاضر ليسى غريي، ػ)مَذي( داؿٌّ على الزماف احلاضر كادلاضي، ك)ميػٍذ( ػبّيى رلركرمها، فذكر أفٍة اجملركر ب
ْفاستدرؾ عليً  ذاكرنا أفٍة هذا هو مذهبي سيتويً ، كأفٍة الراجحى لدل ابن مالكو هو التسويةي بيَاما.
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، كما يأتياًف امسى يأيت )ميػٍذ( ك)ميػٍَػذي  على جرِّمها يف  الٍَةػٍحػوًيُّوفى  إذا جا ىا حريفٍى جرٍّ اتػٍةفىقى ك  ،ػٍيػنً ( حريفٍى جرٍّ
 . (124)احلاضر، كاختلفيوا يف اجلرِّ هبما يف ادلاضي

قاؿ سيتوي : "كأمٍةػا )ميػٍذ( فتكوفي ابتدا ى غايًة اِلياـً كاِلحياف ... كذلك قولك: ما لًقٍيتي ي ميػٍذ يوـً اجلمعًة 
" ، ... كتقوؿ: ما رأيٍػتي ي ميػٍذ ميىٍّيً ... ك)ميػٍذ( فيمىٍن رفعى بَزلة: إٍذ كحيثي  .(125)إَل اليوـً

  الزماًف اجملركر بػ)مذ( ك)مَذ(:كقاؿ ابني مالكو يف اِللفيٍةة يف استواً  
ػًجػٍئػ ي ميػٍذ دىعىػاػػػػيىػا الًفٍعػػػػذي امساًف حيثي رىفىػعىػػػػػػػػا  **  أىٍك أيٍكلًػػػػٍذ كميػٍَػػػػكىميػ"  لى كى

ػػًمػػ "ػػٍن  **  ػػػػػػكىًإٍف يىػجيػرٍةا فًػٍي ميػًضػيٍّ فىػكى  .(126)مها كىيفٍ احليضيٍوًر مىٍعَنى يفٍ اٍستىًِبٍ
كأكٍةدى احلريرمُّ يف ررح ادللحة ما ذهبى إليً  يف نظماا من أفٍة )مَذ( ترُّ ماضي الزماف كحاضره، ك)ميٍذ( 
، فقاؿ: "كالغالبي على )مَذي( احلرفية، كاِلجودي أٍف ترٍة ماضي الزماف كحاضرىه، كأٍف ترٍة   ترُّ ماضي  حسبي

 .(127))ميػٍذ( حاضرى الزماًف، كترفعي حاضرىه"
مذهبي سيتوي ، كما ذكرىه من ترجيًح مذهًب التسويًة بيَاما هو  ستدركى ي َبرؽه على احلريرمِّ هوكما ا

، كالقوؿي بأحدها ميٍعتىتػىره.  مذهب ابن مالك، كادلذاهبي يف ذلك رَّتٍة
ْالمسألةْالثانية:ْفيْلحاِؽْتاِءْالتأنيِثْبالفعِل:

ْالْالحريريُّ:ق
ػػػٍأ فىػػػػػػزًٍد عى    ػػٍ  عيػػرىاتي ػػكىًإٍف تىػػشى ػػػػتىػػػا ى ػػلىػػػٍيػػػػػػػػػً  الػػتٍةػػػػػػػػػػػػا ى  **  نىػٍحػػو: اٍرػتىػػكى  ػػػػػػػَىػػػا الشِّ
ػػػلِّ ػػػػًقػٍيػػػػػػػػػكىتيػٍلػًحػقي الػتٍةػا ى عىػلىى التٍةػحٍ   ػػػػًقػ ػػػػػػػػػػػًق  **  بًػكي  ػػػػػػيٍ ػػػٍيػػػػًقػػػػػػػػمىػا تىػػػٍأنًػػٍيػػػػػثيػػػػػػػ ي حى
ػقىػٍولًػا  ػػػػػػػػٍ   **  كانٍػػطىػػلىػػػقىػػٍ  نىػػاقىػػػػةي ًهػػػػكى دي ضىاحً ا ىٍت سيعىػاجى  ٍم:كى  ػ ٍ ػػػػػػػٍَػػدو رىائًػػكى
ٍ كىتىػػػٍكػػػًسػػػري الػػتٍةػػػػػا ى بًػػ  ػػػػػػػػػًلى  (128)ػزىالىػػػػػػػػػػ ٍ ػػػٍد أىقٍػػتػىلىً  الغىػٍ   **  فًػػٍي ًمػػثٍػػًل قى ػػػػػالػػػػػمىػػحى

ْقالْبحرٌؽ:ْ
أطلقى الَاظمي لزـك التٍةاً  فيما تأنيثي ي حقيقيٌّ، كهو ميقىيٍةػده بالفعًل ادلتٍةصًل بفاًعًلً ، كما مثٍةػلى بً ، فلو  تنبيٌه:"

ا ال تلزـي يف غرًي ذلك، كليسى كذلك، بٍل انفصلى عَ ي جازى حذؼي ا لتٍةاً ، ضلو: )أىتىػى اليوـى هَده(، كمفاوميػ ي: أَّنٍة
ػ)الشٍةٍمسي طلعٍ (، فًل جيوزي  ، كإٍف كافى تأنيثيػ ي رلازياػا، كى  تلزـي أيضنا إذا كافى الفاعلي ضمرينا يعودي إَل مؤنٍةثو متقدِّـو

 )الشٍةٍمسي طىػلىػعى(.
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:حلاصلي أفٍة )التٍةػا ى( تلزـي مواضعى ثًلثةن: ا تنبيٌهْآخُر: حيثي كافى الفاعلي حقيقيٍة التٍةػأنيًث، كاتٍةصىػلى  اِلكٍةؿي
ػ)جىػا ىٍت سعادي(.  ػ)الشمسي  الثٍةػاِن:بفعًلً ، كى ، كإٍف مٍل يكٍن حقيقيٍة التأنيًث، كى أٍك ضمريى مؤنٍةثو يعودي إَل متقدِّـو

:طلعٍ (.  (.أٍك مجعى  الثٍةػالثي ، كىػ)جا ىًت اذلَداتي  مؤنٍةثو ساملو
(. أٍك مفردنا غريى حقيقيِّ  ػ)سارى الرِّجاؿي ، كاإلثتاتي حيثي كافى الفاعلي مجعى تكسريو، كى كجيوزي احلذؼي

ػ)أتىػى اليوـى هَده(. كالرٍةابعي حيثي كافى الفعلي )نًػٍعػمى  (. أٍك مَفصًلن عٍن فعلًػً ، كى ػ)طلعى الشٍةٍمسي ادلرأةي  التػأنيًث، كى
ػٍرهي الٍَةػاظمي. ػً  ادلرأةي هَده(، كمٍل يذكي  هَده(، ك)نًٍعػمى

(: الظٍةٍِبي، فائدة: : )الغزال ك)الغزاؿي : قػٍد ة... كال يػيقىػاؿي ( باذلا ، إالٍة للشٍمًس، ففي متثيلًػً  نظػره، إالٍة أٍف ييػرًيٍػدى
" ػٍمػسي  .(129)أقتلً  الشٍة
ْبحثْالمسألة:ْ

احلريرمِّ يف نصِّ  السابًق أمورنا ثًلثة، أكٍةذليا: فيما جيبي فيً  تأنيثي الفعًل بالتٍةػاً ، كالثاِن: استدرؾى َبرؽه على 
ْفيما جيوزي فيً  تأنيث الفعل بالتٍةػاً ، كالثالث: استدراك  على متثيل .

ْاألوَُّلْوالثَّاني:ْ أفٍة العربى أحلقيوا التا ى بالفعًل فمذهبي الٍَةحويِّػّي يف حلاًؽ التٍةػاً  بالفعًل هو فأمَّاْاألمُر
. فالواجبي فيما إذا   ، كمَ  ما هو جائزه للداللًة على تأنيًث الفاعل، كأفٍة حلاؽى التاً  بالفعًل مَ  ما هو كاجبه

ث كاف الفاعلي ضمرينا متٍةصًلن لغائتةو، ضلو: فاطمةي حجٍةٍ ، كالشٍةجرةي أٍنرٍت، أٍك كافى امسنا ظاهرنا، حقيقيٍة التأني
متٍةصًلن بالفعًل، ضلو: آمٍَ  فاطمةي. كجيوزي حلاؽي التاً  بالفعًل إذا كاف الفاعلي مؤنػٍةثنا حقيقيٍة التأنيًث قٍد فيًصلى 
، ضلو: كلٍةمى القاضيى امرأةه، أك كلٍةمً  القاضيى امرأةه، أٍك كافى الفاعلي رلازمٍة التأنيًث، ضلو:  عٍن فعًلً  بفاصلو

، أٍك أض  .(130)ا ى الشمسي أضا ىًت الشمسي
كاحلريرمُّ يف ررًح ادللحة قٍد ذكرى ما ذكرىه َبرؽه يف استدراك  علي  من مواضع حلاًؽ تػاً  التأنيًث بالفعًل 
 ،) (، ك)ليسى ادلاضي كجوبنػا كجوازنا، غريى أنٍةػٍ  زادى على )نًػٍعػمى( شلٍةػا جيوز حلاؽ تا  التأنيث هبا اِلفعاؿ: )بئسى

ػى(، كذكرى جوا (ك)عىسى ، كهو من مواضًع (131)زى حلاقاا بفعًل مجًع ادلؤنٍةًث السٍةامًل، ضلو: )جا ت ادلسلماتي
. كييٍستىٍدرىؾي على موضًع الفصًل بّيى الفعل كفاعل  يف جواز حلاؽ التاً  بالفعًل  كمٍل  -الوجوًب كما ذكر َبرؽه

(؛ –ييًشٍر إليً  احلريرمُّ كال َبرؽه  ( كجبى ترؾي  بأٍف يكوفى الفاصلي غريى )إالٍة إٍذ لو فيًصلى بّي الفعل كالفاعل بًػ)إالٍة
 .(132)تأنيًثً  إالٍة ما كاف ضركرةن يف الشعرً 

(؛ ِلفٍة لفظى ةعلى كسر التاً  بػ)أقتلً  الغزال، فاو استدراؾي َبرؽو على احلريرمِّ يف متثيل  وأمَّاْاألمُرْالثالث
، كيف  ،(133) التا  على بعض الظتا ييًطلىقي على الشمس، كبغريقٍد )الغزالة( )بالتاً (  كقاليوا يف ذكًر الظِّتاً  غزاؿه
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، غريى أفٍة الذم ميكني ْحلي  لتصحيًح كجً  استعماؿ احلريرم يف مثال  هو إقامة كزًف التي ، (134)اِلنثى غزالةه 
 فآخري صدري التي  )بًل زلالىػٍ ( فَاسبى ذلك أٍف يقوؿ: )الغىػزىالىػٍ (.

ْفيْزيادةْ)ما(ْبعدْإنَّْوأخواتها:المسألةْالثالثة:ْ
ْقالْالحريريُّ:

ػًذٍم اِلحػريًؼ  **  فىػالرٍةٍفػعي كالػٍَةػٍصػبي أيًجػػٍيػػزىا فىاٍعػرًؼً   كىإٍف تىػػزًٍد )ما( بعدى هى
ري ٍع مىػا ييػػٍؤثىػػتىمً أفٍة( فىػاسٍ ري  **  كيف )كى ػػػ( )لعلٍة( أٍظاى كىالٍَةػٍصػػبي يف )لي ى 

(135) 
ْقالْبحرٌؽ:ْ

كما ذهب إليً  الَاظمي من جواز الوجاىٍّيً يف احلريٍكًؼ كلِّاا قٍد قاؿ بً  مجاعةه، كالزجٍةاج، كاٍبًن  تنبيٌه:"
(،  ج، كاٍبنً السرٍةا  (، كاختارى الَاظمي أفٍة الَصبى يف )لٍي ى (؛ ِلنٍةػ ي مٍل ييٍسمىعي إالٍة يف )لٍي ى مالكو قياسنا على )لٍي ى

ك)لعلٍة(، ك)كأفٍة( أظار؛ لقوٍةًة رتاانٍة بالفعًل الَاسًخ لًلبتدا . كمذهبي سيتويً  كاجلماوًر أنٍة  ال جيوزي إالٍة يف 
( كحدىها، كريًكمى بالوجاىٍّيً    قوؿي الشاعًر:)لٍي ى

ػا هى  ـي مى حى ػا الذى قالٍ  أالى لىػٍيػتىػمى  .(137)"(136)فىػقىػػػػػػػػػدً  ػ ي في صٍ تًػَىػا أىٍك نً امى مى ػلىػَىػا  **  إَل حى  ا
ْبحثْالمسألة:ْ

إفٍة ما استدركى  َبرؽه على احلريرمِّ يف هذًه ادلسألًة هو بياف ادلذاهًب يف حكم زيادة )ما( بعد إفٍة 
فأباف َبرؽه أفٍة يف ذلك ثًلثةى مذاهبى مشاورةو، هي: مذهبي جواز الوجاىٍّيً: اإلعماؿ كاإلمهاؿ يف كأخواِتا، 

، كأجازه احلريرمُّ. قاؿ اٍبني السرٍةاج:  إفٍة كأخواِتا مجيعاا، كهو مذهب الزجٍةاًج، كاٍبًن السرٍةاًج، كاٍبًن مالكو
ا  "كتدخل )ما( زائدةن على )إفٍة( على ضربػىٍّيً: فمرٍةةن  تكوفي ميٍلغىاةن دخوذليا كخركجاا، ال تغيػِّري إعرابنا، تقوؿ: )إَّنٍة

ا زيده  ا مَطلقه(، كتدخلي على )إفٍة( كافةن للعمًل فتيتػٍَنى معاا بَا  فيتطل رتاياا بالفعًل، فتقوؿ: )إَّنٍة زيدن
: "كأجرل ابن السرٍةاًج غري )ليتما( رلراها قياسنا، ك (138)مَطلقه(" ذكر ابن برهاف أفٍة أبا احلسن ، كقاؿ اٍبني مالكو

ا قائمه(، فأعمل مع زيادة )ما(، كعزا مثل ذلك إَل الكسائيِّ عن العرًب.  ا زيدن اِلخفش ركل عن العرًب: )إَّنٍة
كهذا الَقلي الذم ذكرىه ابني برهاف رْح  اهلل يؤيِّدي ما ذهبى إليً  ابني السرٍةاج من إجراً  عوامًل هذا التاًب على 

. كمذهبي سيتويً  (139)ياسنا، كإٍف مٍل يثتٍ  مساعه يف إعماًؿ مجيعاا، كبقول  أقوؿ يف هذًه ادلسألًة"سَنو كاحدو ق
عى عًن العرًب،  هذهً عملي كاجلماور أنٍة  ال جيوزي  (؛ ِلنٍة  مسًي اِلحرًؼ مع )ما( الزائدًة إالٍة يف حرؼو كاحدو هو )لي ى

ا مَطلقه( فإفٍة  رجٍةح  احلريرمُّ كهو . كمذهبه ثالثه (140)اإللغا ى فيً  حسنه" قاؿ سيتوي : "كأمٍةا )ليتما زيدن
(، ك)لعلٍة(، ك)كأفٍة(. ،اإلعماؿ كاإلمهاؿ يف ثًلثةو من أخواًت إفٍة  ْكهي )لي ى
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كيف ررح ادللحة قرٍةرى احلريرمُّ ما قرٍةره يف الَظًم، كالظاهر من ادلذاهب يف ذلك قوؿ سيتويً ؛ إًذ السماعي 
 ةإَل اجلمل عن اختصاصاا باجلملة االمسية هذًه اِلحرؼ إالٍة لي ى مع )ما( الزائدة خركجً لى زيادةن عيعضديهي، 

ـي اختصاصاا باجلملة االمسية  ،الفعلية  قوِّم مذهبى سيتوي .يكعد
ْالمسألةْالرابعة:ْفيْإعمالْ)ما(ْالنافيةْعملْ)ليَس(:

ْقالْالحريريُّ:
ػلىػيٍ ػػػػكىمىػا التػي تىػٍَػفً  ػػػػػػالٍَةػاًصػتىػ ػسى ػػػػي كى ػػػػاًف الػحً ػػػػٍ   **  فًػٍي قىػػٍوًؿ سيػكٍة   ٍ ػػػػاًز قىػاًطػتى ػػػػجى

ػػقىػػٍولًػػاً فىػقىػػػػػػػٍوليػػايػػػػػػػػػػػػػٍم مىػا عىػػاًمػػػػػره ميػػوىافًػػػ ػػعًػػٍيػػده صىػػاًدقىػػ ٍم لىػػٍيػػسى ػػقىػػػػػا  **  كى  (141)ػػػاسى
ْقالْبحرٌؽ:ْ

(، كإلعماذلا عَد احلجازيّي رركطه، مَاا: أالٍة يدخلى االستثَا ي  تنبيٌه:" ػ)ليسى أطلقى الَاظمي إعماؿى )ما( كى
(( ]آؿ عمراف: ـى اخلربي على االسًم، ضلو: )ما 144على اخلرًب، ضلو: ))كىمىا زليىمٍةده ًإالٍة رىسيٍوؿه [، كمَاا أالٍة يتقدٍة

ا قائمه زيده(،   .(142)اةه على اللغتًّي"حيَئذو ميٍلغى فإَّنٍة
ْبحثْالمسألة:ْ

( عَد أهًل احلجاًز من غري أٍف يذكيرى رركطى ذلك  أطلقى احلريرمُّ يف نظًم ادللحًة إعماؿ )ما( عمل )ليسى
اإلعماؿى إعماؿه مطلقه يف اإلعماؿ، فاستدرؾى عليً  َبرؽه ذكرى تلك الشركط؛ لئًلٍة يتوهٍةمي متوهِّمه أفٍة ذلك 

 لغتام.
( ... )ما( ك)ال( الَافيتاًف يف لغة احلجاز، ... فأمٍةا )ما( فإَّنا  قاؿ ابن لى على )ليسى هشاـ: "... ما ْحًي

منا كخربيها مؤخٍةرنا، كالثاِن: أٍف ال يقرتفى االسمي  ، أحدها: أٍف يكوفى امسياا مقدٍة تعملي هذا العملى بأربعة رركطو
(، كالرابعي: أالٍة يلياا معموؿي اخلرًب كليسى ظرفنا كال جاراا كرلركرنا بًػ)إٍف( الزائدة، كالثالث: أٍف ال يقرتفى اخلربي  بًػ)إالٍة

"...(143). 
إفٍة احلريرمٍة يف ررح ادللحة قٍد أسابى يف حديًثً  عَد ررًح التيتػىٍّيً السابقىٍّيً من نظم ادللحة، حَّتٍة لقد 

احلرفيةى كذكرى أربعة مواضع ذلا، كذكر مَاا )ما( أتى على ذكًر أنواع )ما(، فذكر االمسية مَاا كذكر مخسةن مَ ، ك 
ى اللغتػىٍّيً العاملة عمل )ليس(، كذكرى فياا لغتػىٍّيً: لغة أهل احلجاز، كلغ )ما( الَافية، كذكرى يف لغة  يفة متيم، كبّيٍة

( يفأ م أجرىٍكهىا رلرل )ليسى م نصتيوا هبا اخلربى، كأدخليوا على خربها التا . كأمٍةا اِلريا  ريئػىٍّيً  هل احلجاًز أَّنٍة : أَّنٍة
ـى اخلربي على االسم، كإذا فيًصلىٍ  بػإالٍة بّي االسًم كاخلرب، كإذا  الِت أخرجوها عٍن حكماا فثًلثةه، أكذلا: إذا تقدٍة

 .(144)كقعٍ  )إٍف( ادلكسورة اذلمزة ادلخفٍةفة بعدها
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ْحرِؼْالن داء:ْالمسألةْالخامسة:ْفيْحذؼِْ
ْقالْالحريريُّ:

ػػػػػػػػػكىإٍف تىػقيػػ اػػًذًه أىٍك يىػػػػػػػػٍل يىػا هى  (145)ا ذىا  ** فىػحىػٍذؼي )يىػا( مىػٍمػتىػًَػعه يىػا هىػذى
ْقالْبحرٌؽ:ْ

كمفاـو اقتصاًر الَاظًم على اسًم اإلرارًة أفٍة حذؼى حرًؼ الَِّداً  جيوزي مع الَكرًة ادلقصودًة، كهو  تنبيٌه:"
" ػجىػري ، كمَعى  التصريُّوف أيضنا فًل يػيقىاؿي يف )يا رىجيػلي(: )رىجيػلي (146)مذهبي الكوفيّي، ضلو: "ثىػٍوبًػٍي حى

 .(147)ادخيػٍل("
ْبحثْالمسألة:ْ

درؾى َبرؽه على احلريرمِّ أفٍة مفاوـى نظًم ادللحة جوازي حذًؼ حرًؼ الَدا  مع الَكرًة يف هذًه ادلسألًة است
ادلقصودة، كأفٍة ذلك مذهبي الكوفيّي، كأفٍة مذهب التصريّي خًلفي ي، كهو القوؿ بعدـ جواز حذًؼ حرًؼ 

ْالَدا  مع الَكرًة ادلقصودة.
: "كال جيوزي حذؼي حرًؼ الَداً  إٍف كا ػتنػا قاؿ ابن مالكو ف ادلَادل )اهلل(، أك ضمرينا، أك مستغاثنػا، أك ميتػىعىجٍة

(، ك)كيىػا لىػزىيٍػدي(، ك)كيىػا للماً (، ك)يا زيداه(، فإٍف كاف غريى هًذًه  مَ ، أك مَدكبنػا، ضلو: )يا اهللي(، ك)يا إيٍةاؾى
، إالٍة أفٍة جوازىه يقلُّ مع اسًم اإلرارًة، كاسًم اجلَسً  ادلتِنِّ، كمن رواهًد احلذًؼ مع اسًم  اخلمسًة جازى احلذؼي

 اإلرارة ... قول :
ػتًػٍيػلً رى **    فلٍيػسى بعػدى ارًتعىاًؿ الػرٍ  ذىا اٍرعػوىا ن  ػٍيػتنػا إلػى الصِّػتىػا ًمػٍن سى  (148)ٍأًس رى

" اً  "ثىػٍوبًػٍي حىػجىػري  .(150)..."(149)كمن رواهػًد احلذًؼ مع اسًم اجلًَس ادلتِنِّ للَِّػدى
 .يف الٍَةظمفثت ى استدراؾي َبرؽو عليً  كذكرى احلريرمُّ يف ررًح ادللحة ما قرٍةرىهي يف نظماا، 

ْالمسألةْالسَّادسة:ْفيْلحاؽْالتاِءْعنَدْتصغيرْاِلسمْالمؤنث:
ْقالْالحريريُّ:

ػػػػػػٍن ميػؤىنٍةػ ػا تيػٍلػػػكإٍف يىػكي ػا ن كىػمى  ًحػقي لىػٍو كىصىػٍفػتىػ ٍ ثنػا أىٍردىٍفػػتىػػػػػػػػػػػػػػٍ   **  هى
ػػمى ػػػػػػػػػى نيػوىيٍػًر الػٍَةػارى عىػػلىػػػػػػػفىػصىػغِّػ    (151)اريهي ميػػًَػػػٍيػػػػػػػرىهٍ ا تىػقيػٍوؿي نىػػػػػػػرىٍه  **  كى

ْقالْبحرٌؽ:ْ
سى ملٍ ػػتى ييػؤدِّم إَل اللتًس، فإًف التى  الٍة لتاً  يف التصغرًي مشركطه بأما ذكرىه الَاظمي ًمٍن كيجيوًب إحلاًؽ ا تنبيٌه:"

تلحٍق ي كػ)مخىٍس( يف العدد ادلؤٌنث، ك)رىجىر( ك)بػىقىر(، كضلو ذلك من أمسا  اجلًَس الذم ال يػيفىرٍةؽي بيَى  كبّيى 
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يػٍ  رىة، اللتيًتسى كاحًدًه إالٍة بالتٍةا ، فيقاؿ: )مخيىٍيس(، ك)ريجرٍي(، ك)بػيقىرٍي( بًل ها و؛ إٍذ لٍو قيل: مخيىٍيسىة، كريجى رىة، كبػيقىيػٍ
 .(152)بتغرًي )مخسة( للعدد ادلذكٍةر، ك)رجرة( ك)بقرة( يف الواحد"

ْبحثْالمسألة:ْ
من قضايا تصغري االسم الثًلثي اخلال من عًلمة التأنيث إحلاؽ تا  التأنيًث بً  بشرًط أٍمًن اللتًس، كإذا 

لىٍ  تلك اِللفاظي عل ى الشذكذ، كهو ما استدرك  َبرؽه على احلريرمِّ؛ إٍذ مٍل ييًشٍر إَل مٍل تلحٍق مع أمًن اللٍةٍتًس ْحًي
ْررًط حلاًؽ التا  عَد تصغري الثًلثي كأطلقى إحلاقىاا بً  عَد تصغريًًه.

 قاؿ اٍبني مالكو يف اِللفيٍةػة:
ػًسػػػػػػػػػػنٍ ػًث مىػا صىػغٍةػٍرتى ًمػٍن  **  ميػػػؤىنٍةػػػػثو عىػػػػيٍ ػػػػالتٍةػأنً  ٍم بًػتىػاػػػػكاٍختً   ػػػارو ثيػػػػػًلثًػػػػػػػػػيٍّ ، كى

ػػػػػ  سً ػػػػػذىا لىػػػػٍتػػػػػ ػػرىلػػػػػٍن بًػػالػتٍةػػا ييػمىػػا لىػٍم يىػػكيػ ػػػجى ػػػشى ػػػٍمػػػػػػػرو كىبىػػػقىػػػػػػػػػػػػ**  كى  سً ػػػػػػػػػػػػػػػػرو كىخى
، كى ػػػػػديٍكفى لىػػػػػػٍتػػػػػ ػػػٍرؾه ػػػػػػػػػػػػذٍة تىػػػكىرى                 ٍر  **  لىػػػػػػػػػػػػػػػػنىػػػػسو ػػًلثًػػا ثيػػمى ػػا فًػػيٍ ػػاؽي تىػػػػػػػػػػحى ػػػػػدى  (153)ػثىػػػػػرٍ ػػػياػػػا كى

ػًر احلريرمُّ يف ررح ادللحة ما استدرك  َبرؽه علي ً   ، كاكتفى يف ررح ادللحًة بذكر اطِّػرادً يف الٍَةظمً  كمٍل يذكي
إحلاًؽ التا  باالسًم الثًلثيِّ اخلال من التا  عَد تصغريه، كاستثَن من ذلك االطِّراد ستعةى أمسا و، هي: )احلرب(، 

. كبذا صحٍة استدراؾي (154)ك)الفرس(، ك)القوس(، ك)العرس( ك)الغرب( ك)كًدرٍع احلديد( ك)الٍَةاب من اإلبل(
 علما  العربية على ذكرها عَد تصغري الثًلثيِّ.َبرؽو عليً ؛ إٍذ إفٍة ذلك من ادلسائل الِت حرص 

ْالمسألةْالسابعة:ْفيْحروؼْنصبْالفعلْالمضارع:
ْقالْالحريريُّ:

ػلٍيػػػػػػفيىػٍَػًصػبي الًفػٍعػ ػػػٍيػػػػػًلى كإذىفٍ ػػػػػلى السٍة ػػٍي كإٍف ًرػػٍئػػػػػ ى لًػػػكى  (155)مى أٍف كلىػٍن  **  كىكى
ْقالْبحرٌؽ:ْ

ماا الٍة ررطي )أٍف( فشرطي الَصًب هبا أأطلقى الَاظمي الٍَةٍصبى بًػ)أٍف( ك)إذىٍف(، كذلما رركطه. أمٍةا  تنبيٌه:"  يتقدٍة
ها، ضلو قول  تعاَل: ))عىًلمى أٍف  فعله من أفعاؿ الشكِّ كاليقّي ... فلٍو سيًتقىٍ  بفعًل اليقّي كجبى رفعي الفعًل بعدى

(( ]ط : ٍف الىٍ ))أىفىًلى يػىرىٍكفى أتعاَل:  [، كقول 20سيكوفي(( ]ادلزمل: [. كإذا سيًتقىٍ  بفعًل 89يػىٍرًجعي إلىٍيًاٍم قػىٍوالن
َىةه(( ، كهبما قيرًئى قول  تعاَل: ))كىحىًستػيٍوا أالٍة تىكيوفى ًفتػٍ  (156)الشكِّ جاز يف الفعًل الذم بعدها الرفعي كالَصبي

رىكيٍوا(( [، كالَصبي أرجحي، كذلذا أمجعيوا على الَصًب يف71]ادلائدة:  قول : ))امل * أحىًسبى الٍَةاسي أٍف يػيتػٍ
، كالتقدير: أ[. كإذا ارتفعى الفعلي بعدىها فاي ادلخفٍةفة من الثقيل2-1]العَكتوت: يرٍكفى  ٍف الىٍ ًة، كامسياا مضمره

 أنٍة ، كحًستيوا أنٍة . 
: )إِنٍِّ إذىٍف أكرميك(  كأمٍةا )ًإذىٍف( فشرطي الَصًب هبا: أٍف تكوفى مصدٍةرةن، كأٍف يتٍةًصلى هبا الفعلي ... فلٍو قػيٍل ى

: )إذٍف أنا أكرميك("  .(157)رفٍع ى الفعلى، ككذا لٍو قل ى
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ْبحثْالمسألة:ْ
شلٍةا قرٍةره علما  العربيٍةة يف باب نصًب الفعًل  إفٍة ما ذكرىه َبرؽه من رركط الَصًب بػ)أٍف( ك)إذٍف(

ْ.  نظًم ادللحةيف على احلريرمٌ  َبرؽه  ك استدر ك  ،(158)ادلضارع
كاحلريرمُّ يف ررح ادللحة أرار إَل بعض رركط نصب الفعل ادلضارع بػ)أٍف(، كذكر رركط )إذٍف( 

 .يف الٍَةظمً  . فثت ى استدراؾ َبرؽو علي ً (159)مستوفىاةن 
ْالمسألةْالثامنة:ْفيْزيادةْ)ما(ْعلىْحروؼْجزمْالفعلْالمضارع:

ْقالْالحريريُّ:
ػاػػػػػػَىػػػػػػػػػػػا  **  كأىيٍػػػػػػػػػػػػٍوا إمٍة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقىػالي ػػػػػػػفى  اٍ ػػػػػٍوـه مى ػػػػػػػػكزادى قى  ػػػكىػ  مى  ػاػػػػػػػػٍوا أىياػا مى ػػلى ػػا تىػػػػمى

اػػػػػػػػوؿي ٍف تىػػٍخػػريٍج تيػصىػػاًدٍؼ ريرٍ ػػػػػػتق ػػٍب تيػػػكىأىيٍػػَىػػمىػ **   ػدى اػػػػٍعػًلًؽ سى ػػػػػػػػا تىػٍذهى   ػدى
ػكى ػػػػاًؽ  **  ػػػػػػاتِّػػػػػػفىػػػػػػػػػػزيٍر أىزيٍرهي بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن يىػػػػكىمىػػػػػ ا تىٍصَى ػػكهى  (160)يػػػػػػػوىاقً ػػعي يف التى ػػػػػػػػذى

ْقالْبحرٌؽ:ْ
ٍَىعي  تنبيٌه:" عتارتي  تػيٍوًهمي أنٍةػ ي جيوزي أٍف تيػزادى )ما( على اِلدكاًت كلِّاا، كليسى كذلك، بل في  تفصيله. فأربعةه ميي

(، كاجلواز أيضنا  ا ال تػيزىادي على )مىٍن(، ك)ما(، ك)ماما(، ك)أىنٍة ، كاثَاًف جيب. فإَّنٍة زيادة )ما( علياا، كاربعةه جيوزي
ا هو يف )إٍف(، ك)أم( ، ك)أينى(، ك)مَّت(، كأمٍةػا )حيثما(، ك)إٍذما( فزيادة )ما( علياما ررطه لعملاما إَّنٍة

 .(161)اجلزـى"
ْبحثْالمسألة:ْ

على احلريرٌم عدـى زيادة )ما( على أدكات جـز الفعل ادلضارع كلِّاا، ال  ؽه َبر  ؾى ادلسألة هَا استدر إفٍة 
ْسيٍةما ما جيـز فعلىٍّيً، كذكرى التفصيل يف ذلك؛ إٍذ كانٍ  عتارةي احلريرمِّ يف نظًم ادللحة مومًهىةن بزيادِتا يف مجيعاا.

سلت  معَاها اِلصلي، كجيًعلى حرؼى قاؿ ابن مالك: "كأمٍةا )إذمىا( فأصلاا )إٍذ( ضيمٍة إلياا )ما( بعدما 
مَاا، كال ركٍة يف كوَّنا امسنا ... كأمٍةا )حيثما(  راها ... ك)ماما( مثل )ما( كأعمُّ ررطو بعَن )إٍف(، فجرل رل

فًل تكوف إالٍة ررطنا، ككانٍ  قتل دخوؿ )ما( اسمى مكافو خالينا من معَن الشرط ... كأمٍةا )مَّت( ك)إيٍةاف( 
ة، كال تفارقاف الظرفية، كتىرًدىاًف ررطنا فتىٍجزًمىاًف ... كال جيوزي أٍف تكوف مَقولةن كىػ)إٍذمىا( إَل فلتعميم اِلزمَ

 .  (162)احلرفية"
ي: "كجيوز اتصاؿ )ما( الزائدة بػ)إٍف(، ك)أٌم(، ك)أيٍةافى(، ك)مَّت(، كأمٍةػا يف )حيثما( ك)إٍذما( ضً كقاؿ الرٍة 

 .(163)فكافٍةػةه"
)إٍذما(: "أداة ررطو تـز فعلٍّيً، كهي حرؼه عَد سييتوي  بَزلة )إف( الشرطية، كظرؼ  هشاـ يف ني كقاؿ ابٍ 

 .(164)عَد ادلربٌد كابن السرٌاج كالفارسي كعملياا اجلزـى قليل"
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كاقتصرى احلريرمُّ يف ررًح ادللحًة على اتصاؿى )ما( بتعًض جوازـً ادلضارًع فقاؿ: "كأربعةي ألفاظو تعملي مع 
، كهبذا ثت ى استدراؾي َبرؽو على احلريرمِّ (165)ا، كمع حذفاا، كهي: مَّت، كأٌم، كأين، كإٍف ..."اتصاؿ )ما( هب

 يف نظًم ادللحة كررحاا.
ْالمسألةْالتَّاسعة:ْفيْمعنىْ)َجْيِر(:

ْقالْالحريريُّ:
ػأٍمػًس فًػٍي الكىػٍسرً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤالً   **  كى ػقاػا كهى ػٍيػًر أم: حى  (166)كيفٍ التًَىا ً  كىجى

ْ
ْقالْبحرٌؽ:ْ

ا مَاا كهو )جىرٍيً(  ، حرفنا كاحدن )بفتًح "القسمي الرابع: ادلتِن على الكسر، كقد ذكرى مَ ي س ٍة كلماتو
ػقاػا، كادلشاوري أنٍةػ ي حرؼي جوابو بعَن )نػىعىٍم(" -رْح  اهلل تعاَل  -اجليم( كجعلى  الٍَةاظمي   .(167)بعَن: حى

ْبحثْالمسألة:ْ
استدرؾى َبرؽه على احلريرمِّ يف هذًه ادلسألًة ادلعَن الذم ذكرىه لًػ)جىرٍيً(؛ إٍذ ذكرى احلريرمُّ يف نظم ادللحًة أفٍة 

ْمعَاه: )حىػقاػا(.
ػٍيػًر( خًلؼه بّي علما  العربيٍةًة على قػىٍولىًّي: أحدمها معَن كيف بعَن  أنٍة  بعَن )نعم(، كاآلخري  أنٍة  )جى

ري إَل ذلك اخلًلًؼ، كأفٍة ادلشاورى أنٍة  بعَن )نعم(، كاحلريرمُّ قاؿ بغري ادلشاور يف )حقاػا(، كاست دراؾي َبرؽو ييًشيػٍ
 نظًم ادللحة.

: مَام مىٍن  كإَل اخلًلًؼ أراًر ادلرادم فقاؿ: ")جىرٍيً( بكسًر الرا  كفتحاا، كالكسر أراري، فياا خًلؼه
ا حرؼي جوابو بعَن )نعٍم(، كمَام ػقاػا(" قاؿ: إَّنى ا اسمه بعَن )حى  .(168)مىٍن قاؿ: إَّنٍة

؛ إٍذ قاؿ: "ك)جىرٍيً( حرؼه بعَن )نعم( ال اسمه بعَن  ا حرؼي جوابو بعَن )نعم( اٍبني مالكو كشلٍةٍن قاؿ إَّنٍة
)جرًي(  )حقاا(؛ ِلفٍة كلٍة موضعو كقعٍ  فيً  )جرًي( يصلحي أٍف يػيٍوقىعى فيً  )نػىعىٍم(. كليسى كلُّ موضعو كقعٍ  في ً 

" ، (172)، كالسيوطي(171)، كابن هشاـ(170). ككذا الرضي(169)يصلحي أٍف يػيٍوقىعى فيً  )حقاا(، فإحلاقياا بًػ)نعٍم( أىٍكَلى
 كغريهم.

ا اسمه  ػقاػا( اجلوهرمُّ؛ كشلٍةٍن قاؿ إَّنٍة ( )بكسر الرا (: ميّيه للعرًب،  إذٍ بعَن )حى قاؿ: "قوليػايػٍم: )جىرٍيً ال آتًٍيكى
ػقاػا"كمعَاها:   . (173)حى

كاحلريرمُّ يف ررح ادللحة ذكر ما رجٍةحى  يف نظم ادللحة من أفٍة )جرًي( اسمه بعَن )حقاػا(، كأرار إَل ما 
، فذكر بصيغة التضعيف كالتمريض )قيل( أنٍة  بع كهبذا  .(174) )نعم(، كقد يستعمل يف اليمّيَنسواه من معافو

 يثت ي استدراؾي َبرؽو على احلريرمِّ يف الَظًم.
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ما يَصرؼ كما ال يَصرؼ، ِليب إسحاؽ الزجاج، َتقيق هدل زلمود ، ك 353-3/352، كادلقتضب، 3/235انظر: الكتاب،  (68)

 .2/332، كررح ابن عقيل، 45ـ، ص1971-ق1361قراعة، جلَة إحيا  الرتاث اإلسًلمي، القاهرة، 
 .313ررح ملحة اإلعراب، ص (69)
 .142، كَتفة اِلحتاب، ص317ادلصدر السابق، ص (70)
، كقرأها مَوٍةنةن ابن (71) كثريو يف   قرأها ابن كثري غري مَوٍةنةو بغري ألفو كصًلن ككقفنا، كقرأها أبو عمروك غري مَوٍةنةو يف الوصًل كالوقف بألفو

. انظر احلجة للقرا  الستعة،   .737، كحجة القرا ات، ص6/348ركايةو عَ ، كنافع كعاصم يف ركية أيب بكرو كالكسائيُّ
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، ككقف ْحزةي بغري ألفو فياما، كقرأها ابن كثريو مَوٍةنةن )قواريرنا قواريرنا( ك  (72) ( بغري ألفو غريى مَوٍةنةو قرأها ابن عامر كْحزة )قواريرى قواريرى
( غري مَوٍةنةو أيضنا  (، كقرأ أبو عمروك اِلكَل )قواريرٍا( غري مَوٍةنةو ككقفى باِللف، كالثانية )قواريرى . انظر احلجة )قواريرى قواريرى ككقف بغري ألفو

 .739، 738، كحجة القرا ات، ص349، 6/348للقرا  الستعة، 
 .142َتفة اِلحتاب، ص (73)
 .3/354. كانظر ادلقتضب، 1/26الكتاب،  (74)
 .2/493(، 70انظر اإلنصاؼ يف مسائل اخلًلؼ، مسألة ) (75)
 .24ـ، ص1980، 1مد، دار اِلندلس، طضرائر الشعر، البن عصفور اإلرتيلي، َتقيق السيد إبراهيم زل (76)
 .27ما يَصرؼ كما ال يَصرؼ، ص (77)
ـ، 1983-ق1403، 1، كسيتوي  كالضركرة الشعرية، إلبراهيم حسن إبراهيم، مطتعة حساف، القاهرة، ط24ضرائر الشعر، ص (78)

 .195ص
 .25ضرائر الشعر، ص (79)
كهو الركاية ادلشاورة، انظر ررح ديواف احلماسة، أبو علي أْحد بن زلمد بن التي  من الكامل، كرد التي ي بغري تَويًن )دينٍػيىا(  (80)

. كأمٍةا صرؼي 1657ـ، ص1991 –ق 1411، 1احلسن ادلرزكقي، نشره أْحد أمّي كعتد السًلـ هاركف، دار اجليل، بريكت، ط
، كهو نادره غريبه كمل يػيٍعلىٍم مصركفنا يف 25عصفورو، ص )دنينا( كتَويَ  كما يف ركاية ابن اِلعرايٌب فضركرةه كما كردى يف ضرائر الشعر، البن

غريه كما كرد خزانة اِلدًب كلب لتاب لساف العرب، لعتد القادر عمر التغدادم، َتقيق كررح عتدالسًلـ زلمد هاركف، مطتعة ادلدِن، 
 .8/298ـ، 1997 –ق 1418، 4مصر، ط –القاهرة 

 .3/214معاِن القرآف،  (81)
، 5/200كإعراب ، ِليب إسحاؽ الزجٍةاج إبراهيم السٍةرم، َتقيق عتد اجلليل عتده رلِب، دار احلديث، القاهرة،   معاِن القرآف (82)

202 . 
 .2/338ررح ابن عقيل،  (83)
 .22، كَتفة اِلحتاب، ص62، 61ررح ملحة اإلعراب، ص (84)
 .24َتفة اِلحتاب، ص (85)
 .62ررح ملحة اإلعراب، ص (86)
 .63، 62بق، صانظر ادلصدر السا (87)
 .2/38، كررح ابن عقيل، 4/80، كادلقتضب، 1/16الكتاب، انظر:  (88)
، كرذكر الذهب يف معرفة كًلـ العرب، البن هشاـ اِلنصارم، َتقيق زلمد زليي الدين 4/14ررح الرضي على الكافية، انظر:  (89)

 .71، 70، 69عتد احلميد، بغري اسم دار الطتع، كرقم الطتعة، ص 
 .1/53ررح التسايل، انظر  (90)
 .25َتفة اِلحتاب، ص (91)
 .25، 24َتفة اِلحتاب، ص، ك 67، 65ررح ملحة اإلعراب، ص (92)
 .2/528اإلنصاؼ يف مسائل اخلًلؼ،  (93)
 .68، 67، 65ررح ملحة اإلعراب، ص (94)
 .64ادلصدر السابق، ص (95)
 .162ادلصدر السابق، ص (96)
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[، ك)سيئىٍ ( 33[ ك]العَكتوت:77[، ك)سي ( ]هود:44[، ك)غيض( ]هود:11يف قرا ة )قيل( ]التقرة: اختلفى القىػػرىأىةي  (97)
( ]الزمر:54[، ك)ًحٍيلى( ]ستأ:27]ادللك: [، فقرأها الكسائيُّ بضمِّ أكٍةًؿ ذلك  23[، ك]الفجر:69[، ك)ًجٍي ى( ]الزمر:71[، ك)ًسٍيقى

ػػرى ما سواها، كقرأ ابني عامر بضمِّ أكٍةؿ )سيػيق( ك)سيٍي ى( ك)سييئٍ ( ك)حييل( كيكسر أكٍةؿى ما كلِّ ، كقرأ نافع بضمِّ )سيي ( ك)سييئىٍ ( ككىسى 
ن كثري سواها، كيف ركاية عَ  بضمِّانٍة كلِّانٍة كالكسائي، كقرأ ابني كثري كعاصم كأبو عمروك كْحزة بكسًر أكائلاا مجيعاا، كيف ركاية عن اب

. انظر: الستعة يف القرا ات، ص أنٍة  كاف يضمُّ أكٍةؿ )سيي ى( ، 341، 1/340، احلجة للقرا  الستعة، 142، 141ك)سييئىٍ ( كَافعو
 .  90، 89حجة القرا ات، ص

 .68َتفة اِلحتاب، ص (98)
 .216، 1/215ررح الرضي على الكافية،  (99)
عتد احلميد، ادلكتتة العصرية، بريكت، أكضح ادلسالك إَل ألفية ابن مالك، البن هشاـ اِلنصارم، َتقيق زلمد زليي الدين  (100)
2/155. 
 .163ررح ملحة اإلعراب، ص (101)
 .2/114ررح ابن عقيل،  (102)
 .117، 115، 2/114ادلصدر السابق،  (103)
 .98، كَتفة اِلحتاب، ص227، 226ررح ملحة اإلعراب، ص (104)
 .99، 98َتفة اِلحتاب، ص (105)
 .101، 1/98اِلصوؿ يف الَحو،  (106)
 السابق.ادلصدر  (107)
 .226ررح ملحة اإلعراب، ص (108)
 .3/154، كررح ابن عقيل، 230-4/228، 450، 449، 3/448انظر: ررح الرضي على الكافية،  (109)
 .3/155، ك232-4/231انظر ادلصدرين السابقّي،  (110)
 .4/97الكتاب،  (111)
 .4/230انظر ررح الرضي على الكافية،  (112)
 .180، 4/178ادلقتضب،  (113)
 .73، 1/72الكتاب،  (114)
 . 4/178ادلقتضب،  (115)
 .100-1/99اِلصوؿ يف الَحو،  (116)
 .108، كَتفة اِلحتاب، ص244ررح ملحة اإلعراب، ص (117)
 .108َتفة اِلحتاب، ص (118)
 .96، 4/95. كانظر ادلقتضب، 1/46الكتاب،  (119)
 .1/341ررح التسايل، (120)
 .343، 1/342انظر السابق،  (121)
 .49، كَتفة اِلحتاب، ص122اإلعراب، صررح ملحة  (122)
 .51َتفة اِلحتاب، ص (123)
، كاجلَن الداِن يف حركؼ ادلعاِن، للحسن بن قاسم ادلرادم، َتقيق فخر 209، 3/208انظر: ررح الرضي على الكافية،  (124)

 .305، 304ـ، ص1992-ق1413، 1الدين قتاكة كزلمد ندمي فاضل، دار الكتب العلمية، بريكت، ط
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 .228، 4/226كتاب، ال (125)
 .3/30ررح ابن عقيل،  (126)
 .127-126ررح ملحة اإلعراب، ص (127)
 .67، 66، كَتفة اِلحتاب، ص159، 158، صادلصدر السابق (128)
 .67، 66َتفة اِلحتاب، ص  (129)
، كررح 4/59، 349، 3/348، 338، 186، 148، 2/146، كادلقتضب، 178، 39، 38، 2/37الكتاب، انظر:  (130)

 .93، 89، 2/88عقيل، ابن 
 .160، 159انظر ررح ملحة اإلعراب، ص (131)
 .90، 2/89انظر ررح ابن عقيل،  (132)
، 3انظر مادة )غ ز ؿ( يف: الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية، إلمساعيل بن ْحاد اجلوهرم، دار العلم للمًليّي، بيوت، ط (133)

بتصحيح  أمّي زلمد عتد الوهاب كزلمد الصادؽ العتيدم، دار  ، كلساف العرب، البن مَظور، اعتَن5/1781ـ، 1984-ق1404
 .10/66ـ، 1999-ق1419، 3إحيا  الرتاث اإلسًلمي، بريكت، ط

، 170ـ، ص1987لتَاف،  –انظر مادة )غ ز ؿ( يف: ادلصتاح ادلَري، أْحد بن زلمد بن علي الفيومي، مكتتة لتَاف، بريكت  (134)
 .30/93ـ، 1998 –ق 1419د زلمد مرتضى احلسيِن الزبيدم، َتقق مصطفى حجازم، كتاج العركس من جواهر القاموس، السي

 .105، كَتفة اِلحتاب، ص239ررح ملحة اإلعراب، ص (135)
التي  من التسيط، كهو للَابغة الذبياِن، كهو بركاية )كًنٍصفي ي(، يف: ديواف الَابغة الذبياِن، َتقيق زلمد أبو الفضل إبراهيم، دار  (136)

، كديواف الَابغة الذبياِن بتمام ، صَعة ابن السكِّي ، َتقيق ركرم فيصل، دار الفكر، 24ـ، ص1985مصر،  –القاهرة  ادلعارؼ،
ـ، 1976، كركاية )أىٍك نصفي ي( يف ديواف الَابغة الذبياِن، مجع كَتقيق كررح زلمد الطاهر بن عارور، الشركة التونسية، اجلزائر، 16ص
 . 85ص
 .106-105صَتفة اِلحتاب،  (137)
 .1/232اِلصوؿ يف الَحو،  (138)
 .2/38ررح التسايل،  (139)
 .2/137الكتاب،  (140)
 .109، كَتفة اِلحتاب، ص247ررح ملحة اإلعراب، ص (141)
 .110َتفة اِلحتاب، ص (142)
 .193، 192ررح رذكر الذهب، ص (143)
 .249-247انظر ررح ملحة اإلعراب، ص (144)
 .114تاب، ص، كَتفة اِلح257ادلصدر السابق، ص (145)
صحيح التخارم، حملمد بن إمساعيل، اعتَن ب  أبو صايب الكرمي، دار اِلفكار الدكلية، من قوؿ موسى علي  السًلـ يف  (146)

، كصحيح مسلم، دلسلم بن احلجاج، اعتَن ب  أبو صايب الكرمي، 654(، ص3404ـ، رقم احلديث )1998-ق1419الرياض، 
 .153(، ص339ـ، رقم احلديث )1998-ق1419دار اِلفكار الدكلية، الرياض، 

 .114َتفة اِلحتاب، ص (147)
 .3/387التي  من اخلفيف، غري مَسوب يف ررح التسايل،  (148)
 .145مضى خترجي  يف اذلامش  (149)
 .2/257. كانظر ررح ابن عقيل، 387، 3/386ررح التسايل،  (150)
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 .117، كَتفة اِلحتاب، ص266ررح ملحة اإلعراب، ص (151)
 .118-117َتفة اِلحتاب، ص (152)
 .488-2/487ررح ابن عقيل،  (153)
 .267انظر ررح ملحة اإلعراب، ص  (154)
 .146، كَتفة اِلحتاب، ص336ادلصدر السابق، ص (155)
قرأ بالَصب ابن كثري كنافع كعاصم كابن عامر، كقرأ بالرفع أبو عمرك كْحزة كالكسائي. انظر: كتاب الستعة يف القرا ات،  (156)

 . 233، كحجة القرا ات، ص3/246، كاحلجة للقرا  الستعة، 247ص
 .148-147َتفة اِلحتاب، ص (157)
 .345-2/342، كررح ابن عقيل، 64-59، كررح قطر الَدل، ص22-19، 10-4/7انظر: ررح التسايل،  (158)
 .342، 341، 340انظر ررح ملحة اإلعراب، ص (159)
 .159، كَتفة اِلحتاب، ص358ادلصدر السابق، ص (160)
 .161َتفة اِلحتاب، ص (161)
 .72، 71، 68، 4/67ررح التسايل،  (162)
 .4/91ررح الرضي على الكافية،  (163)
 .4/89، كررح الرضي على الكافية، 508حركؼ ادلعاِن، ص. كانظر اجلَن الداِن يف 97مغِن اللتيب، ص (164)
 .359ررح ملحة اإلعراب، ص (165)
 .164، كَتفة اِلحتاب، ص365ادلصدر السابق، ص (166)
 .166َتفة اِلحتاب، ص (167)
 .433اجلَن الداِن، ص (168)
 .3/218. كانظر ررح التسايل، 2/883ررح الكافية الشافية،  (169)
 .4/317افية، انظر ررح الرضي على الك (170)
 .129، 128انظر مغِن اللتيب، ص (171)
، 1انظر مهع اذلوامع يف ررح مجع اجلوامع، جلًلؿ الدين السيوطي، َتقيق أْحد مشس الدين،دار الكتب العلمية، بريكت، ط (172)

 .2/492ـ، 1998-ق1418
 .2/619الصحاح،  (173)
 .366ررح ملحة اإلعراب، ص (174)
 

ْمصادرْالبحثْومراجعه:
  الكرمي )بركاية حفص عن عاصم الكويف(.القرآف 

 ائتًلؼ الَصرة يف اختًلؼ ضلاة الكوفة كالتصرة، لعتد اللطيف بن أيب بكر الشرجي الزبيدم، َتقيق طارؽ اجلَايب، عامل الكتب. -1
، َتقيق زلمد زليي اإلنصاؼ يف مسائل اخلًلؼ بّي الَحويّي: التصريّي كالكوفيّي، ِليب الربكات عتد الرْحن بن زلمد اِلنتارم -2

 الدين عتد احلميد، دار الفكر، بريكت. 
 ، البن هشاـ اِلنصارم، َتقيق زلمد زليي الدين عتد احلميد، ادلكتتة العصرية، بريكت.إَل ألفية ابن مالك أكضح ادلسالك -3
ـ، 1998 –ق 1419تاج العركس من جواهر القاموس، السيد زلمد مرتضى احلسيِن الزبيدم، َتقق مصطفى حجازم،  -4

30/93. 
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التتيّي عن مذاهب الَحويّي التصريّي كالكوفيّي، ِليب التقا  العكربم، َتقيق كدراسة عتد الرْحن بن سليماف العثيمّي، مكتتة  -5
 ـ.2000-ق1421، 1العتيكاف، الرياض، ط

عتَن ب  كعلق علي  علي سليماف رتارة، َتفة اِلحتاب كطرفة اِلصحاب يف ررح ملحة اإلعراب، حملمد بن عمر َبرؽ احلضرمي، ا -6
 ـ.2008 –ق 1429، 1لتَاف، ط –مؤسسة الرسالة، بريكت 

للحسن بن قاسم ادلرادم، َتقيق فخر الدين قتاكة كزلمد ندمي فاضل، دار الكتب العلمية، بريكت، يف حركؼ ادلعاِن، اجلَن الداِن  -7
 ـ.1992-ق1413، 1ط
 ـ.1997-ق1418، 5رْحن بن زصللة، َتقيق سعيد اِلفغاِن، مؤسسة الرسالة، بريكت، طحجة القرا ات، ِليب زرعة عتد ال -8
-ق1407، 1احلجة للقرا  الستعة، ِليب علي الفارسي، َتقيق بدر الدين قاوجي كبشري جوجيايت، دار ادلأموف للرتاث، دمشق، ط -9

 ـ.1987
، هاركف، مطتعة ادلدِن، القاهرة ادم، َتقيق كررح عتدالسًلـ زلمدخزانة اِلدًب كلب لتاب لساف العرب، لعتد القادر عمر التغد -10
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The Depreciations of  Al-Hudhrami Bahrag on Al-Hariri Organization of Syntax 

Witticism and his Explanation on it 

 

Dr. Jamal Ramadhan Hudayjan  

 

Abstract 

The system of pressing expression of the Hariri is a system full of grammatical material 

that is absorbed in the chapters of the grammar, then what is explained in it, or what is 

explained in it, To remove what may be posed to the reader or the learner in what he went 

to him in some of his verses as to the issues of grammar or his issues. By describing the 

system in which its regulator does not mention everything or its details. 

The Hadhrami Bahrag explained the of pressing systems, according to which material 

describes the purest and paid classify and solve their forms, and added scientific material 

in a manner quaintness, also increased non-small number of alerts and benefits, represented 

those alerts what depreciations Bahrag on Hariri in pressing systems, but Bahrag ruler of 

Hariri witticism syntax is merely an explanation of Al-Hariri's explanation. The rest of it 

may be pushed on by the urgent Arabization systems. 

This research included these inquiries so that the reader can discover its location from the 

witticism syntax and its explanation of Al-Hariri, and that an argument is embedded in it. 

 





901 

 (4) م. الزقن التسلسلي2020يىنيى  ،(9الوجلذ الثالث، العذد ) ISSN:2708-3659هجلت الزياى للعلىم اإلنسانيت والتطبيقيت،  

 

           تربية العملية ال أثناء أداء في التعليم لتكنولوجيا بكلية البنات الطالبات المعلمات توظيف درجة
 من وجهة نظر المشرفين والمعلمين المتعاونين

 

 د. ؿبمد حسن أضبد العامري                                                                 د. عادل منصور سادل باجري       
 جامعة سيئون كلية الًتبية،  أستاذ مشارك،                         ، جامعة سيئون                            كلية البناتستاذ مساعد،  أ

 الملخص
 سيئون جامعة يف كلية البنات اؼبعلمات الطالبات توظيف درجة إذل التعرف الدراسةىذه  تستهدف

 ىناك كان إذا ماواؼبعلمُت اؼبتعاونُت، و  اؼبشرفُت نظر وجهة من لًتبية العمليةا أداءأثناء  يف التعليم لتكنولوجيا
 التعليم. لتكنولوجيا توظيف الطالبات اؼبعلمات درجة يف اؼبشرفُت واؼبعلمُت اؼبتعاونُت بُت تقديرات دال فرق
 مكونات ؾباالت على اشتملت استبانة استخدمت كما ،التحليلي الوصفي اؼبنهج الدراسة اتبعت وقد

 -اإلدارة وضبط التعلم  – التنفيذ - التطوير - دب الًتبوي )التصميمالتعليم اليت حددىا األ تكنولوجيا
 ،ا( مشرفً 15منهم ) امشاركً  (63)عينة قوامها  على ومن مث تطبيقها ،ومت التأكد من صدقها وثباهتا والتقوًن(،

يف  التعليم اؼبعلمات لتكنولوجيا الطالبات توظيف درجة وقد أظهرت نتائج الدراسة أن .امتعاونً  ا( معلمً 48و)
داللة الفروق ذات الوكشفت كذلك عن عدم  ؾباالت الدراسة، يف اعاليً  كان العملية الًتبية أداء أثناء

( يف مستوى ربّقق ؾباالت تكنولوجيا التعليم للطالبات اؼبعلمات تعزى α= 0.05ى )حصائية عند اؼبستو اإل
ؼبتغَتات الدراسة )اؼبشرف واؼبعلم اؼبتعاون( يف ؾباالت التصميم والتنفيذ والضبط والتقوًن وعلى اؼبستوى الكلي 

ق ذات و ذل وجود فر إالدراسة  ما عدا ؾبال التطوير؛ فعند مقارنة تقديرات اؼبشرفُت واؼبعلمُت اؼبتعاونُت توصلت
 اؼبعلمُت اؼبتعاونُت. ةلحص( ؼبα= 0.05حصائية عند مستوى )إداللة 

 

 .اؼبتعاون اؼبعلم اؼبشرف، العملية، الًتبية التعليم، تكنولوجيا المفتاحية: الكلمات
 المقدمة

من تقدم على  حرازهإيقاس فيو التقدم بقدر ما يتم  اتكنولوجيً  اوصراعً  ايشهد العصر الراىن تسابقً 
اؼبستوى العلمي، وأن ىذا التقدم العلمي والتكنولوجي مرىون بعوامل عدة يأيت يف مقدمتها االىتمام باؼبنظومة 

جل حاضر مضيء أة من التعليمية وجعلها من األولويات حبكم موقعها يف قيادة اجملتمع بالفكر واؼبعرف
ي يف تقوًن السياسات ذل التفكَت اعبد  إالنظم الًتبوية ات القائمُت على ومستقبل زاىر. وقد دفعت ىذه التحدي

 الًتبوية بطريقة علمية لكي تكيف نظمها مع التكنولوجيا السائدة يف الوقت الراىن؛ ؼبواكبة معطيات العصر.
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جياد معلم مؤىل قادر على ضبل إصبح البد من أملية التعليمية وؼبا كان اؼبعلم  يعد حجر الزاوية يف الع
 العملية تبذل لتطوير ؿباوالت أو جهود أي ألن ،(32، 2010وآخرون،  عواد تغيَت والتطوير )أبورسالة ال

 تطوير األول اؼبقام تأخذ باغبسبان يف دل إذا الفشل، مصَتىا وسيكون أىدافها، رّبقق لن التعليمية التعلمية
على القيام بأدواره يف ظل متطلبات عصره  اويصبح قادرً  ،عداد اؼبتعلمُت بكفاءةإليتمكن من  وتنميتو؛ لماؼبع

 (.237، 2010)السكاف ،
فمن خاللو يتم  ،عداد الطلبة اؼبعلمُتإيف  اؿبوريً  اًتبية العملية دورً ويف ىذا اػبصوص يؤدي برنامج ال

ت يتم تطبيق اعبوانب النظرية واؼبهارا ايضً أالناجح، وفيو التعرف على متطلبات مهنة التدريس وخصائص اؼبعلم 
تنمو لدى الطلبة  ايضً أ؛ وفيو داء التدريسي اليت مت اكتساهبا نظرياً من قبلمارسة األوالكفايات الالزمة ؼب

ذل توظيف تكنولوجيا التعليم يف العملية إباإلضافة  ،واستخدام طرائق التدريس ،اؼبعلمُت مهارات التخطيط
عداد اؼبعلمُت إذلك صبعية ذل إشار أوالتعلم كما  مارسة مهنة التعليمالتدريسية واليت تعد من أىم اؼبهارات ؼب

(Amte,2006.) 
يرى ؿبمد وآخرون كما -ولقد تزايدت دعوات دمج تكنولوجيا التعليم يف العملية التعليمية؛ ألهنا 

 ،تعزز من فرص التعلم وتوسعو، وتسهم يف ربسُت نتائج العملية التعليمية، وربقق اؼبساواة -( 2004،165)
. وحول لكًتونيةجهزة اؼبتنوعة والربامج اإلكسب الطلبة مهارات التعامل مع األمشولية التعليم، وتذل إ وتودي

ها قادرة ( على أن تكنولوجيا التعليم دبا سبتلكو من خصائص وفبيزات ذبعل20،  2003ذلك يؤكد طبيس )
علم على التفاعل بنشاط ىداف اؼبتعلقة بتفريد التعليم، وتسهم يف مساعدة اؼبتعلى ربقيق العديد من األ

وبناًء على ذلك يرى الباحثان أنو من الواجب على اؼبعلمُت دبختلف اؼبراحل وإجيابية مع اؼبادة التعليمية. 
التعليمية تبٍت أساليب تدريس تقوم على استخدام تكنولوجيا التعليم ؛ ؼبساعدة الطلبة على امتالك مهارات 

أنو يف ؾبتمع واسع ، وأن يف مقدوره التأثَت بفاعلية يف بناء  االتصال والتفاعل مع اآلخرين حيث يشعر
 اجملتمعات.

ن استخدام تكنولوجيا التعليم يف العملية التعليمية أتشَت نتائج بعض الدراسات إذل طار ويف ىذا اإل
(، وتعزز من قدرهتم على 2011؛ والناصري، 2012تساعد على رفع مستوى ربصيل الطلبة )عطوه، 

؛ العجلوين، 2013، )باجري رات التفكَت وتنويع اػبربات التعليمية وتوفَت فرص التعلم الذايتاكتساب مها
 (.2004، ؛ اعبمالن2011واغبمران، 
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نو لتحقيق التنمية الشاملة يف ؾبال التعليم يتطلب من القائمُت على النظم أديكن استخالص وفبا سبق 
على  اليكون قادرً  اجيدً  اوتربويً  اميً عل المُت واؼبتعلمُت إعدادً التعليمية يف التعليم العارل إعداد جيل من اؼبع

 التعامل مع التكنولوجيا اغبديثة واستخداماهتا يف ـبتلف اجملاالت.
 :الدراسة مشكلة

ثناء أعلم ن يتمكن منها اؼبأدوار اليت ينبغي عليم يف العملية التعليمية من األيعد توظيف تكنولوجيا الت
ة كساب ىذا اعبانب للطالبات يف كليإعداد اؼبعلمُت قد وضعت إبرامج ن أفبارستو ؼبهنة التدريس، ولذا قبد 

ذل وجود فجوة بُت النظرية والتطبيق إشارت أياهتا؛ إال أن الدراسات السابقة ولو أالبنات جبامعة سيئون يف قائمة 
شارت دراسة )مندو، أ ايضً أاػبصوص  ىذا (، ويف2006( )ىندي ،2012والتكامل بينها )الطويسي، 

توظيف مهارات تكنولوجيا ساسي يف دى معلمي التعليم األذل وجود ضعف لإ( 2009، كويران؛  2019
مر الذي يتطلبو الكشف عن مدى توظيف الطالبات اؼبعلمات بكلية البنات جامعة سيئون جملاالت التعليم، األ

 الًتبية العملية من وجهة نظر اؼبشرفُت واؼبعلمُت اؼبتعاونُت.أداء ناء ثألوجيا التعليم يف عملية التدريس و تكن
 سئلة الدراسة:أ

الًتبية العملية من وجهة نظر أداء ة توظيف الطالبات اؼبعلمات لتكنولوجيا التعليم أثناء جما در  -1
 اؼبشرفُت؟

العملية من وجهة نظر اؼبعلمُت الًتبية أداء ة توظيف الطالبات اؼبعلمات لتكنولوجيا التعليم أثناء جما در  -2
 اؼبتعاونُت؟

ا بُت تقدير اؼبشرفُت واؼبعلمُت اؼبتعاونُت يف درجة توظيف الطالبات ىل يوجد فرق دال إحصائيً  -3
 الًتبية العملية؟أداء جيا التعليم أثناء ولو اؼبعلمات لتكن

 أهداف الدراسة: هدفت الدراسة الحالية إلى:
الًتبية العملية من وجهة أداء جيا التعليم أثناء ولو اؼبعلمات لتكن التعرف على درجة توظيف الطالبات -1

 نظر اؼبشرفُت يف مدارس التطبيق.
الًتبية العملية من وجهة  أداءجيا التعليم أثناء ولو التعرف على درجة توظيف الطالبات اؼبعلمات لتكن -2

 نظر اؼبعلمُت اؼبتعاونُت يف مدارس التطبيق.
تقدير اؼبشرفُت واؼبعلمُت اؼبتعاونُت لدرجة مستوى  بُت اق دال إحصائيً معرفة ما إذا كان ىنالك فر  -3

 الًتبية العملية.أداء توظيف الطالبات اؼبعلمات لتكنولوجيا التعليم أثناء 



 

992 

 (4) م. الزقن التسلسلي2020يىنيى  ،(9الوجلذ الثالث، العذد ) ISSN:2708-3659هجلت الزياى للعلىم اإلنسانيت والتطبيقيت،  

 

 د.ؿبمد حسن العامري، باجري د.عادل منصور ...لتعليما لتكنولوجيا بكلية البنات الطالبات اؼبعلمات توظيف درجة
 

 أهمية الدراسة:
 اآليت:تسهم يف قد و  مهية توظيف اؼبعلم لتكنولوجيا التعليم يف العملية التعليمية؛أتأيت أمهية ىذه الدراسة من 

كساب الطالبات مهارات إ تطوير برامج إعداد اؼبعلمُت يف اعبامعات اليمنية من خالل التوجو كبو -1
 توظيف تكنولوجيا التعليم.

باعتبارىا اؼبصدر إعادة النظر يف توصيف مقررات تكنولوجيا التعليم بكلية البنات جامعة سيئون  -2
كادديي عداد األة لتكنولوجيا التعليم يف فًتة اإلسيسااأللتزويد الطالبات باؼبعارف واؼبهارات  األساس  

 للتمكن من توظيفها أثناء الًتبية العملية.
 توضيح الدور اعبديد للمعلم يف عصر التكنولوجيا كمصمم تعليمي وموجو ومرشد للمتعلمُت. -3
 .وصياتوت نتائج من تقدمو األفضل دبا النحو على اعبامعة مستوى على العملية الًتبية برنامج تطوير -4
تقليص الفجوة بُت النظرية والتطبيق يف العمل الًتبوي وذلك من خالل توفَت معلومات عن فعالية ىذه  -5

 الربامج على أرض الواقع و إللقاء الضوء على فعالية اإلعداد األكادديي.
 حدود الدراسة:

 أداءم أثناء التعرف على درجة توظيف الطالبات اؼبعلمات لتكنولوجيا التعلي الحدود الموضوعية: -1
 الًتبية العملية من وجهة نظر اؼبشرفُت واؼبعلمُت اؼبتعاونُت.

 .نو اؼبتعاون وناؼبشرفون واؼبعلم الحدود البشرية: -2
 طفال واؼبدارس والثانويات بوادي صحراء ؿبافظة حضرموت.رياض األ :الحدود المكانية -3
 .2019/2018الفصل الدراسي الثاين من العام اعبامعي  الحدود الزمانية: -4

 :مصطلحات الدراسة
أهنا "النظرية والتطبيق يف تصميم العمليات واؼبصادر وتطويرىا بتعرف تكنولوجيا التعليم  :تكنولوجيا التعليم

 (.30، 2009واستخدامها وأدواهتا وتقوديها من أجل التعلم )ىنداوي وآخرون ،
الذي يتضمنو برنامج إعداد اؼبعلمُت وتأىيلهم أهنا "اعبانب التطبيقي بتعرف الًتبية العملية  :التربية العملية

، وديارسو الطالب اؼبعلم يف قاعة الدرس أو خارجها ربت إشراف ما تقتضي وظيفة اؼبعلم من أدوار ألداء
مدرس الكلية اليت تعد الطالب ؼبهنة التدريس بالتعاون مع ادارات اؼبدارس واؼبعلمُت فيها" )عطية واؽبامشي، 

2008 ،223.) 
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واليت بأهنا فًتة التطبيق العملي للطالبات بكلية البنات يف جامعة سيئون،  :ارف التربية العملية إجرائيً كما تع
 ا، وتطبيقها أدائيً هارات، واالذباىات واؼبقيم، والؼبعارفكساهبن اػبربات الًتبوية اؼبختلفة من اإيتم من خالؽبا 

 ، والتقوًن. شاركة، واؼبمارسة، واؼبسة وفق اؼبراحل اآلتية: اؼبشاىدةيف اؼبدر 
بأنو عضو ىيئة التدريس الذي يكلف بتقوًن الطالبات اؼبتدربات أثناء تأديتهن للًتبية  ايعرف إجرائيً  المشرف:

 .العملية ويزودىن بالتغذية الراجعة حول أدائهن
، الذي يكلف دبرافقة ونةايف إحدى اؼبدارس اؼبتع ابأنو اؼبعلم اؼبعُّت رظبيً  ايعرف إجرائيً  المعلم المتعاون:

 .اؼبتدربة أثناء تدريبها، وتقدًن العون واؼبساعدة ؽبا يف اعبانبُت الفٍت واإلداري الطالبة
الدراسات التخصصات ) يف احدى : بأهنا طالبة اؼبستوى الرابعاويعرفها الباحثان إجرائيً  الطالبة/ المتدربة:

، للعام الدراسي سيئون(، بكلية البنات جامعة قبليزيةاإلطفال أو اللغة رياض األ سالمية أواإل
 أو اؼبدارس التابعة لوزارة الًتبية طفالرياض األحدى إاليت مت توجيهها إذل التطبيق يف و ، 2019/2018
 ، للتدريس يف ؾبال زبصصها ربت إشراف الكلية واؼبدرسة.والتعليم

 ر النظري:اطاإل
 يف كربى أمهية ؽبا اؼبيدانية ، فاػبربةلًتبويُتا عدادإ برامج يف اخاصً  ااىتمامً  اؼبيداين التدريب موضوع نال

اليت اكتسبتها الطالبة اؼبتدربة  واؼبهارات للمعلومات العملية للممارسة متاحة افرصً  توفر فهي اؼبعلم إعداد برامج
 .اؼبتنوعة التدريسيةباؼبهام  للقيام اووظيفيً  التهيئها نفسيً  بناء مرحلة هنا تعدإعداد حيث يف مرحلة اإل

 من أمهيتو العملية يستمد الًتبية برنامج ( أن 2005،120وكنسارة ) عطار يف ىذا اػبصوص يذكر
 العملية أمهية الًتبية وترتبط عالية، وفعالية كفاية ذا تأىياًل  اؼبعلمُت وتأىيلهم إعداد عملية يف مسامهتو خالل
 تعد اؼبعلمات؛ فالًتبية العملية إعداد عملية يف اؼبعاصرة ويةاالذباىات الًتب مع وانسجامها أىدافها بأمهية

بينما  .النظرية واؼببادئ اؼبعارف تطبيق على الطالبة اؼبتدربة يعزز قدرة الذي الصحيح األدائي واألسلوب الطريقة
 سبثل باعتبارىا اؼبستقبل معلمات إعداد بارزة ومهمة يف اأدوارً  العملية تؤدي الًتبية أن يرى )زكريا والنجدي(

 البد الذي اغبيوي اجملال للطالبات اؼبعلمات تعد بالنسبة وىي اإلعداد؛ ىذا جوانب من امهمً  اتطبيقيً  اجانبً 
 بعض خالؽبا من يكتسنب دبواقف اؼبرور ن  ؽب تتيح فهي اؼبهٍت، ؼبستقبلهن اؼبهارات الالزمة منو الكتساب

 (.120، 2008) زكريا والنجدي،  .التدريس مهنة كبو االذباىات اإلجيابية
اعبانب  :، األولإعداد اؼبعلم ثالثة جوانب أساسيةدب الًتبوي بأنو يشمل طار يشَت األويف ىذا اإل

، ومن خالل ذل جانب اؼبقررات واؼبناىج الثقافيةإىذا باإلضافة  العلمي أو األكادديي، والثاين اؼبهٍت أو الًتبوي،
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البات اؼبتدربات بالنظريات واؼبفاىيم اؼبتصلة بالتخصص الذي سيقمن بتدريسو، اإلعداد العلمي يتم تزويد الط
 يف حُت أن األعداد اؼبهٍت يتمثل يف تزويدىن بالنظريات واؼبفاىيم النفسية أو الًتبوية واؼبهارات اليت تساعدىن

يتدربن فيها على صبيع  اطبيقيً ت داء عملهن باإلضافة إذل برنامج الًتبية العلمية اؼبيدانية باعتبارىا ؾبااًل أعلى 
( 258، 2012، سادل) مهارات تكنولوجيا التعليم اخصوصً عمال واؼبهمات اليت ستوكل إليهن فيما بعد، و ألا
 (.165، 2008 عطية واؽبامشي،)

 دبكونات ومرتبط اعبوانب جوىري ومتعدد موضوع هوتطوير  ربسُت التعليم وفبا سبق يرى )اغبيلة( أن
 ومن ىذه العوامل تكنولوجيا العلمية، ونوعية النتائج ، كفاءهتا على تؤثر اليت والعوامل التعليمية العملية
 اؼبنجزات منىذه التطورات يف ىذا اجملال لالستفادة  يواكب تعليمي أن نظام أي على أوجب فبا ،التعليم

، 2004)اغبيلة ، .ذىان اؼبتعلمُتأل والفهم الوصول سهلة لتصبح واؼبعارف العلوم لتطويع اغبديثة واؼبخًتعات
50.) 

 مفهوم تكنولوجيا التعليم:
 :أيتي ما منها نذكر تكنولوجيا التعليم ؼبفهوم عدة بتعريفات الًتبوية األدبيات تزخر
 األمريكية اؼبتحدة الواليات يف لتكنولوجيا التعليم الرئاسية اللجنة أن  (Janus zewiski, 2001, 53)يذكر

 ضوء يف التعليمية العملية وتنفيذ وتقوًن لتصميم نظامية طريقة: "بأهنا التعليم فت تكنولوجياعر   (1970) عام
 من متآلفة ؾبموعة وذلك بتوظيف اإلنساين؛ والتعلم االتصال يف البحوث نتائج وعلى أساس ؿبددة، أىداف
  ."فعالية أكثر تعليم إذل للوصول وغَت البشرية البشرية اؼبصادر

 حيث اؼبنعم عبد تعريف وغَتىا السابقة األجنبية التعريفات إذل استندت اليت العربية التعريفات ومن
تنظيم  يف بطريقتو النسقية ويتميز وربديثو؛ التعليم جديدة لتطوير علمية صيغة" :بأهنا التعليم تكنولوجيا يعرف

التعليم  مصادر على النظامي والتعرف بينها، العالقات اؼبتبادلة أمهية على والًتكيز التعليمية العملية مكونات
(، 45، 2006ؿبمد، احملتسب و على اؼبشكالت" ) للتغلب منها واالستفادة وتنظيمها وإعدادىا اؼبختلفة،

 اإلنساين، التعلم دعن واؼبعرفة العلم من ىيكل تطبيق على تقوم متكاملة " عملية :يعرفها اعبزار بأهنا بينما
 اؼبنظومات؛ لتحقيق أسلوب دبنهجية وفرديتو اؼبتعلم نشاط بشرية تؤكد وغَت بشرية تعلم مصادر واستخدام
 (.112، 1998)اعبزار،  ."فعالية أكثر تعلم إذل والتوصل التعليمية األىداف
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 والتكنولوجيا الًتبوية لالتصاالت األمريكية تعريف الرابطة ىو التعليم لتكنولوجيا تعريف أشهر ولعل
(AECT) (1998 /1994بأهن )واؼبصادر العمليات بتصميم اػباص النظرية والتطبيق يف يبحث علم" ا 

 (.226، 2004، سادل) ."التعلم أجل من وتقوديها وإدارهتا وتطويرىا واستخدامها
 :عدة أمهها أمور إذل يرجعو الباحثان اؼبفهوم ىذا تعريف يف اآلراء حول ان ىناك اختالفً أفبا سبق قبد 

 ؼبفهوم التعليم، ؿبدد تعريف على االتفاق وعدم نفسها لكلمة تكنولوجيا اللغوي األصل حول االختالف
التطويرية  والطبيعة اؼبفهوم حداثة أن كما ،التعليم ؼبفهوم تكنولوجيا تعريف ربديد على االتفاق عدم وبالتارل

 اؼبعنيُت هبذا زبصصات اختالف إذل إضافة التعريف، عدم وضوح يف ابارزً  ادورً  تؤدي نامًيا ؾبااًل  باعتباره جملالو
 عبميع اؼبنظمو اؼبمنهج  والتطبيق التعليم ترتبط بالتخطيط تكنولوجيا بأن القول ديكن تقدم وفبا .التعريف

 وتقوديها وإدارهتا وتطويرىا معُت نظام تعليمي يف اؼبستعملة والتنظيمات واألجهزة واؼبواد الطرائق واألدوات
 .مسبًقا ربديدىا متّ  ألىداف تربوية ربقيًقا

 يت:اآل على النحو يتكون ؾبال تكنولوجيا التعليم من عدد من اجملاالت وىيمجاالت تكنولوجيا التعليم: 
ومنتجات  اسًتاتيجيات ابتكار إذل ويهدف التعلم، ربديد شروط عملية أنوب التصميم يعرف التصميم:-1

كما يندرج ربت   ،والوحدات الدروس مثل ،احملدود اؼبستوى وعلى واؼبناىج، الربامج مثل، الشامل اؼبستوى على
، 2004)زيتون،  ، وأسلوب عرض اؼبعلومات على شاشة العرضلتصميم تصميم صفحات النص اؼبطبوعا

25.) 
تنوًعا  التطوير ميدان ويضم مادية، صيغة إذل مواصفات التصميم ربويل عملية ىو :"اإلنتاج" التطوير-2

التكنولوجيا  بُت واؼبعقدة اؼبتداخلة العالقات من إذل ؾبموعة إضافة ،التعليم يف اؼبستخدمة التقنيات من واسًعا
 ."التعليمية واالسًتاتيجيات الرسالة تصميم توجو اليت والنظرية

ومكونات  التعلم دبصادر اتصال على اؼبتعلمُت جيب إبقاء اؼبرحلة ىذه يف)التنفيذ(:  االستخدام مجال-3
االكتشاف  على اؼبتعلمُت مساعدة وجيب للخطة اؼبرسومة؛ وفًقا التدريس بعملية والقيام ،التعليمي النظام

 اؼبعلمُت خربات من االستفادة جيب كما التعلم الذايت؛ على وربفز تشجع ،أخرى تعلم مصادر إذل وتوجيههم
التدريسية ونشر االبتكارات التعليمية )جاد،  االسًتاتيجيات استخدام كذلك وجيب اػبربة السابقة، ذوي

2006 ،221.) 
وإدارة  اإلداري والتواصل التبادل ونظم اإلدارية، اؼبشروعات واؼبصادر بإدارة اجملال ىذا يهتم ة:اإلدار  -4

 (.250، 2004)سادل، مصادرىا وتنظيم واؼبعارف اؼبعلومات
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االسًتاتيجيات دبا تتضمنو من أجهزة ومواد تعليمية ، وقوى بشرية، ذل ربديد فاعلية وكفاءة إالتقوًن: ويشَت -5
 :نشطة التقوًنأعداد واالستخدام، ومن بُت وذلك يف مراحل التحديد واالختيار واإل

 .ربديد السلوك أو اؼبستوى اؼبدخلي للدارسُت 
 .ذبريب اؼبواد والربامج التعليمية اؼببدئية قبل استخدامها على نطاق واسع 
  ىداف التعليمية اليت دل يتم ربقيقها.األربديد 
  (.57، 2009. )ىنداوي وآخرون، اؼبختلفةبناء االختبارات ومقاييس األداء 

خَتة يف ؾبال االتصاالت وظهور ومع التقدم العلمي والتكنولوجي اؽبائل الذي نشهده يف العقود األ
تكنولوجيا التعليم، واستخدم الكثَت مفهوم  لكًتونية، حدث تداخل بُت الوسائل التعليمية ومفهومجهزة اإلاأل

ا ؼبفهوم الوسائل التعليمية؛ وذلك نتيجة لعدم الفهم الواضح ؼبفهوم ؾبال تكنولوجيا التعليم مسمى جديدً 
 واألدوات واؼبواد األجهزة ؾبموعة بأهنا التعليمية الوسائل ، حيث تعرفوومكونات ووخصائص تكنولوجيا التعليم

 اؼبستخدمة والتنظيمات واألجهزة األدوات صبيع اأيضً  تعٍت وىي التعليم؛ عملية لتحسُت علماؼب يستخدمها اليت
 (.28، 2000ؿبددة. )عبداؼبنعم ، تعليمية أىداف بغرض ربقيق تعليمي نظام يف

 

 ربسُت إذل هتدف وعملية فكرية فبارسات تعد التعليمية الوسائل أن الكلوب ويف ىذا اػبصوص يشَت
 اإلدراك على اؼبتعلم، وترفع من قدرتو على واعبهد الوقت وتوفر اؼبعلم، أداء مستوى وترفع ،التدريس عملية

 حبيث اغبياة مع واؼبتفاعل الفاعل الواعي اؼبتعلم اإلنسان بصناعة معنية التعليم تكنولوجيا تكون بينما والفهم،
 تكون حبيث بينهما العالقة تتضح ىنا ومن (.19، 1993األفضل. )الكلوب،  ا كبومغَتً  أو امتغَتً  يكون
 تكنولوجيا توظيف نإف وعليو .ؾباؽبا يف األساسية اؼبكونات من ارئيسً  اومكونً  األوذل، من ال يتجزأ جزًءا الثانية

 واألقمار، اإلنًتنت اغباسوب،) مثل التكنولوجيا ؼبستحدثات استخدام ؾبرد بكثَت من أكرب التدريس يف التعليم
 دير الذي النظم ألسلوب زبضع متكاملة منظومة توظيف يعٍت فتوظيفها ،التدريس يف (اخل ....االصطناعية

 اػبطوات اؼبعلم استخدم ما مىت إنو :القول و فبا سبق ديكن (121، 2004)ؿبمد وآخرون ، .عدة طوات  خب
 تكنولوجيا لتوظيف اأسلوبً  لنفسو ازبذ قد يكون فإنو منظمة وبطريقة بدقة وتنفيذىا التدريس بتصميم اػباصة
 .نفسها التدريسية اؼبواقف باختالف خيتلف التعليم

 

وقاما بترتيبها من  ,لى عدد من الدراسات السابقة في المجالإالباحثان  الدراسات السابقة: رجع
 : كاآلتي  وهي ,قدملى األإحدث األ
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 :(2019دراسة الصمادي )
الرياضيات للمرحلة الثانوية يف ؿبافظة عجلون باألردن ذل معرفة درجة امتالك معلمي إ ىدفت الدراسة

ولتحقيق  ؛ومعلمة ا( معلمً 274للكفايات التكنولوجية من وجهة نظرىم ، وتكونت عينة الدراسة من )
ىي )عمليات ومفاىيم و  ،( كفاية موزعة على ثالثة ؿباور17ىداف الدراسة أعد الباحث استبانة مكونة من )أ

ذل ؾبموعة من إتوصلت الدراسة (. و مارسة اؼبهنية، واالنتاجية واؼبتصميم بيئات التعلمالتكنولوجيا، زبطيط و 
فاية : كاا: امتالك اؼبعلمُت للكفايات التكنولوجية بدرجة مرتفعة، وجاء ترتيب اجملاالت تنازليً هالنتائج أمه

كفاية االنتاجية واؼبمارسة  اخَتً أت التعلم. و ، مث كفاية التخطيط وتصميم بيئاعمليات ومفاىيم التكنولوجيا
 .اؼبهنية

 (:2018دراسة الهديب )
تكنولوجيا ذل معرفة درجة طلبة التعليم اؼبفتوح يف كلية الًتبية جبامعة الفرات لكفايات إ ىدفت الدراسة

وطالبة، ولتحقيق أىداف الدراسة أعد  ا( طالبً 40، وتكونت عينة الدراسة من )التعليم من وجهة نظرىم
، االختيار ،وىي )اؼبعارف العلمية، التصميم ،ؿباور ةطبس ( كفاية موزعة على33الباحث استبانة مكونة من )

ن طلبة التعليم اؼبفتوح ديتلكون كفاية يف ؾبال اؼبعرفة العلمية أالتقوًن(. وقد أظهرت نتائج الدراسة ، و االستخدام
، وديتلكون كفاية يف ؾبارل بدرجة متوسطة، بينما ديتلكون كفاية يف ؾبال التصميم بدرجة كبَتةوؾبال االختيار 

 االستخدام والتقوًن بدرجة منخفضة.
 (:2017ن )يخر آالشبول و دراسة 

ذل معرفة فاعلية برنامج الًتبية العملية يف إكساب اؼبهارات التكنولوجية لطلبة جامعة إ ىدفت الدراسة
 ،( فقرة45داة مكونة من )أن اواستخدم الباحث ،ا وطالبة( طالبً 134نت عينة الدراسة من )الَتموك، وتكو 

ن أوأظهرت نتائج الدراسة ؛ رشاد والتوجيو اؼبهٍت(التقييم، واإلو وىي )التخطيط، التنفيذ،  ،ربعة ؾباالتموزعة أ
 اؼبهارات التكنولوجية لدى الطلبة اؼبعلمُت ربققت بدرجة كبَتة. الستخدامفاعلية برنامج الًتبية العملية 

 (:2016دراسة راما مندو )
ضباة لكفايات تكنولوجيا  ذل التعرف على درجة فبارسة معلمي الصف يف ؿبافظةإلدراسة ىدفت ا

الصف يف اؼبدارس اغبكومية التابعة  من معلمي ومعلمة ا( معلمً 85عينة الدراسة من ) ت، وتكونالتعليم
موزعة على طبسة  ،( كفاية59حملافظة ضباة، ولتحقيق أىداف الدراسة أعدت الباحثة استبانة تكونت من )
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ظهرت نتائج الدراسة تدين مستوى أنتاج، التقوًن (. وقد االستخدام، اإل ،وىي )التصميم، االختيار ،تؾباال
 .وجيا التعليمفبارسة معلمي الصف لكفايات تكنول

 :(2016الجعافرة والزيدين ) دراسة
ذل التعرف إذل درجة امتالك معلمي اؼبرحلة األساسية األوذل للكفايات التدريسية من إ ىدفت الدراسة

 ا( مديرً 148كونت عينة الدراسة من )تردن. و ومشريف اؼبرحلة يف إقليم جنوب األوجهة نظر مديري اؼبدارس 
 ،ة استخدم الباحثان اؼبنهج الوصفي، ولتحقيق أىداف الدراسا( مشرفً 21)و امديرً ( 127، منهم )اومشرفً 

ىي  ،ؾباالت ةموزعة على سبع ،( فقرة63وعبمع البيانات واؼبعلومات استخدمت استبانة مكونة من )
، نهاج(وتطوير اؼب ،إدارة الصف، العالقات اإلنسانية، تنمية التفكَت، تكنولوجيا التعليم، التقوًن)التخطيط، 

ة امتالك معلمي اؼبرحلة االساسية وأظهرت نتائج الدراسة أن تقديرات مديري اؼبدارس ومشريف اؼبرحلة لدرج
. وكشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة امتالك اؼبعلمُت جاءت بدرجة متوسطة

 واؼبعلمات للكفايات التدريسية من وجهة نظر اؼبديرين واؼبشرفُت.
 (:2013دراسة الخوالدة )

/ اؼبعلم يف برنامج الًتبية العلمية للكفايات التعليمية الالزمة إذل بيان درجة فبارسة الطالبىدفت الدراسة 
يع طلبة معلم ؾبال/ زبصص الدراسة من صب ة، وتكونت عينساسيةيف اؼبرحلة األ لتعلم مادة الًتبية اإلسالمية

( 73ردنية وعددىم )الَتموك، واعبامعة األ ةالًتبية العملية يف كل من جامعسالمية اؼبلتحقُت بربنامج إتربية 
ىي  ،موزعة على شبانية ؾباالت للكفايات ،( فقرة62. واستخدم الباحث أداة مكونة من )وطالبة اطالبً 

، والسَتة النبوية، وادارة الصف، وتنفيذ ن الكرًن، واغبديث الشريف، والعقيدة، والفقوآ)التخطيط، وتعليم القر 
ن أؼبعلم للكفايات كانت بدرجة عالية، و ن درجة فبارسة الطالب / اأالدروس، التقوًن(. أظهرت نتائج الدراسة 

 ، وأقل استجابة كان يف ؾبال تعليم الفقو.سَتة النبويةأعلى استجابة كانت يف ؾبال تعليم ال
 (:2012) العنزي دراسة

 الكويت دولة يف التعليم لتكنولوجيا اإلسالمية الًتبية معلمات توظيف درجة تقصي سة إذلالدرا ىدفت
وقامت الباحثة بإعداد بطاقة  ،( من اؼبعلمات25والثانوية، وتكونت عينة الدراسة من ) اؼبتوسطة اؼبرحلتُت يف

حصائية اؼبعادالت اإل وتطبيقها واستخدام ، وبعد التأكد من صدقها وثباهتا( فقرة20مالحظة تكونت من )
 يف مرتفعة كانت التعليم لتكنولوجيا اؼبعلمات توظيف درجة أن النتائج ظهرتأ يف ربليل البيانات، اؼبناسبة

  .اؼبرحلتُت كلتا
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 :(Tweissi,2012-Al)دراسة الطويسي 
لًتبية العملية يف ثر مساق الًتبية اؼبهنية على اؼبعرفة اؼبهنية لطلبة برنامج اأتعرف على ىدفت الدراسة لل

من الطلبة اؼبسجلُت يف  ا وطالبة( طالبً 57ردنية واذباىاهتم كبوه، وكانت عينة الدراسة )جامعة مؤتة األ
بينت نتائج الدراسة زيادة واضحة يف  .امعرفيً  األغراض صبع البيانات طور الباحث استبانة واختبارً الربنامج، و 

 .جيابية لدى ىؤالء الطلبة.إب اؼبعريف لدى الطلبة / اؼبعلمُت، كما بينت النتائج اذباىات ىذا اعبان
 

 : ( 2009 )دراسة كويران
 والصحراء حضرموت وادي يف األساسي التعليم معلمي فبارسة مستوى ذل معرفةىدفت الدراسة إ

 الباحث طور .الًتبويُت واؼبوجهُت اؼبدارس مديري نظر وجهة من التدريسية للكفايات اليمنية باعبمهورية
  .اوموجهً  امديرً ( 85من ) اؼبكونة الدراسة عينة على وطبقها تدريسية، كفاية (62) من ة تكونتاستبان

 وجود عن فضاًل  التدريسية، األساسي للكفايات التعليم معلمي فبارسة مستوى تدين الدراسة نتائج أظهرت
 البكالوريوس وضبلة ،اتربويً  اؼبؤىلُت لصاحل الصف، إدارة ؿبور الًتبوي يف اؼبؤىل ؼبتغَت تعزى احصائيً إ دالة فروق
 .اػبربة سنوات ؼبتغَت اإحصائيً  دالة فروق تظهر دل حُت يف التوارل، على

 

 :(2008) النجدي دراسة
 التعليم تكنولوجيا لكفايات اؼبعلمُت بكليات اؼبعلم الطالب امتالك واقع على التعرف إذل ىدفت الدراسة

 إذل النتائج أشارت واستخدم الباحث االستبانة عبمع البيانات، وبعد تطبيقها وربليلها، ؽبا، استخدامو ودرجة
 درجة كانت بينما ضعيفة، كانت التعليمية الوسائل إنتاج لكفايات اؼبعلمُت الطالب امتالك درجة أن

 .ضعيفة التعليمية للكفايات استخدامهم درجة وكانت متوسطة، استخدامها لكفايات امتالكهم
 

 :(Kurt et al,2008)ن يدراسة كيرت وآخر 
 جامعة يف اؼببتدئُت الطالب لدى التعليم تكنولوجيا أساسيات مهارات تقييم ذلإىدفت الدراسة 

 اؼببتدئُت الطالب امتالك مستوى أن إذل االستبانة توصلت اؼببدئية، مهاراهتم يف اؼبؤثرة والعوامل األناضول
 الشبكة إذل الوصول لةسه كانت ؽبا امتالكهم يف اؼبؤثرة واألسباب متوسطة، كانت التعليم تكنولوجيا ؼبهارات

 اؼبهارات امتالكهم يف أثر لو كان األم تعليم مستوى وأن هبم، اػباصة اغباسوب أجهزة خالل من العنكبوتية
 .األناضول جامعة يف األساسية
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 :(Keith, 2000)دراسة كيث 
 أجرى وقد ،التدريس لعملية الطلبة فهم  العملية الًتبية برنامج مسامهة عن الكشف الدراسة إذل ىدفت

 اؼبقابلة واستخدم ،اؼبتحدة باؼبملكة لندن جامعة يف العملية  الًتبية طلبة من مكونة عينة على الدراسة الباحث
 الطلبة إكساب يف أسهم العملية الًتبية برنامج أن الدراسة نتائج وأظهرت .والبيانات اؼبعلومات عبمع طريقة

 الطلبة بعض أن أظهرت كما تطبيقية، نواح   يف النظرية للدراسات توظيفهم بعد للتدريس أعمق افهمً  اؼبعلمُت
 عدم :مثل ،العملية حياهتم يف مشكالت سيواجهون وىؤالء ،للتدريس العميق الفهم إذل يفتقرون اؼبعلمُت

 عدم إذل إضافة الشامل التقوًن إجراء على قدرهتم وعدم التعليمية، طالهبم غباجات االستجابة على القدرة
 التدريس غرض على بالًتكيز االىتمام بزيادة الدراسة وأوصت .التدريس يف جديدة معتقدات تبٍت على قدرهتم

 .التدريس بطريقة االىتمام من أكثر
 :السابقة الدراسات على تعقيب
درجة توظيف الطلبة اؼبعلمُت  مستوى ذباه نتائجها يف اتفاوتً  أن ىناك السابقة الدراسات من يتبُت -1

ن مستوى درجة التوظيف مرتفعة مثل دراسة  أالدراسات  بعض نتائج أظهرت حيث لتكنولوجيا التعليم،
-Al؛2012؛ العنزي 2013 ؛ اػبوالدة،2017ن ي؛ الشبول وآخر 2019 كل من )الصمادي،
Tweissi,2012  ؛Keith, 2000)،  ظهرت نتائج بعض الدراسات درجة متوسطة يف أبينما

 ،(Kurt et al,2008؛ 2016 ؛ اعبعافرة والزييدين،2018توظيف تكنولوجيا التعليم )اؽبديب 
مستوى ( 2008النجدي ،؛ 2009كويران، ؛  2016 ظهرت نتائج دراسة كل من ) راما مندو،أو 

 ضعيف يف توظيف تكنولوجيا التعليم.
اسة اغبالية مع الدراسات السابقة يف استخدامها للمنهج الوصفي التحليلي باعتباره اؼبنهج اتفقت الدر  -2

 اؼبالئم للدراسات اإلنسانية وخاصة الًتبوية منها.
استفادت الدراسة اغبالية من الدراسات السابقة يف إثراء اإلطار النظري وبناء أداة الدراسة وربديد  -3

 .ل النتائج وتفسَتىا وتقدًن التوصياتؾباالهتا، وأىم اؼبتغَتات، وربلي
 هنا تناولت متغَتات دل تتناوؽبا الدراسات السابقة. أسبيزت ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة يف  -4

  :منهج الدراسة
مت استخدام اؼبنهج الوصفي التحليلي للوقوف على مدى استخدام تكنولوجيا التعليم من  :منهج الدراسة

 واؼبعلمُت اؼبتعاونُت، ويصف ىذا اؼبنهج اؼبشرفُتقبل طالبات كلية البنات أثناء الًتبية العملية من وجهة نظر 
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يف  ويفسر ويقارن النتائج أماًل ، كما أنو حيلل اؼبعلومات والبيانات الكافية عنوواقع االستخدام عن طريق صبع 
 الوصول إذل استنتاجات أو تعميمات.

 

  :أداة الدراسة
للتعرف إذل درجة توظيف الطالبات  ىاوتطوير  ألغراض ىذه الدراسة قام الباحثان بتصميم استبانة

ت أثناء أداء الًتبية اؼبعلمات جملاالت تكنولوجيا التعليم  اؼبختلفة من خالل اؼبهارات الفرعية اؼبكونة ؽبذه اجملاال
 قسام اآلتية:السابقة، تكونت االستبانة من األ العملية، وبالرجوع إذل أدبيات اجملال وبعض الدراسات

 القسم األول:  ويتضمن معلومات عامة عن أفراد العينة، وىي )مشرف ومعلم متعاون(.
 القسم الثاين: ويتضمن ؾباالت البحث، وعددىا طبسة ؾباالت، وىي: 

 (.13التدريس( وبلغ عدد فقراتو ) )تصميم التصميم ؾبال
 (.10ؾبال التطوير وبلغ عدد فقراتو )

 (.16التنفيذ )االستخدام( وبلغ عدد فقراتو ) ؾبال
 (.10التعلم وبلغ عدد فقراتو ) وضبط اإلدارة ؾبال

 (.10ؾبال التقوًن وبلغ عدد فقراتو )
 

 داة وثباتها:صدق األ
( 8) عددىم بلغ احملكمُت من ؾبموعة على - صورهتا األولية يف - عرضها مت األداة صدق من للتأكد

بعض  إجراء مت التحكيم نتائج على وبناء وطرق التدريس، واؼبناىج النفس وعلم التعليم تكنولوجيا يف ؾبال
 ثبات من وللتحقق .اعبميع عليو اتفق ما بناء على أخرى وإضافة بنود وحذف البنود بعض على التعديالت

 مت حيث اػبمسة؛ اجملاالت ؾبال من ولكل ككل، لالستبانة الداخلي االتساق معامل مت حساب األداة،
 وباستخدام ا،متعاونً  اومعلمً  اتربويً  امشرفً  (15) من مكونة الدراسة عينة خارج عينة استطالعية على تطبيقها

 ديكن ( وىو معامل0,87) كان ككل لالستبانة الداخلي االتساق معامل تبُت أن ألفا( معادلة )كرونباخ
 لكل ؾبال االتساق معامالت ( يبُت1) واعبدول األداة إلجراء الدراسة، صدق يف عليو واالعتماد بو الوثوق

 .اػبمسة األداة ؾباالت من
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 (1جدول )
 سةراحسب مجاالت الدبمعامل االتساق الداخلي )كرونباخ الفا( األداة 

 معامل االتساق مجاالت الدراسة
 0,88 تصميم التدريس

 0,83 التطوير

 0,91 التنفيذ

 0,86 االدارة وضبط التعلم

 0,88 التقوًن

 0,87 الدرجة الكلية
 

 

(، أما 0,87) ىي الستبانة ككللأن قيمة معامل االتساق الداخلي  (1) رقم ويالحظ من اعبدول
الصدق  يف(، وكلها مؤشرات عالية 0,91 -0,83ؿباور االستبانة فيًتاوح معامل االتساق الداخلي بُت )

 الداخلي جملاالت تكنولوجيا التعليم بكافة ؿباورىا بنسب ذبعلها مقبولة ألغراض البحث، وصالحيتها للتطبيق. 
 مجتمع الدراسة:

( جامعة سيئون –ن )أعضاء ىيئة التدريس بكلية البنات و مها اؼبشرف تكون ؾبتمع الدراسة من فئتُت
الثانية من اؼبعلمُت اؼبتعاونُت )اؼبعلمُت اؼبنتمُت إلدارة الًتبية والتعليم دبحافظة (، والفئة 15) وعددىم

                                   .ُت( معلم110حضرموت الوادي والصحراء( وقد بلغ عددىم )
 (2جدول )

 متغيرات الدراسةلا توزيع مفردات مجتمع الدراسة وفقً 
 النسبة المئوية التكرار المتغير

 %12 15 اؼبشرف 

 %88 110 اؼبعلم اؼبتعاون

 %100 125 الكلي
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 :عينة الدراسة
 ا( معلمً 48( وكذا من )15البالغ عددىم )و تكونت عينة الدراسة من صبيع اؼبشرفُت يف كلية البنات 

تقوم بتقييم أداء ا. وقد مت اختيار اؼبشرفُت كمجتمع للدراسة باعتبارىم اعبهة اليت مت اختيارىم عشوائيً  امتعاونً 
الطالبات اؼبعلمات من خالل بطاقة مالحظة األداء أثناء قيامهن بالًتبية العملية؛ وعليو ديكن االعتماد على 
نتائج مالحظاهتم للتعرف على درجة توظيفهن لتكنولوجيا التعليم من خالل خربهتم ودرايتهم دبستوى أداء 

 .الطالبة اؼبعلمة داخل القاعة الصفية
 (3جدول )

 متغيرات الدراسةل اتوزيع مفردات عينة الدراسة وفقً 
 النسبة المئوية التكرار المتغير

 %24 15 اؼبشرف 

 %76 48 اؼبعلم اؼبتعاون

 %100 63 الكلي
 

 متغيرات الدراسة:
 المتغيرات المستقلة: - أ

  الًتبية العملية. أداءدرجة توظيف الطالبات اؼبعلمات لتكنولوجيا التعليم أثناء 
 المتغيرات التابعة: - ب

  اؼبشرف 
 اؼبعلم اؼبتعاون 

 ية:ات تطبيق الدراسة وفق اػبطوات اآلتسبت إجراءإجراءات الدراسة: 
 ربديد مشكلة الدراسة ووضع ـبطط ؽبا. -1
 ، والتحقق من صدقها وثباهتا.الدراسة إعداد أداء -2
الًتبية والتعليم يف ؿبافظة مديريات  :يةأخذ اؼبوافقة على تطبيق الدراسة بالتنسيق مع اعبهات اؼبعن -3

 .دي والصحراء لتسهيل تطبيقهاحضرموت الوا
قام الباحثان بتوزيع االستبانة مع مساعدة بعض الزمالء على أفراد عينة الدراسة يف هناية الفصل الدراسة  -4

، ومت ربليل ة، وبعد ذلك صبع االستبانات من أفراد عينة الدراس2019/2018الثاين للعام الدراسي 
 .SPSSيانات واستخراج النتائج باستخدام اغباسوب والرزم إلحصائية الب
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 المعالجات االحصائية:
  لإلجابة عن السؤالُت األول والثاين للدراسة استخدم الباحثان اؼبتوسطات اغبسابية واالكبرافات

 اؼبعيارية وترتيب الًتتب.
  لإلجابة عن السؤال الثالث استخدم الباحثان اختبار ت(T-Test). 

 :وتفسيرها الدراسة نتائج
 التربياة أداء أثنااء التعليم لتكنولوجيا المعلمات الطالبات توظيف درجة ما ": األول بالسؤؤال اؼبتعلقة النتائج
 المشرفين؟" نظر وجهة من العملية

 تكنولوجيا جملاالت اؼبعيارية واالكبرافات اغبسابية اؼبتوسطات استخراج مت السؤال ىذا عن لإلجابة
 موضحة باؼبهارات الفرعية لكل ؾبال من وجهة نظر اؼبشرفُت. ،التعليم

 (4الجدول )
 يةتحسب الفئات اآلبتقدير قيم المتوسطات الحسابية 

 

 درجة عالية 
 جدا

 درجة ضعيفة درجة ضعيفة درجة متوسطة درجة عالية
 جدا 

5-4.20 
 

4.19-3.40 3.39-2.60 2.59-180 1.79-1 

 (5الجدول )
 في التعليم لتكنولوجيا الطالبات المعلمات توظيف لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 حسب المتوسط الحسابيب اتنازليً  المشرفين مرتبة نظر وجهة من أثناء أداء التربية العملية
المتوسط  التعليم مجال تكنولوجيا رقم المجال الترتيب

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 مستوى
 الممارسة 

 عالية 0.394 3.93 دارة وضبط التعلماإل 4 1
 عالية 0.298 3.75 التنفيذ 3 2
 عالية 0.430 3.65 التصميم 1 3
 عالية 0.561 3.51 التقوًن 5 4
 ضعيفة 0.790 2.58 التطوير 2 5

 عالية 0.364 3.48 الدرجة الكلية

 أداءأثناء  ( أن مستوى درجة توظيف الطالبات اؼبعلمات لتكنولوجيا التعليم 5يكشف اعبدول رقم )
إذ بلغ اؼبتوسط  ؛ربعة ؾبتمعة جاءت بدرجة عاليةمن وجهة نظر اؼبشرفُت على اجملاالت األالًتبية العملية 
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 (، يف حُت جاءت اؼبتوسطات اغبسابية لكل ؾبال على النحو اآليت:3.48اغبسايب الكلي للمجاالت )
( يف 3.65، والتصميم )( يف اؼبرتبة الثانية3.75وذل، والتنفيذ )( يف اؼبرتبة األ3.93اإلدارة وضبط التعلم )
 ( يف اؼبرتبة اػبامسة بدرجة ضعيفة.2.58، والتطوير )( يف اؼبرتبة الرابعة3.51اؼبرتبة الثالثة، والتقوًن )

 (6جدول )
 ظيف تكنولوجيا التعليم من وجهة نظر المشرفينالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتو 

 رقن

 الفقزة

 الوتىسط التذريس تصوين :األول الوحىر الزتبت

 الحسابي 

 االنحزاف

 الوعياري

 درجت

 االستخذام 

 عالية 516. 3.53 اؼبتعلمُت  خصائص ربلل  7  1
 عالية 676. 3.80 الرئيسة امكوناهت إذل العلمية اؼبادة ؿبتوى ربلل 3  2
 عالية 915. 4.13 للوحدات الدراسية  العامة األىداف ربدد 1  3
 عالية 828. 3.60 صحيحة بطريقة السلوكية األىداف ربدد  6  4
 عالية 516. 3.53 التعليمية لألىداف اوفقً  وتسلسلو التدريسي احملتوى تنظم  7  5
 عالية 884. 3.73 الدرس ؿبتوى تناسب تدريس أساليب زبتار 4  6
 عالية 915. 3.53 الفردية الفروق تراعي متنوعة تعليمية أنشطة تصمم  7  7
 عالية 961. 3.93 احملتوى تناسب اليت التعليمية الوسائل ربدد 2  8
 عالية 704. 3.73 الدرس أىداف ربقق اليت التعليمية الوسائل زبتار 4  9
 عالية 900. 3.67  اؼبتعلمُت ؼبستوى مناسبة قياس أدوات تصمم 5  10
 متوسطة 834. 3.13 اؼبقرر خطة لتقييم واضحة معايَت توضع  9  11
 متوسطة 816. 3.33 التعليمية الوسائل الستخدام خطة توضع 8   12
 عالية 516. 3.53 ىداف الدرسأساليب تقوًن تالئم أزبتار  7  13

 عالية 0.430 3.65 جمالي درجة توظيف المحورإ
رقن 

 الفقزة
 الثاني: التطىيز الوجال الزتبت

 الوتىسط

 الحسابي

االنحزاف 

 الوعياري

درجت 

 االستخذام

 متوسطة 1.223 2.73 مطبوعة أوراق على التعليمية اؼبادة ؿبتوى تقدم 3  1
 ضعيفة 976. 2.33 فوتوغرافيا بتصويرىا التعليمية اؼبادة ؿبتوى تقدم 5  2
 اضعيفة جدً  915. 1.53 باؼبقرر خاص لكًتوينإ موقع على التعليمية اؼبادة ؿبتوى تقدم 7  3
 متوسطة 1.534 2.73 فيديو مقاطع باستخدام إثرائي ؿبتوى تقدم 3  4
 متوسطة 990. 3.13 وبصرية ظبعية تعليمية مواد تنتج 2  5
 عالية 834. 3.47 التعليمي اؼبوقف مع لتتناسب اعباىزة التعليمية الوسائل على تعدل 1  6
 متوسطة 1.163 2.73 االستخدام قبل صالحيتها من للتأكد التعليمية األجهزة ذبرب 3  7
 ضعيفة 1.404 2.40 التقدديية العروض برنامج باستخدام تعليمية عروض تعد 4  8
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رقن 

 الفقزة

الوتىسط  الوجال الثاني: التطىيز الزتبت

 الحسابي

االنحزاف 

 الوعياري

درجت 

 االستخذام

 احملتوى تأليف أدوات بواسطة تفاعلية تعليمية برؾبيات تنتج 6  9
 لكًتويناإل

 اضعيفة جدً  884. 1.73

أقراص مدؾبة   – صلبة على)أقراص التعليمية اؼبواد ربفظ 3  10
CD-  فالش 

 متوسطة 1.223   2.73

 ضعيفة  790. 2.58  جمالي درجة توظيف المحورإ
رقن 

 الفقزة
 االستخذام(الوحىر الثالث: هجال التنفيذ )  الزتبت

الوتىسط 

 الحسابي

االنحزاف 

 الوعياري

درجت 

 االستخذام

 عالية 704. 4.07 التعليمية الوسائل الستخدام اؼبناسب اؼبكان ئهتي  5  1
 اعالية جدً  704. 4.27 سبهد للدرس باستخدام الوسائل التعليمية 2  2
 عالية 640. 4.13 اؼبتعلمُت دافعية تثَت أساليب توظف 4  3
 بشكل اللفظية وغَت اللفظية االتصال مهارات تستخدم 10  4

 فعال
 عالية 516. 3.53

 عالية 516. 3.47 اؼبناسب الوقت يف اؼبناسبة التعزيز أساليب تستخدم  11  5
 عالية 507. 3.60  اؼبتعلمُت بُت للتنافس وؿبفزة مثَتة تعليمية أساليب تستخدم 9  6
 متوسطة 1.163 3.27 التخصص ؾبال يف اؼبتعاونة اؼبعلمة خربات من تستفيد 12  7
 عالية 352. 3.87  اؼبناسب الوقت يف التعليمية الوسيلة تعرض 6  8
 الوسيلة استخدام أثناء والسالمة األمن عناصر تراعي 3  9

  التعليمية
 اعالية جدً  775. 4.20

 اعالية جدً  507. 4.60  ببعضها وربطها الدرس مفاىيم لتبسيط التعليمية الوسيلة تستخدم 1 10
 اؼبصادر مركز يف اؼبتوفرة التعليمية الوسائل من تستفيد 9  11

 باؼبدرسة
 عالية 828. 3.60

 بُت الفردية الفروق ؼبراعاة التعليمية الوسيلة تستفيد من 8  12
  الطالبات

 عالية 617. 3.67

 عالية 775. 3.80 تستخدم وسائل تعليمية تثَت انتباه الطالبات 7  13
 الدافعية زيادة يف التعليمية الوسائل خصائص من االستفادة 9  14

 للتعلم
 عالية 737. 3.60

 لدى التفكَت إثارة يف التعليمية الوسيلة من االستفادة 14  15
  الطالبات

 متوسطة 704. 3.07

 التعليمة الوسيلة من االستفادة بكيفية الطالبات تعريف 13  16
 اؼبستخدمة

 متوسطة 941. 3.20

 عالية  298.  3.75 جمالي  درجة توظيف المحورإ 
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رقن 

 الفقزة
 هجال اإلدارة وضبط التعلن :البعذ الزابع الزتبت

الوتىسط 

 الحسابي

االنحزاف 

 الوعياري

درجت 

 االستخذام

 عالية 756. 4.00  ثناء الدرسأانتباه الطالبات  ذبذب 5  1
 اإلخالل دون الشرح أثناء واغبوار للنقاش الفرصة تتيح 9  2

 بالنظام
 عالية 507. 3.40

 عالية 507. 3.60  الطالبات لدى اؼبلل لكسر متنوعة تدريس أساليب تستخدم 8  3
 عالية 488. 3.67  الصفية  بأسلوب تربوي مناسب  اؼبشكالت ربل 7  4
 أثناء واإلدياءات واغبركات األفعال استخدام يف تنوع 9  5

  التدريس
 عالية 507. 3.40

 عالية 961. 3.93 ربافظ على اتزاهنا االنفعارل يف حالة حدوث سلوك سليب 6  6
 اعالية جدً  816. 4.33 تستغل كل زمن اغبصة الدراسية  2  7
 اعالية جدً  488. 4.67  دبرونة معهن والتجاوب باحًتام الطالبات تعامل 2  8
 اعالية جدً  775. 4.20  واغبماس اعبدية تسودىا صفية أجواء زبلق 3  9
 والتسامح العدل مثل الدديقراطية اإلدارة أساليب تستخدم 4  10

 والتشاور
 عالية 704. 4.07

 عالية 394. 3.93 جمالي  درجة توظيف المحورإ
الزقن 

 الفقزة
 الوحىر الخاهس: التقىين الزتبت

الوتىسط 

 الحسابي

االنحزاف 

 الوعياري

درجت 

 االستخذام

 عالية 516. 3.47 للتفكَت  مثَتة أسئلة تطرح 4  1
 اعالية جدً  884. 4.27  الدرس بأىداف األسئلة تربط 1  2
 عالية 535. 4.00 .وطرحها األسئلة صياغة يف الفردية الفروق تراعي 2  3
 عالية 990. 3.87  والعملية  والتحريرية الشفوية بُت األسئلة تنوع 3  4
 عالية 926. 4.00  الطالبات بُت متكافئة بطريقة األسئلة توزع 2  5
 متوسطة 1.163 3.27 اػبتامي( – التشخيصي – التقوًن )البنائي أنواع تستخدم 5  6
 متوسطة 640. 3.13   الطالبات لعالجها لدى التعلم مشكالت تشخص 6  7
 متوسطة 1.033 3.27 مستمر وبشكل إجيابية راجعة بتغذية الطالبات تزود 5  8
 متوسطة 834. 3.13   التعلم ربسُت يف الراجعة التغذية من تستفيد 6  9
 متوسطة 816. 2.67 التحسُت اجل من اؼبختلفة االختبارات  نتائج وتفسَت ربلل 7 10

 عالية 561. 3.51 جمالي توظيف المحورإ  
 عالية 0.364 3.48 الدرجة الكلية لتوظيف تكنولوجيا التعليم
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الًتبية  أداء أثناءاؼبعلمات  أن درجة توظيف تكنولوجيا التعليم من قبل الطالبات (6) من اعبدول يتبُت
 اغبسابية اؼبتوسطات نأبدرجة عالية، و  (3.48حسايب ) من وجهة اؼبشرفُت قد كان دبتوسطالعملية 

 األوذل اؼبرتبة يف التعلمدارة وضبط اإل ؾبالحيث جاء  ؛(3.93- 2.58ما بُت ) للمجاالت قد تراوحت
 الذي ؾبال التصميم مث ومن ،(3.75حسايب )  دبتوسط التنفيذ  ؾبال يليو ،(3.93) حسايب متوسط بأعلى

 اؼبرتبة يف التطوير ؾبال جاء بينما، (3.51) توظيفو دبتوسط التقوًن ؾبال ، يليو(3.65اغبسايب ) ومتوسط بلغ
 حظيت قد التعليم تكنولوجيا ؾباالت بعض أن ؛ ونالحظضعيفةوبدرجة  (،2.58حسايب ) ودبتوسط األخَتة
االدارة وضبط التعلم  ؾبال يف ذلك متمثاًل  اؼبشرفُت نظر وجهة من الطالبات قبل من عال   توظيف بدرجة

ردبا  اؼبدارس يف الطالبات اؼبعلمات تدريب عملية أن إذل ذلك يف السبب والتنفيذ والتصميم والتقوًن؛ ويُعزى
 التخطيط دبوضوع الطالبة اؼبعلمة يناقش تقييمية زيارة كل يف ؽبذه اجملاالت، فاؼبشرف كبَتة قيمة عطىأقد 

 على ركز مقرر الًتبية العملية )نظري( يف الطالبات لو خضعت الذي التدريس اؼبصغر أن إذل باإلضافة للدرس،
 تقدديو مث   ومن درس، بتحضَت ملزمة تكان طالبة كل إن إذ ؼبوضوع التدريس وتنفيذه، الطالبات مناقشة
، ىذا ردبا أكسب الطالبات مهارات تقوًن أدائها من قبل مدرس اؼبادةزميالهتا، وبعدىا جيري  أمام وتنفيذه

؛ 2019)الصمادي،  نتائج ىذا السؤال مع دراسة كل منوتتفق  .تعليمية يف توظيف تكنولوجيا التعليم
؛ 2016؛ روضة، 2017ن، يالشبول وآخر دراسة كل من )( وزبتلف مع 2013؛ اػبوالدة 2018اؽبديب، 

 (.2016مندو؛ 
 فهو اؼبشرفُت نظر وجهة من اؼبعلمات الطالبات قبل توظيف من درجة أدىن على حاز الذي اجملال أما

 سبثلت اؼبهارات الفرعية فيو إن حيث اعبانب ىذا يف ضعف مهارات الطالبات على يدل فبا ؾبال )التطوير( 
 نالت درجات اليت اؼبهارات ىذه وأىم التعليمي، احملتوى عرض اؼبستخدمة يف التعليمية اؼبواد تطوير أساليب يف

على  يدل فبا،  (1.53)توظيف دبتوسط إلكًتوين موقع التعليمي على احملتوى تقدًن يف سبثلت متدنية توظيف
 الكافية اؼبقدرة لديهن ليس نوأكما  التعليمي، تقدًن احملتوى يف اإللكًتونية اؼبواقع يستخدمن ال الطالبات أن

 احملتوى عرض يف تعليمية برؾبيات هنن ال يستخدمنأكما  ،ىاوتطوير  اعباىزة التعليمة الوسائل على تعديل
نظر  وجهة من اؼبعلمات الطالبات قبل من اجملال ؽبذا اؼبتدين التوظيف يف تسبب ذلك التعليمي، وكل

يف ىذا عداد يف كلية البنات، وقلة التطبيق واؼبمارسة برامج اإل ذل ضعفإذلك اؼبشرفُت؛ ويعزى السبب يف 
ات اؼبادية اؼبتوفرة يف اؼبدارس؛ مكاناإلا ضعف يضً أمكانات ومعامل وسائل تعليمية، و إذل إاجملال، حيث حيتاج 
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؛ 2016وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة كل من ) روضة،  .ق تطبيق ىذه اؼبهارات يف الواقع العمليو فبا يع
؛ 2012العنزي، ؛ 2019، الصمادي( وزبتلف من نتائج دراسة كل من )2016اعبعافرة والزيديُت ،

 (. 2003 ،حالؼبة ؛2005الشريف، 
 التربية أداء أثناء التعليم لتكنولوجيا المعلمات الطالبات توظيف درجة "ما :بالسؤال الثاين اؼبتعلقة النتائج
 المتعاونين؟" المعلمين نظر وجهة من العملية
 التعليم تكنولوجيا جملاالت اؼبعيارية واالكبرافات اغبسابية اؼبتوسطات استخراج مت السؤال ىذا عن لإلجابة
 .ذلك توضح اؼبعلمُت اؼبتعاونُت واعبداول نظر وجهة من ؾبال لكل الفرعية باؼبهارات موضحة

 (7الجدول )
أثناء أداء  في التعليم لتكنولوجيا الطالبات توظيف لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

   اتنازليً  مرتبة المعلمين المتعاونين نظر وجهة منالتربية العملية 
 

 رقن الفقزة التزتيب
تكنىلىجيا هجال 

 التعلين

الوتىسط 

 الحسابي

االنحزاف 

 الوعياري

 هستىي

 الووارست

 جدا  عالية 0.585 4.24 دارة وضبط التعلماإل 4 1
 عالية جدا 0.563 4.20 التنفيذ 3 2
 عالية 0.602 3.95 التصميم 1 3
 عالية 0.704 3.92 التقوًن 5 4
 متوسطة 0.714 3.20 التطوير 2 5

 عالية 0.527 3.90 الدرجة الكلية
 

 أداءالتعليم أثناء  تكنولوجيال( أن مستوى درجة توظيف الطالبات اؼبعلمات 7يكشف اعبدول رقم )
إذ بلغ  ؛ربعة ؾبتمعة، جاءت بدرجة عاليةاجملاالت األ يفمن وجهة نظر اؼبعلمُت اؼبتعاونُت الًتبية العملية 

نحو (، يف حُت جاءت اؼبتوسطات اغبسابية لكل ؾبال على ال3.90اؼبتوسط اغبسايب الكلي للمجاالت )
( 3.95، والتصميم )( يف اؼبرتبة الثانية4.20وذل، والتنفيذ )( يف اؼبرتبة األ4.24اآليت: اإلدارة وضبط التعلم )

 ( يف اؼبرتبة اػبامسة.3.20، والتطوير )( يف اؼبرتبة الرابعة3.92يف اؼبرتبة الثالثة، والتقوًن )
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 (8جدول )
 المعلمين المتعاونين نظر وجهة من التعليم تكنولوجيا لتوظيف المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 رقن

 الفقزة
 التذريس تصوين :األول الوحىر الزتبت

 الوتىسط

 الحسابي

 االنحزاف

 الوعياري

 درجت

 االستخذام

 عالية 887. 4.02 اؼبتعلمُت  خصائص ربلل 7  1
 عالية 831. 4.10 الرئيسة امكوناهت إذل العلمية اؼبادة ؿبتوى ربلل 4  2
 عالية 964. 4.08 للوحدات الدراسية  العامة األىداف ربدد 5  3
 عالية 934. 3.75 صحيحة بطريقة السلوكية األىداف ربدد 8  4
 عالية 978. 4.02 التعليمية لألىداف اوفقً  وتسلسلو التدريسي احملتوى تنظم 7  5
 اعالية جدً  803. 4.31 الدرس ؿبتوى تناسب تدريس أساليب زبتار 1  6
 عالية 942. 4.08 الفردية الفروق تراعي متنوعة تعليمية أنشطة تصمم 6  7
 اعالية جدً  771. 4.21 احملتوى تناسب اليت التعليمية الوسائل ربدد 3  8
 اعالية جدً  844. 4.27 الدرس أىداف ربقق اليت التعليمية الوسائل زبتار 2  9
 عالية 919. 3.58 اؼبتعلمُت ؼبستوى مناسبة قياس أدوات تصمم 10  10
 عالية 1.127 3.58 اؼبقرر خطة لتقييم واضحة معايَت توضع 10  11
 عالية 1.084 3.63 التعليمية الوسائل الستخدام خطة توضع 9  12
 عالية 887. 4.02 ىداف الدرسأساليب تقوًن تالئم أزبتار  7  13

 عالية 0.602 3.95 جمالي درجة توظيف المحورإ
رقن 

 الفقزة
 التطىيز :الوجال الثاني الزتبت

الوتىسط 

 الحسابي

االنحزاف 

 الوعياري

درجت 

 االستخذام

 متوسطة 1.434 3.17 مطبوعة أوراق على التعليمية اؼبادة ؿبتوى تقدم 5  1
 متوسطة 1.174 3.06 فوتوغرافيا بتصويرىا التعليمية اؼبادة ؿبتوى تقدم 6  2
 خاص لكًتوينإ موقع على التعليمية اؼبادة ؿبتوى تقدم 9  3

 باؼبقرر
 ضعيفة 1.304 2.46

 متوسطة 1.409 2.88 فيديو مقاطع باستخدام إثرائي ؿبتوى تقدم 7  4
 عالية 1.091 3.71 وبصرية ظبعية تعليمية مواد تنتج 2  5
 عالية 1.090 3.56 التعليمي اؼبوقف مع لتتناسب اعباىزة التعليمية الوسائل على تعدل 3  6
 عالية 1.115 3.90 االستخدام قبل صالحيتها من للتأكد التعليمية األجهزة ذبرب 1  7
 متوسطة 1.071 3.21 التقدديية العروض برنامج باستخدام تعليمية عروض تعد 4  8
 ضعيفة 1.009 2.56 االلكًتوين احملتوى تأليف أدوات بواسطة تفاعلية تعليمية برؾبيات تنتج 8  9
أقراص مدؾبة   – صلبة على)أقراص التعليمية اؼبواد ربفظ 5  10

CD-  فالش 
 متوسطة 1.434 3.17
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 متوسطة 714. 3.20 جمالي درجة توظيف المحورإ
رقن 

 الفقزة
 الوحىر الثالث: هجال التنفيذ ) االستخذام( الزتبت

الوتىسط 

 الحسابي

االنحزاف 

 الوعياري

درجت 

 االستخذام

 اعالية جدً  753. 4.33 التعليمية الوسائل الستخدام اؼبناسب اؼبكان ئهتي  2  1
 عالية 981. 4.13 سبهد للدرس باستخدام الوسائل التعليمية 7  2
 عالية 660. 4.10 اؼبتعلمُت دافعية تثَت أساليب توظف 8  3
 بشكل اللفظية وغَت اللفظية االتصال مهارات تستخدم 10  4

 فعال
 عالية 825. 4.00

 عالية 867. 4.19 اؼبناسب الوقت يف اؼبناسبة التعزيز أساليب تستخدم  6  5
 عالية 1.071 4.04  اؼبتعلمُت بُت للتنافس وؿبفزة مثَتة تعليمية أساليب تستخدم 9  6
 اعالية جدً  713. 4.54 التخصص ؾبال يف اؼبتعاونة اؼبعلمة خربات من تستفيد 1  7
 اعالية جدً  582. 4.54  اؼبناسب الوقت يف التعليمية الوسيلة تعرض 1  8
 الوسيلة استخدام أثناء والسالمة األمن عناصر تراعي 7  9

  التعليمية
 عالية 981. 4.13

 اعالية جدً  874. 4.21  ببعضها وربطها الدرس مفاىيم لتبسيط التعليمية الوسيلة تستخدم 5 10
 اؼبصادر مركز يف اؼبتوفرة التعليمية الوسائل من تستفيد 3  11

 باؼبدرسة
 اعالية جدً  798. 4.29

 بُت الفردية الفروق ؼبراعاة التعليمية الوسيلة تستفيد من 4  12
  الطالبات

 اعالية جدً  838. 4.25

 اعالية جدً  786. 4.25 تستخدم وسائل تعليمية تثَت انتباه الطالبات 4  13
 الدافعية زيادة يف التعليمية الوسائل خصائص من االستفادة 9  14

 للتعلم
 عالية 944. 4.04

 لدى التفكَت إثارة يف التعليمية الوسيلة من االستفادة 6  15
  الطالبات

 عالية 867. 4.19

 التعليمة الوسيلة من االستفادة بكيفية الطالبات تعريف 11  16
 اؼبستخدمة

 عالية 1.031 3.96

 اعالية جدً  563. 4.20 جمالي  درجة توظيف المحورإ 
رقن 

 الفقزة
 هجال اإلدارة وضبط التعلن :البعذ الزابع الزتبت

الوتىسط 

 الحسابي

االنحزاف 

 الوعياري

درجت 

 االستخذام

 اعالية جدً  1.051 4.21  ثناء الدرسأانتباه الطالبات  ذبذب 4  1
 اإلخالل دون الشرح أثناء واغبوار للنقاش الفرصة تتيح 7  2

 بالنظام
 عالية 1.117 3.83

 عالية 1.031 4.15  الطالبات لدى اؼبلل لكسر متنوعة تدريس أساليب تستخدم 5  3
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رقن 

 الفقزة
 البعذ الزابع: هجال اإلدارة وضبط التعلن الزتبت

الوتىسط 

 الحسابي

االنحزاف 

 الوعياري

درجت 

 االستخذام

 عالية 1.148 3.96  الصفية  بأسلوب تربوي مناسب  اؼبشكالت ربل 6  4
 أثناء واإلدياءات واغبركات األفعال استخدام يف تنوع 3  5

  التدريس
 اعالية جدً  778. 4.23

 اعالية جدً  778. 4.23 ربافظ على اتزاهنا االنفعارل يف حالة حدوث سلوك سليب 3  6
 اعالية جدً  583. 4.50 تستغل كل زمن اغبصة الدراسية  2  7
 اعالية جدً  652. 4.52  دبرونة معهن والتجاوب باحًتام الطالبات تعامل 1  8
 اعالية جدً  652. 4.50  واغبماس اعبدية تسودىا صفية أجواء زبلق 2  9
 والتسامح العدل مثل الدديقراطية اإلدارة أساليب تستخدم 3  10

 والتشاور
 اعالية جدً  778. 4.23

 اعالية جدً  585. 4.24 جمالي  درجة توظيف المحورإ
الزقن 

 الفقزة
 الخاهس: التقىينالوحىر  الزتبت

الوتىسط 

 الحسابي

االنحزاف 

 الوعياري

درجت 

 االستخذام

 عالية 758. 3.98 للتفكَت  مثَتة أسئلة تطرح 3  1
 اعالية جدً  874. 4.21  الدرس بأىداف األسئلة تربط 1  2
 عالية 934. 4.02 .وطرحها األسئلة صياغة يف الفردية الفروق تراعي 2  3
 عالية 1.104 3.88  والعملية  والتحريرية الشفوية بُت األسئلة تنوع 7  4
 عالية 988. 3.96  الطالبات بُت متكافئة بطريقة األسئلة توزع 4  5
 عالية 1.142 3.63 اػبتامي( – التشخيصي – التقوًن )البنائي أنواع تستخدم 9  6
 عالية 1.173 3.83   الطالبات لعالجها لدى التعلم مشكالت تشخص 8  7
 عالية 857. 3.90 مستمر وبشكل إجيابية راجعة بتغذية الطالبات تزود 6  8
 عالية 1.028 3.92   التعلم ربسُت يف الراجعة التغذية من تستفيد 5  9
 عالية 1.178 3.88 التحسُت اجل من اؼبختلفة االختبارات  نتائج وتفسَت ربلل 7 10

 عالية 0.704 3.92 جمالي توظيف المحورإ  
 عالية 0.527 3.90 الدرجة الكلية لتوظيف تكنولوجيا التعليم

الًتبية  أداء أثناءأن درجة توظيف تكنولوجيا التعليم من قبل الطالبات اؼبعلمات  (8اعبدول ) من يتبُت
 اغبسابية اؼبتوسطات نأ( بدرجة عالية، و 3.90حسايب ) قد كان دبتوسط من وجهة اؼبعلمُت اؼبتعاونُتالعملية 

 األوذل اؼبرتبة دارة وضبط التعلم يفاإل ؾبالحيث جاء  ،( 4.24- 3.20للمجاالت قد تراوحت ما بُت )
 حاز الذي ؾبال التصميم (، مث4.20التنفيذ دبتوسط حسايب ) ؾبال يليو، (4.24) حسايب متوسط بأعلى
 ؾبال جاء بينما، (3.92) توظيفو متوسط حيث بلغ  التقوًن ؾبال ، يليو(3.95متوسط حسايب ) على
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دارة ؾبال اإل أن (، وبدرجة متوسطة، فبا سبق نالحظ3.20حسايب ) ودبتوسط األخَتة اؼبرتبة يف التطوير
اؼبعلمُت  نظر وجهة من الطالبات قبل من اعالية جدً  توظيف بدرجة حظيت قد وضبط التعلم وؾبال التنفيذ

 عملية أن إذل ذلك يف السبب يف عالية؛ ويُعزىي ؾبال التصميم والتقوًن بدرجة توظظحاؼبتعاونُت، بينما 
 تقييمية زيارة كل يف ؽبذه اجملاالت، فاؼبعلم اؼبتعاون كبَتة قيمة تعطي اؼبدارس يف اؼبعلمات الطالبات تدريب
 يف الطالبة خضعت لو الذي التدريس اؼبصغر أن إذل باإلضافة للدرس، التخطيط دبوضوع الطالبة اؼبعلمة يناقش
 كانت طالبة كل إن إذ ؛الدروس وتنفيذىا زبطيط حولالطالبات  مناقشة على ركز قد ،العملية )نظري(الًتبية 
بعدىا تقوًن أدائها من قبل مدرس اؼبقرر  جيريزميالهتا، و  أمام وتنفيذه تقدديو مث   ومن درس، بتحضَت ملزمة

يف ىذه  دبستوى عال  أكسب الطالبات مهارات تعليمية يف توظيف تكنولوجيا التعليم  ايضً أومن قبل زميالهتا، 
عن اؼبشاىدات الصفية  فضاًل ، ىذا فًتة التطبيق ، فبا انعكس على استخدامهن لتكنولوجيا التعليم يفاجملاالت

يف الفصل  اليت قدمها ؽبناليت قمن هبا يف اؼبدارس اؼبتعاونة، واؼبناقشات اليت قمن هبا مع اؼبشرف والتوجيهات 
؛ 2018؛ اؽبديب، 2019، مع دراسة كل من )الصمادي تتفق نتائج ىذا السؤالول. وهبذا قبد األ

 (.2016؛ مندو 2016 ،؛ روضة2017ن، يتلف مع دراسة كل من )الشبول وآخر زب( و 2013اػبوالدة، 
نظر اؼبعلمُت  وجهة من اؼبعلمات الطالبات قبل توظيف من درجة أدىن على حاز الذي اجملال أما

 ضعف مهارات الطالبات على يدل فبا (3.20اغبسايب ) وحيث بلغ متوسط ؛)التطوير(  ؾبال اؼبتعاونُت فهو
 عرض اؼبستخدمة يف التعليمية اؼبواد تطوير أساليب يف سبثلت اؼبهارات الفرعية فيو إن حيث ،اعبانب ىذا يف

 التعليمي على احملتوى تقدًن يف سبثلت متدنية توظيف نالت درجات اليت اؼبهارات ىذه وأىم التعليمي، احملتوى
تقدًن  يف اإللكًتونية اؼبواقع يستخدمن ال الطالبات على أن يدل فبا (1.53) توظيف دبتوسط إلكًتوين موقع

         ،ىاوتطوير  اعباىزة التعليمة الوسائل على تعديل الكافية اؼبقدرة لديهن نو ليسأ، كما التعليمي احملتوى
 من اجملال ؽبذا اؼبتدين التوظيف يف تسبب ذلك التعليمي، وكل احملتوى عرض يف تعليمية برؾبيات ال يستخدمن

ن نتائج ىذه الدراسة يف ىذا اجملال تتفق أوهبذا قبد  .نظر اؼبعلمُت اؼبتعاونُت وجهة من اؼبعلمات الطالبات قبل
؛ الشريف، 2012العنزي، ج دراسة كل من )وزبتلف من نتائ ،(2016مع دراسة كل من ) روضة، 

 (. 2003،  ؛ حالؼبة2005
ا بين تقدير المشرفين والمعلمين بالسؤال الثالث: "هل يوجد فرق دال إحصائيً  المتعلقة النتائج

 التربية العملية"؟ أداءأثناء في تكنولوجيا التعليم لالمتعاونين لدرجة توظيف الطالبات المعلمات 
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لإلجابة عن ىذا السؤال مت استخراج اؼبتوسطات اغبسابية واالكبرافات اؼبعيارية لدرجة تقدير اؼبشرفيُت واؼبعلمُت 
اؼبتعاونُت لتوظيف الطالبات جملاالت تكنولوجيا التعليم ، ولبيان الفروق االحصائية بُت اؼبتوسطات اغبسابية مت 

 " T-test" ت  استخدام اختبار 
 (9الجدول )

" ألثر تقدير المشرفين والمعلمين المتعاونين على درجة توظيف الطالبات  T-testنتائج اختبار " 
 التربية العمليةأداء المعلمات لمجاالت تكنولوجيا التعليم أثناء 

 العذد وجهت نظز الوجال
الوتىسط 

 الحسابي

االنحزاف 

 الوعياري
 قيوت ث

درجاث 

 الحزيت

هستىي 

 الذاللت

تصميم 
 التدريس

 0.185 61 1.792 430. 3.65 15 اؼبشرف
 602. 3.95 48 اؼبعلم اؼبتعاون

 0.474 61 1.881 790. 2.58  15 اؼبشرف  التطوير
 790. 3.20 48 اؼبعلم اؼبتعاون

 0.721 61 2.066 298. 3.75 15 اؼبشرف التنفيذ
 563. 4.20 48 اؼبعلم اؼبتعاون

دارة وضبط اإل
 التعلم

 0.044 61 1.909 394. 3.93 15 اؼبشرف 
 585. 4.24 48 اؼبعلم اؼبتعاون

 0.271 61 2.066 561. 3.51 15 اؼبشرف  التقوًن
 704. 3.92 48 اؼبعلم اؼبتعاون

 
 الدرجة الكلية

 o.364 2.868 61 0.165 3.48 15 المشرف
 o.527 3.90 48 المعلم المتعاون

 اؼبشرفُت تقدير بُت (α = 0.05)ا عند مستوى احصائيً  ةدال فروق وجود ( عدم9اعبدول ) من يتبُت
)ت  قيمةكانت  حيث ؛تكنولوجيا جملاالت الطالبات لتوظيف الكلية الدرجة يف واؼبعلمُت اؼبتعاونُت

 من كل تقديرات متوسط تقارب اعبدول من ويتضح ،(0.165( دبستوى داللة إحصائية )2.868=
 الطرفُت، تقديرات يف دال فرق وجود عدم أدى إذل فبا ،الكلية التوظيف لدرجة اؼبتعاونُتاؼبشرفُت واؼبعلمُت 

اتفاق على درجة توظيف تكنولوجيا التعليم لدى طالبات الًتبية العملية  والنتيجة إذل أن ىناك شبىذه  وتعزى
، متقاربةلديهم  ىاومعايَت  دبدارس التطبيق العملي من اؼبشرفُت واؼبعملُت اؼبتعاونُت، وأن أسس تقييم الطالبات

، رة والزيديُتاعبعاف لوجود فرق إحصائي بُت التقديرين. وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة )فبا دل يًتك ؾبااًل 
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فقد اتضح أن ما على مستوى احملاور أ (، 2014اعبعافرة،( وزبتلف مع دراسة )2016 ،روضة؛ 2016
)التصميم،  :ىي ،ؾباالت ةربعأيف  بُت تقديرات اؼبشرفُت واؼبعلمُت اؼبتعاونُت دال   ىنالك عدم وجود فرق  

ا عالقة صبيعً طراف ذات الاألىتمام اؼبتبادل بُت ذل اعبدية واالإوتعزى ىذه النتيجة  ،، التقوًن(التنفيذ، الضبط
ن ديتلكها  أالعملية التعليمية كمهارة ال بد ، وىذا يدل على قناعتهم التامة بأمهيتها يف بتحقيق ىذه اجملاالت

. وتتفق ىذه النتيجة مع ىداف الًتبوية للعملية التعليميةس ىذه اؼبهنة ويسعى إذل ربقيق األكل معلم ديار 
 ذات فروق وجودإذل بينما تشَت النتائج  ،(2014( وزبتلف مع دراسة )اعبعافرة، 2012لعنزي، دراسة )ا

بُت تقديرات اؼبشرفُت واؼبعلمُت اؼبتعاونُت يف ؾبال التطوير ولصاحل اؼبعلمُت  عند مستوى حصائيةإ داللة
 وتشجيعو الطالبة ألداء ومالحظتو اؼبعلم اؼبتعاون تقييم مرات عدد كثرةذل  إىذه النتيجة  تعزىقد اؼبتعاونُت، و 

 يف ااؼبعلم اؼبتعاون مقيمً  ولكون .ثناء فًتة اؼبشاىدةأ اغبصص من العديد حضور وكذا ،اعبانب ىذا يف ؽبا
 لتقييم الطالبة لزيارة يأيت اؼبشرف اليت من مستمرة بصورة اعبوانب ىذه مالحظة ديكنو الطالبة مع اؼبدرسة
 .أدائها

 التوصيات:
ؼبعايَت اعبودة إلكساب الطالبات اؼبفاىيم واؼبعارف اغبديثة  اتوصيف مقرر تكنولوجيا التعليم وفقً إعادة  -1

 .يف ىذا اجملال وكذا مهارات دمج التكنولوجيا يف العملية التعليمية
 بصورة التعليم تكنولوجيا دبفهوم اؼبعلمات الطالبات لتعريف اؼبشرفُت الًتبويُت قبل من عمل ورش عقد -2

ؽبذا  باؼبهارات األساسية واالىتمام التدريس عملية يف ؾباالتو توظيف كيفية على وتدريبهن صحيحة
 التوظيف.

 العمل على إجياد شراكة حقيقية بُت كليات العلوم الًتبوية يف اعبامعات ووزارة الًتبية والتعليم. -3
ؼبعلم توظيف مهارات ، لكي تساعد اصبيع متطلبات العملية التعليمية جياد بنية ربتية تتوفر فيهاإ -4

 تكنولوجيا التعليم بشكل جيد.
 تفعيل التدريس اؼبصغر يف الكليات لتدريب الطالبات على توظيف التكنولوجيا التعليم. -5
 خرى إلعداد اؼبعلمُت ويف بيئات تعليمية ـبتلفة.أء دراسات فباثلة للدراسة اغبالية، يف كليات إجرا -6
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The Degree of Implementing Technology During the Practice Teaching Among 

Female Students ’teachers in the Girls’ College of Education from the Viewpoint of 

Supervisors and Collaborating Teachers 

 

Dr.. Adel Mansour Salem Bajri                                     Dr. Mohammed Hassan Ahmed Al-Amri 

 

Abstract: 

The study aimed to identify the degree of employment of female teachers in the Seiyun 

University - Girls College for Educational Technology during the performance of practical 

teaching from the point of view of supervisors and cooperating teachers, and whether there 

is a significant difference between the estimates of supervisors and collaborating teachers 

in the degree of female student recruitment for female teachers of educational technology 

The study followed the descriptive analytical method, and a questionnaire was used that 

included the components of the fields of educational technology identified by educational 

literature (design - development - implementation - management and control of learning - 

and evaluation), and its validity and reliability were confirmed, and then applied to a 

sample of (63) participants Including (15) supervisors, and (48) cooperating teachers. The 

results of the study showed that the degree of employment of female teachers who are 

teachers of educational technology during the performance of practical teaching was high 

in the fields of study, and also revealed that there were no statistically significant 

differences at the level (0.05 = α) in the level of verification of the fields of education 

technology for female students teachers attributed to the study variables (supervisor and 

collaborating teacher) in the areas of design, implementation, control, evaluation, and at 

the macro level 

Except for the development field; When comparing the estimates of supervisors and 

collaborating teachers, the study found that there were statistically significant differences 

at (α = 0.05) for the benefit of cooperating teachers. 

 

Key words: educational technology, practical education, supervisor, cooperative teacher. 
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 جامعة حضرموت  -المكال  ين في كلية التربيةالمعلم ةلبالطمستوى توافر المهارات التدريسية لدى 
 تالميذهممن وجهة نظر 

 ػػاحلباصعبود د. خالد سلماف                                               ضبد باساملأد. ىدى أبوبكر      
                         اسو غباو قسم الرياضيات  ،أستاذ مساعد                       قسم العلـو الًتبوية ،ستاذ مساعدأ            

 كلية الًتبية، جامعة حضرموت          كلية الًتبية، جامعة حضرموت                   

 :الملخص
أثناء التطبيق يف  ُتاؼبعلم ةالكشف عن مستوى توافر اؼبهارات التدريسية لدى الطلب الدراسةهدفت است

، وقاـ ا( تلميذً 130نت عينة الدراسة من )، وتكو تبلميذىماؼبيداين دبدارس مدينة اؼبكبل من وجهة نظر 
التدريسية، وقد توصلت الدراسة ( فقرة لقياس اؼبهارات 50الباحثاف بإعداد استبانة بوزف ثبلثي مكونة من )

وعبلقة الود  ،كتابة نقاط الدرس على السبورة  :منها ،ُتاؼبعلم ةفر بعض اؼبهارات التدريسية لدى الطلباإىل تو 
-2881وقد كانت متوسطاهتا بُت ) .وتصحيح الواجبات ،الدرس السابق نالسؤاؿ ع ىلإباإلضافة  ،واالحًتاـ

بُت متوسطات تقدير التبلميذ للمهارات  اإحصائيً  ةوجود فروؽ دال إىل اأيضً (. وقد توصلت الدراسة 2890
الصف السابع ؼبتغَت  ةلحصؼبا اإلناث ؼبتغَت اعبنس وأيضً  ةلحصالتدريسية اؼبكتسبة ؼبعلميهم بشكل عاـ ؼب

الصف. وقد أوصى الباحثاف بفتح مدارس قريبة من كليات الًتبية تكوف تابعة ؽبا بالتعاوف مع مكتب وزارة 
تطوير منوذج مقًتح لطبل  الًتبية العملية من قبل اؼبتخصصُت باعبامعة ليواكب مدارس  كذاو  ،والتعليم بيةالًت 

 اؼبستقبل كاؼبدارس الذكية.
ـــة:   المقــــدم

فالتعليم سر  ،كمؤشر على رقي الفكر الًتبوي يف تلك الدوؿ  ةلديها من قوى بشريالدوؿ دبا  ةهنض تقاس
من خبلؿ تطويره وتنمية  ،حيث هتتم الدوؿ اؼبتقدمة والدوؿ الطموحة إىل التقدـ بالتعليم ،هنضة األمم وتنميتها

  مكوناتو ووسائلو ويف مقدمتها اؼبعلم.
 وتنميتو الثروة البشري يف إعداد هميظهر دورىا اؼب ةأساسي ةعلم من خبلؿ أمهية التعليم كمهنوتظهر أمهيو اؼب

صبيع جوانب  يفأثرت  ةتكنولوجي ة،خاصو وأف عاؼبنا اليـو يعيش طفر للمجتمعات يف التخصصات اؼبختلفة 
ملحة إلعداد اؼبعلم ليتواكب  ةحاجصبحت ىناؾ أمتسارعة،  ةمعرفي ةطفر  ، وتبعتهاةوالتعليم خاص ةعام ةاغبيا

اؼبرشد ومصدر اؼبعرفة الوحيد إىل دور اؼبوجو و  ،يتخطى دور اؼبلقن فدوره اعبديد قد ،وتلك اؼبتغَتات اعبارية
صبح لو الدور اعبديد الذي يتناسب مع مطالب القرف اغبادي أودليل لكل اؼبعارؼ واؼبعلومات ف للتعليم،

 ،يف بناء اجملتمع ةددة ومتنوع(، فيقع على عاتقو القياـ بأدوار متع2008؛ القاسم، 2018والعشرين )خَتي، 
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قاء أي نظاـ تعليمي رت  ااؼبيسر واؼبوجو، وإف  فهو اؼبفتاح الذي يضمن للتعليم بلوغ األىداؼ اؼبرجوة فيعترب
فاؼبعلم يعد احملرؾ األساسي للعملية التعليمية، وعليو مسؤولية قباحها يف ربقيق  ،مقروف دبستوى اؼبعلمُت فيو

 (.28، 2009أىدافها )اغبيلة، 
و ورعايتو  إىل أف " إصبلح التعليم وتطويره يتطلب إعداد اؼبعلم وتدريب (279، 2005أشار نصر ) فقد

د من اؼبؤسبرات اػباصة دبناقشو عد واؼبؤثر يف العملية التعليمية". وىذا ما أكدتو ةهمكونو أحد اؼبدخبلت اؼب
اؼبؤسبر القومي السنوي اغبادي عشر )الناقة، و (، 2013اؼبؤسبر العلمي األوؿ )الفاتح، ف ،قضايا الًتبية والتعليم

( 2013اؼبؤسبر العلمي األوؿ باؼبنوفية )اؼبنوفية، و  (،2013نها، اؼبؤسبر العلمي العريب السادس )بو (، 2005
 :منها ،توصياتمن ال صبعيها أعطت صبلة

 دبا يسهم يف تعزيز مستوى ادائهم . وتطويرىا معارؼ اؼبعلمُت رفعالعمل على  (1
كوهنا تسهم يف   ؛ضرورة االىتماـ بربنامج الًتبية العملية يف كليات الًتبية ومعاىد إعداد اؼبعلمُت (2

 تدريب اؼبعلمُت على فبارسو تلك اؼبهارات للوصوؿ ؼبا ىو مطلو  منهم.
 تنمية مهارات التدريس شيء ضروري عند إعداد اؼبعلم أثناء فًته الًتبية العملية لديو.أفَّ  (3
 ضرورة اكتسا  اؼبعلمُت اؼبهارات التدريسية اؼبتطلبة منهم داخل الصفوؼ الدراسية. (4

 صوات اؼبطالبة بضرورة النهوض بربامج إعداد اؼبعلمُت وذبديدىا وتطويرىا دبا يتواكب ومع تنامي األ
والتطور اعباري باجملتمع، منطلقُت من دوره الفعاؿ واؼبؤثر يف اعبهود الرامية إىل ربسُت آليات عمل نظم التعليم 

؛ ابوحلتم،  2013منها )عيَّاد، ،د من البحوث والدراسات، أوصت عدunesco,2001))والنهوض بو 
 ( على ضرورة: 2016؛ ؿبمود وفرج 2016؛ الكناين ،2017؛ الكويل، 2018؛ البقمي، 2016

 * العمل على تطوير جوانب برنامج الًتبية العملية من حيث احملتوى النظري وآلية التقييم.
 اؿ.بكليات الًتبية يف ضوء مهارات التدريس الفع وتطويرىا * تقومي برامج إعداد اؼبعلمُت

 * العمل على زيادة الساعات اؼبعتمدة للًتبية العملية.
 * رفع مستوي اإلعداد اؼبهٍت للطبل  اؼبعلمُت يف اؼبهارات التدريسية األساسية.

 ضرورة االستعانة بأساتذة أكفاء للقياـ بتدريب الطبل  اؼبعلمُت. *
 لتعزيز اؼبهارات التدريسية لديهم.العمل على عقد ندوات وورش عمل داخل الكلية للطلبة اؼبعلمُت * 
فًتات  بقائوفهي تؤدي إىل  ؛اؼبهارة التدريسية من العوامل اؼبهمة اليت تؤثر يف قباح الدرس الًتبويوف د  يع
الًتبية اغبديثة، فقد  ودبثابة اؽبدؼ األساسي اليت تصبو إلي (، وىذا2007يف ذىن الطالب )ابو اؽبيجا،  ةطويل
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 ةثارة دافعيإل أكرب ا( "بأف تزويد اؼبعلم دبهارات التدريس ستجعلو يبذؿ جهدً 249، 2004أكد قطامي )
 تبلميذه للتعلم، كونو اؼبنظم للجو الصفي والبيئة التفاعلية".

حباث اليت سات واألليو الدراإ د من دوؿ العامل توصيات ما توصلتفبا سبق ذكره تبنت عد اانطبلقً و 
وأمهية تأىيلو للقياـ بالدور اؼبلقى على عاتقة بأكمل وجهو، من خبلؿ تطرقت ؼبوضوع إعداد الطالب اؼبعلم 

وتوفَت اؼبعارؼ واؼبهارات  ،إعداد اؼبعلم بكليات الًتبية وفق أحدث االذباىات العاؼبية يف ؾباؿ تأىيل اؼبعلمُت
 (.12، 2000إماـ،  ؛2006،217والقيم اليت تساعدىم للقياـ دبهامهم داخل الصف وخارجو )عبد السبلـ،

فهي  ،افتأىيل الطالب اؼبعلم من خبلؿ الًتبية العملية من أىم عناصر إعداد اؼبعلم، إف مل تكن أمهها صبيعً 
ف ذبديد نواحي الكيف يف أدائها، واستيعا  االذباىات إ .من أخصب الفًتات يف حياة معلم اؼبستقبل

دبا  ،برفع كفايات اؼبعلمُت وقدراهتم؛ لكي يستطيعوا النهوض دبهاراهتم وتطويرىا ف يتحققاغبديثة فيها، ميكن أ
وبالتايل جيب  ،وىذا ما تطلبو اسًتاتيجية تطوير الًتبية العربية ،أعلى درجةب العملية القياـ دبهامهم يف يسهم

 (.2016ساليب إعدادىم وتطويرىم )أبو حلتم، أتطوير برامج و اإلسهاـ واإلعداد ل
ا ا وثقافيً وأساليب إعدادىم مهنيً  ،ابرامج تأىيل اؼبعلمُت أكادمييً  لتقييمتضح الضرورة اؼبلحة ت سبق فبا

ا دبا يتماشى ومتغَتات العصر، فممارسة الطلبة اؼبعلمُت ؼبهارات التدريس من خبلؿ مقرر الًتبية وشخصيً 
 تاحةإمن خبلؿ ا، سوف فيو التدريس فعليً فهو اجملاؿ اغبقيقي الذي ميار  ،برنامج إعدادىميف العملية ؿبور مهم 

ثناء فًته التطبيق العملي يف أالواقع  يفلًتصبتها  ؛الفرص ؽبم لتوظيف الدراسة النظرية اليت درسوىا بالكلية
 (.2009وآخروف،  مدارس التطبيق )شويطر

د اؼبعلمُت د من الدوؿ اليت ؽبا ذبار  يف إعداد برنامج لتأىيل معلميها داخل مؤسسات إعداىناؾ عد
  وتأىيلهم بالكليات واؼبعاىد، ومن بُت تلك الدوؿ نذكر منها:

يقـو برنامج اؼبملكة يف إعداد الطالب اؼبعلم من خبلؿ إشراؼ قسم اؼبناىج المملكة العربية السعودية: 
وىي برنامج معمل اؼبهارات التدريسية،  ،برامج ةبتقدمي أربعوطرائق التدريس يف الفصلُت السابع والثامن 

 .(2013،22اؼبيدانية )عيَّاد، وبرنامج الًتبية ،وبرنامج اؼبشاىدة يف اؼبدارس
ــزيا: ـــ ــــ يتم إعداد اؼبعلمُت قبل اػبدمة يف كليات تدريب اؼبعلمُت اليت تقع ربت إشراؼ قسم إعداد  ماليــ

وتشمل  ،هبذه الكليات فتختلف حسب نوع الربامج اليت تقدمها اؼبعلمُت يف وزاره الًتبية ، أما مدة الدراسة
حيصل على شهادة  السنة بعد التخرج( ،وسنتُت ونصف) امعة للحصوؿ على دبلـو عاؿ  اعب يػبرجي ةواحد ةسن

 (.2010التدريس للمتخصصُت يف التعليم اؼبهٍت والفٍت )الزىراين،
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دبؤسسات التأىيل واليت تضم كليات الًتبية ومعاىد  فإف برنامج إعداد اؼبعلمأما الجمهورية اليمنية: 
ومن خبلؿ  وتأىيلهم اؼبعلمُت برنامج إعداد ويتم يف وعملي تطبيقي، ،نظري أكادميي :اؼبعلمُت يشمل جانبُت
الطالب اؼبعلم بتعريفو باعبوانب النظرية للربنامج وواجباتو واؼبهارات التدريسية  ةهتيئ (1)مساؽ الًتبية العملية 

يلتحق الطالب اؼبعلم دبدرسة التطبيق بواقع يـو كامل يف األسبوع، بينما يف  اؼبطلو  منو اكتساهبا، وأيضً 
)دليل الًتبية  سي باؼبدرسةالتطبيق بدواـ كامل طيلة أياـ األسبوع كمعلم أسا ة( يلتحق دبدرس2الًتبية العملية )

( يهدؼ إىل إعداد الطلبة 1كادميي النظري يف مقرر الًتبية العملية )فاعبانب األ. (22، 2014العملية، 
إضافة إىل تعريفو بواجباتو اؼبنوطة بو ذباه  ،اؼبعلمُت من خبلؿ دراستهم للمواد التخصصية والنفسية والًتبوية

 -ويتم تدريسهم على مدى فصل دراسي كامل  ،عند خروجو ؼبرحلة التطبيقإدارة اؼبدرسة واؼبعلمُت والطبل  
وتصميم  ،وصياغة األىداؼ السلوكية ،وإكساهبم مهارة زبطيط الدرس ،اؼبهارات التدريسية -الفصل السادس 

 ،التعلم ومصادر ،واألنشطة والوسائل التعليمية ،واستخداـ الطرائق التدريسية ،البيئة التعليمية الفاعلة احملفزة
لتقييم الطبل  وخلق الدافعية لديهم كبو الدرس، إىل جانب  وتوجيهها األسئلة وإعداد االختبارات وصياغة

اؼبدارس للمشاىدة وتدوين اؼببلحظات ومناقشتها  إىل ذلك يتم نزوؿ الطبل  اؼبعلمُت مع مدرس اؼبقرر
 .وربليلها فيما بعد هبدؼ تثبيت ما مت دراستو من مهارات تدريسيو

لسنة الرابعة يف بداية ا :أي ،ويف الفصل السابع من سنوات الدراسة بكليات الًتبية يف اعبامعات اليمنية
( يكوف التطبيق للطالب اؼبعلم وعلى مدى فصل دراسي  2ا من خبلؿ الًتبية العملية )هبعند التحاؽ الطالب 

من  وتطبيق ما اكتسبوه ،تهم للعمل الًتبويوفبارس ،كامل يهدؼ إىل تزويد الطلبة اؼبعلمُت باػبربة اؼبيدانية
يف مدارس التطبيق دبعدؿ دواـ دراسي كامل، ويقيم أداء الطبل  اؼبعلمُت وفق  ةمعارؼ ومهارات تدريسي

وتضم صبيع اؼبهارات اؼبكتسبة من قبل الطبل  اؼبعلمُت  ،من قبل اعبهة اؼبشرفة بالكلية مسبقً  ةدَّ عاستمارة م  
ومن  -ويقـو بعملية التقومي واإلشراؼ عدد من اؽبيئات )اؼبشرؼ الًتبوي بالكلية  ،(1لية )يف مقرر الًتبية العم

 إدارة الًتبية تعطى ىذه اؼبهمة للموجو الًتبوي للمادة اؼبعنية واؼبعلم اؼبتعاوف ومدير اؼبدرسة(. 
عليها يف برامج إعداد  ويعد زبطيط الدروس وتنفيذىا وتقوميها من أىم اؼبهارات التدريسية اليت جيب الًتكيز

من اؼبعايَت الضرورية للحكم  ةيندرج ربتها من مهارات فرعياؼبعلمُت وتأىيلهم باعتبار أف تلك اؼبهارات وما 
على قباح عمليو التدريس، وإف امتبلؾ معلم اؼبستقبل ؽبذه اؼبهارات مؤشر على فعالية الربامج التعليمية اؼبقدمة 

 (.3، 2013لو )اعبريري، 
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لعملييت التعليم والتعلم وال تنفصل  ةمصاحب ةالتقومي عمليأف "  إىل (11-4، 2008أشار عزالدين )وقد 
يقـو هبا كل من لو صلة بالعملية التعليمية".  ةمشًتك ةعملي فالتقومي ،عنهما، فهي مستمرة طواؿ العاـ الدراسي

اؼبؤسسات الًتبوية والتعليمية ، فتقومي أداء  فإف استخداـ أساليب التقومي بأنواعها أمر يف غاية األمهية خاصة يف
؛ وبالتايل ربديد وتنفيذً  على مستوى مهارات األداء التدريسي للمعلم زبطيطً  ااؼبعلم التدريسي يعطي لنا مؤشرً 

( " 185، 2000لو ألداء مهامو التدريسية، وذكر حبيب )يف الربنامج الذي أعده وأىَّ  ةلقو نقاط الضعف وا
اؼبعلم أو اؼبتدر  أمر مهم للوقوؼ على كفاءتو يف أداء مهامو واغبكم على قدراتو يف فبارسة أف تقومي أداء 

لم عادة ما اؼبع-أمناط السلوؾ التدريسي دبا يؤدي إىل إحداث التغيَتات اؼبرغوبة يف سلوكهم ". وتقومي الطالب
وتتعدد األساليب اؼبستخدمة يف  .تنفيذ مهامو التدريسية اليت تعلمها علىوقدراتو  ائويعتمد على درجة أد

؛ أبو 2018كوف من خبلؿ التقومي الذايت للطالب اؼبعلم كدراسة )الكناين، تفقد  ،عملية تقومي أداء اؼبعلم
(، أو تقوميهم عن طريق مدير اؼبدرسة أو اؼبشرفُت الًتبويُت Bhargava and Pathy, 2011؛ 2010صواوين، 

(، وقد يكوف التقومي عن طريق اؼبشرؼ 2015؛ الطراونة، 2017 أو اؼبعلم اؼبتعاوف كدراسة )الكويل،
على آراء طلبتو  ا(. أو قد يكوف تقومي اؼبعلم اعتمادً 2013األكادميي أو مدرس مادة الًتبية العملية )اللهييب، 

 اثباتً  على آراء طلبتو من أصدؽ أساليب التقومي وأكثرىا اويعد تقييم اؼبعلم اعتمادً  .باألثر الذي حيدثو فيهم
 (.2000،186ومهاراتو التدريسية اليت ميتلكها )حبيب، ئويف تقومي أدا

 ،فتقومي عضو ىيئة التدريس أو اؼبعلم بواسطة طلبتو بسؤاؽبم عن رأيهم فيو وتقديرىم لو على مقياس متدرج
و يف صبيع حاالتو فالطالب يرى معلم ،من احملركات اؼبهمة يف التعليم دالتعليمية يعأو بناء على نواتج العملية 

 (. 2003؛ حامد، 2016من غضب وفرح وقلق )قمر و عثماف، 
على آراء طلبتو، كوف التوجهات الًتبوية اغبديثة  اسلو  تقومي اؼبعلم اعتمادً أوالبحث اغبايل اعتمد على 

وىو اؼبستفيد األوؿ من عمليو التطوير اؼبستمر القائم على منحى  ،تؤكد على أف الطالب ؿبور العملية التعليمية
اؼبهارات التدريسية، فأصبحت معظم برامج إعداد اؼبعلمُت حوؿ العامل قائمة على إكسا  اؼبهارات التدريسية 

تؤىلهم للقياـ بأعماؽبم التدريسية بشكل فعاؿ  ةاد معلمُت ميتلكوف مهارات تدريسيهبدؼ إعد
ربت مسمى أو  التدريسية الدراسات السابقة ىذه اؼبهاراتد من عدوقد حددت  .(12 ،2000)ضبيده،

وقد  .(2013؛ اللهييب، 2018التقومي( كدراسة )البقمى،  –والتنفيذ  –ؾباالت )التخطيط  ةبثبلث الكفايات
لتخطيط أو خبمسة ؾباالت )ا .)كفايات الصفات الشخصية( ارابعً  ( ؾبااًل 2015أضافت دراسة )الطراونة، 

أخبلقيات وسلوكيات اؼبهنة( كدراسة )ؿبمود و فرج،  –اؼبادة التعليمية  –التقومي  –تنفيذ الدرس  –
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( واليت فصلت كفايات التنفيذ فقط )مهارات تدريسية 2017ؾباالت كدراسة )الكويل،  يةأو بثمان ،(2016
تنويع  –التهيئة  –زيادة الدافعية  –ز التعزي –استخداـ الوسائل  –طرح األسئلة  –الشرح –واستخداـ السبورة 

ؾباالت تنوعت بُت التخطيط والتنفيذ وصفات  ية( فقد أخذ شبان2016اؼبثَتات( أما دراسة )الكناين، 
أساليب  –وؾباؿ صياغة األىداؼ  –ومعارؼ التخطيط  –الطالب اؼبعلم وحددىا )اؼبعارؼ األساسية 

 اوقد حدد البحث اغبايل عددً  (.ومهارة التواصل –الشخصية  اؼبهارات –إدارة الصف  –التقومي  –التدريس 
خبلؿ ( 1من خبلؿ دراستهم ؼبقرر الًتبية العملية ) لموفاليت يكتسبها الطبل  اؼبع من اؼبهارات التدريسية

الًتبية باؼبكبل، واليت سيتم التحقق من مدى امتبلكهم ؽبا كمهارات تدريسية  ةالفصل الدراسي السادس بكلي
 وىي كاآليت: ،ثناء تدريسهم يف فًتة التطبيق اؼبيداين دبدارس التطبيقأ ةمكتسب
 مهاره التهيئة للدرس اعبديد. (1
 مهارة إدارة الصف والعبلقات اإلنسانية. (2
 مهارة اختيار طريقة التدريس اؼبناسبة. (3
 .هاواستخدام مهارة اختيار الوسيلة التعليمية (4
 مهارة اختيار األنشطة التعليمية. (5
 يو األسئلة وإدارهتا.مهارة توج (6
 مهارة غلق الدرس. (7

 مشكله الدراســـة:
 ةشراؼ على الطلبا دبهمة اإلم( وقيامه1 ؼبقرر الًتبية العملية )ُتعلى ما سبق ذكره وتدريس الباحث ءوبنا

اؼبعلمُت أثناء فًتة التطبيق اؼبيداين دبدارس التطبيق لسنوات عدة ، فقد يكوف ىناؾ قصور يف عملية التقومي 
ماسة إلجراء حبث يتناوؿ موضوع  ةفوجد الباحثاف أف ىناؾ حاج ،االسابقة من خبلؿ االستمارة اؼبعدة سابقً 

البحث يف  ة، ويف ضوء ذلك ربددت مشكلاؼبكتسبة لدى الطلبة اؼبعلمُت يةدرجة توافر اؼبهارات التدريس
 السؤاؿ الرئيس اآليت:

 جامعة حضرموت –المكال  كلية التربيةالمعلمين في  طلبة الما مستوى توافر المهارات التدريسية لدى 
 تية:ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة اآل ؟من وجهة نظر تالميذهم

صف والعبلقات إدارة ال -عرض الدرس  -اعبديد درس)التهيئة لل ما مستوى توافر اؼبهارات التدريسية (1
اختيار األنشطة  –اختيار واستخداـ الوسائل التعليمية  –اختيار طريقة التدريس اؼبناسبة -اإلنسانية
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 –اؼبكبل  كلية الًتبيةاؼبعلمُت يف   طلبة اللدى غلق الدرس(  –توجيو األسئلة وإدارهتا  –التعليمية 
 ؟تبلميذىم من وجهة نظرجامعة حضرموت 

بُت متوسطات تقدير  (ά=0.05إحصائية عند مستوى الداللة ) ةىل توجد فروؽ ذات دالل (2
 ؟عزى ؼبتغَت اعبنستات التدريسية اؼبكتسبة ؼبعلميهم التبلميذ للمهار 

( بُت متوسطات تقدير التبلميذ ά=0.05إحصائية عند مستوى الداللة) ةدالل ىل توجد فروؽ ذات (3
 ؟الصف الدراسيعزى ؼبتغَت تات التدريسية اؼبكتسبة ؼبعلميهم للمهار 

 أهــــداف البحث:
اؼبكبل لطلبة اؼبعلمُت )معلم ؾباؿ( بكلية الًتبية لدى اوافر اؼبهارات التدريسية التعرؼ على مستوى ت(  (1

 من وجهة نظر تبلميذىم.
اعبنس ) يؼبتغَت  اتبعً قدير تبلميذىم يف مدارس التطبيق التعرؼ على الفروؽ بُت متوسط ت (2

 التخصص(.و 
ـــث: ــــ  أهمية البحــ

 قد يسهم البحث يف إثراء ؾباؿ البحث الًتبوي يف برنامج إعداد اؼبعلمُت من خبلؿ تطويره بالكلية. (1
 بربنامج إعداد اؼبعلم بالكلية. ةبعض جوانب الضعف والقو قد يسهم يف ربديد  (2
 .فيها منفسهأتطوير  ما حىت يتسٌت ؽبهالتدريسية اليت يتم تقومي مالطلبة اؼبعلمُت على مهاراهت يعرؼ (3

 حدود البحـــث:
 تتمثل حدود البحث فيما يأيت:

 ـ1019-2018 اعبامعي طبق البحث اغبايل خبلؿ الفصل الدراسي األوؿ من العاـ :ةحدود زماني
للطلبة اؼبعلمُت يف كلية  تطبيق اؼبيداين، واليت يتم هبا الدبدينة اؼبكبلالتعليم األساسي  مدارس :ةحدود مكاني
 جامعة حضرموت. –الًتبية اؼبكبل 
 .الثامن( -السابع  -السادس) ساسيمن تبلميذ مدارس التعليم األ ةطبق البحث على عين :ةحدود بشري

 مصطلحات البحث:
 ا:إجرائيً  وفاؼبعلم ةلبالط

-رياضيات حاسو  - )علـو صص معلم ؾباؿالبكالوريوس زب وطالبات اؼبستوى الرابع يف برنامجطبل  ىم 
توزيعهم على جامعو حضرموت ، ومت -ـ بكلية الًتبية اؼبكبل  2019 -2018 اعبامعياجتماعيات( للعاـ 
 اؼبكبل ليقوموا دبهمة التطبيق اؼبيداين. ةمدارس التطبيق دبدين
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 المهارات التدريسية:
ه ذيفوتن بتخطيط التدريس ةعبلق يعلى أداء نشاط معُت ذ ( بأهنا " القدرة12، 2001عرفها زيتوف )

( اؼبعرفية أو اغبركية أو االجتماعية، ومن األداءاتمن السلوكيات ) ةوىذا العمل قابل للتحليل جملموع وتقوميو،
 إقبازه والقدرة على التكيف مع اؼبواقف التدريسية ةيف القياـ بو وسرع مث ميكن تقييمو يف ضوء معايَت الدقة

 اؼبتغَتة باالستعانة بأسلو  اؼببلحظة اؼبنظموف مث ميكن ربسينو من خبلؿ الربامج التدريبية ".
اؼبهارات اليت مت اكساهبا للطبل  اؼبعلمُت يف مقرر  بأهنا ويعرف الباحثان المهارات التدريسية المكتسبة:

أثناء فًته التطبيق، واليت تضمنتها أداه ها وتطبيق( واليت يتوجب على الطلبة اؼبعلمُت امتبلكها 1الًتبية العملية )
 البحث.

 الدراسات السابقة:
 (:2018، ي)البقمدراسة 

ماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلمية من اؼبهارات سبكن الطبل  اؼبعلمُت جبامعة اإل ىدفت الدراسة إىل التعرؼ على
ماـ ؿبمد طبل  الًتبية العملية جبامعة اإل من ا( طالبً 190التدريسية اإلسبلمية . تكونت عينة الدراسة من )

وقد طبقت ألغراض  ،ىػ(1437-1436بن سعود اإلسبلمية يف الفصل الدراسي الثاين من العاـ الدراسي )
التقومي(. خلصت الدراسة إىل أف  -التنفيذ -ىذه الدراسة بطاقة مبلحظة مكونة من ثبلثة ؿباور )التخطيط

التنفيذ يف اؼبرتبة  مَثَّ من و  ،بدرجة جيدة حيث كاف التخطيط يف اؼبرتبة األوىلاؼبهارات الثبلث  والطبل  متلون
العمل على تطوير معايَت ؿبددة ودقيقة لتقييم أداء بوصت الدراسة أوكاف التقومي يف اؼبرتبة األخَتة. وقد  ،الثانية

هارات التدريسية األساسية كسا  اؼبإتصميم برامج ؿبوسبة هتدؼ إىل ب ايضً ، وأالطبل  اؼبعلمُت بشكل فعَّاؿ
 البلزمة للطبل  اؼبعلمُت.

 (:2017دراسة )الكويل، 
ىدفت الدراسة إىل التعرؼ على مدى تطبيق طبل  الًتبية العملية بكلية الًتبية ؼبهارات التدريس جبامعة 

عربية اللغة لازبصص  ا يف( معلمً 20. وقد تكونت عينة الدراسة من )ء من وجهة نظر الًتبويُت اؼبشرفُتالبيضا
تابعُت إلدارة الًتبية والتعليم  اتربويً  ا( مشرفً 11ا، و )( مديرً 12يبلغ عددىم )ومدراء مدارس  سبلمية،اإلو 
شبانية ؾباالت )استخداـ  على( فقرة مقسمة 55انة تكونت من )ديرية رداع، طبقت على ىذه العينة استبدب

تنويع  –التهيئة  –زيادة الدافعية  –التعزيز  -التعليمية استخداـ الوسائل –طرح األسئلة  –الشرح  –السبورة 
ت مهارات استخداـ السبورة يوحظ ،فبتاز ىأف الطبل  مارسوا الشرح دبستو اؼبثَتات(. وصلت النتائج إىل 
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وقد أخذت مهارة التهيئة على  ،اوطرح األسئلة وتنويع اؼبثَتات والتعزيز وزيادة الدافعية على مستوى جيد جدً 
اؼبواد الدراسية  معلمي فتح اجملاؿ أماـ حبوث ودراسات أخرى تتناوؿ تقوميبمستوى اعبيد. وأوصت الدراسة 

األخرى يف ضوء معايَت مقًتحة لؤلداء التدريسي، والًتكيز على برنامج كلية الًتبية واؼبهارات اليت ميارسها 
لم منها ويؤديها دبستويات أعلى وخاصة ؛ ليتمكن الطالب اؼبعاؼبعلمُت وأف تصل لو دبستوى عاؿ   الطبل 

 وزيادة الدافعية.
 (:2016دراسة )الكناين، 

اؼبعلم بقسم الًتبية اػباصة -الكشف عن مستوى فبارسة الكفايات التعليمية لدى الطالب إىل ىدفت الدراسة
 يف وطالبة ا( طالبً 70جامعة عجلوف الوطنية وعبلقتها بالتحصيل األكادميي، وقد تكونت عينة الدراسة من )

زبصص الًتبية اػباصة من مستوى )السنة الرابعة والسنة الثالثة( جبامعة عجلوف الوطنية باألردف، واستخدمت 
عدة )اؼبعارؼ األساسية  موزعة على ؾباالت ،( فقرة58من ) ةالباحثة استبانة لقياس الكفايات التعليمية مكون

 –اؼبهارات الشخصية  –إدارة الصف  –التقومي  –أساليب التدريس  –صياغة األىداؼ  –التخطيط  –
ت خذالصف ومهارة التواصل أمهارات التواصل(، وتوصلت نتائج الدراسة إىل أف اؼبهارات الشخصية وإدارة 

مث تبلىا التخطيط وأساليب التدريس وصياغة  ،يف متوسطات الكفايات التعليمية ؿوَ اؼبراتب الثبلث األ  
خلصت الدراسة إىل عدـ وجود فروؽ و  ألساسية اؼبرتبتُت األخَتة،مي واؼبعارؼ االتقو  وأخذ ؾباال ،األىداؼ

اؼبعلم يعزى ؼبتغَت اعبنس أو اؼبستوى -ذات داللة إحصائية يف أي من الكفايات التعليمية لدى الطالب
توسطات  يف مُتإجيايب بُت تقدير الطبل  اؼبعلم وجود عبلقة ارتباط أفإىل بينما توصلت الدراسة  ،الدراسي

الكفايات التعليمية والتحصيل األكادميي. وقد أوصت الدراسة بأف يتم تدريب الطلبة اؼبعلمُت داخل اعبامعة 
من خبلؿ ما يعرؼ بتمثيل األدوار والتعليم اؼبصغر والًتكيز على اؼبعارؼ األساسية البلزمة من خبلؿ طرح مواد 

 إضافية يف اػبطة الدراسية.
 (:2016دراسة )ؿبمود وفرج، 

غرافيا يف كلية الًتبية اعبزبصص  يف اؼبعلم -الكشف عن تقومي األداء التدريسي للطالب إىل ىدفت الدراسة
األساسية أثناء فبارسة التدريس فًتة التطبيق العملي ويف ضوء معايَت اعبودة، وقد تكونت عينة الدراسة من 

امعة بابل أثناء مرحلة جبكلية الًتبية األساسية   -قسم اعبغرافيا-وطالبة من طلبة اؼبرحلة الرابعة  ا( طالبً 30)
موزعة على طبسة ؾباالت  ،( فقرة51التطبيق الفعلي. واستخدمت الباحثتاف بطاقة اؼببلحظة اؼبكونة من )

اؼبهنة(، وتوصلت نتائج الدراسة  أخبلقيات وسلوكيات –اؼبادة التعليمية  –التقومي  –التنفيذ  ––)التخطيط 
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 بكثَت من مؤشرات اعبودة حيث مل يف   ؛اؼبعلم خبلؿ فًتة الًتبية العملية-إىل قصور األداء التدريسي للطالب
وقلة مراعاتو  ،فهناؾ قصور يف توظيف طرائق التدريس اؼبختلفة يف أدائو داخل الصف الدراسي ىاومعايَت 

 . وقد أوصت الدراسةالًتكيز على اعبانب العملي يف موضوعات اعبغرافيا وعدـ ،للفروؽ الفردية بُت الطلبة
إجراء دراسة ؼبعرفة مدى مبلئمة ـبرجات قسم اعبغرافيا يف كلية الًتبية األساسية يف اعبامعات العراقية ب

 كليات ؼبتطلبات سوؽ العمل، وتقومي الًتبية العملية والتدريس اؼبصغر يف برنامج إعداد معلمي اعبغرافيا يف
 الًتبية.

 (:2015دراسة )الطراونة، 
الكفايات التدريسية اليت ميتلكها الطلبة اؼبعلموف اؼبتدربوف يف اؼبدارس اؼبتعاونة على ىدفت الدراسة إىل التعرؼ 

( معلمُت و 4، منهم )ومعلمة ا( معلمً 98من وجهة نظر اؼبعلمُت اؼبتعاونُت، تكونت عينة الدراسة من )
موزعة على أربعة  ،( فقرة52ولتحقيق أىداؼ الدراسة  استخدـ الباحث استبانة مكونة من )، ( معلمة94)

الصفات الشخصية(. وقد أظهرت نتائج  –التقومي  –التنفيذ  –ؾباالت للكفايات التدريسية )التخطيط 
اؼبتعاونُت كبو  ذات داللة إحصائية بُت اؼبتوسطات اغبسابية يف وجهات نظر اؼبعلمُت االدراسة أف ىناؾ فروقً 

الكفايات التدريسية اليت ميتلكها الطلبة اؼبعلموف تعزى ؼبتغَت اػبربة ولصاحل ذوي اػبربة الطويلة، كما خلصت 
اؼبرتبة األوىل من بُت الكفايات التدريسية األربع، وجاءت يف اؼبرتبة  جاء يف خطيطالدراسة إىل أف ؾباؿ الت

وحظيت كفاية التقومي باؼبرتبة  ،ىا كفاية تنفيذ التدريس يف اؼبرتبة الثالثةمث تبل ،الثانية كفاية الصفات الشخصية
الًتكيز على الكفايات يف ؾباؿ تقومي التدريس وؾباؿ تنفيذ الدرس من خبلؿ بأوصت الدراسة و  خَتة. األ

مساقات التخصص اليت يدرسها الطالب يف اعبامعة، وكذلك اعتماد أسلو  التدريس اؼبصغر بشكل مكثف 
 بل التحاقهم بربنامج الًتبية العملية الثاين.ق

 (:2013دراسة )اللهييب، 
ىدفت الدراسة إىل بناء أداة موضوعية لتقومي أداء طبل  مقرر الًتبية اؼبيدانية يف كلية الًتبية البدنية الرياضية 

نة الدراسة من وجهة نظر ىيئة التدريس، وتكونت عي امن خبلؿ تطوير بطاقة اؼببلحظة اؼبستخدمة حاليً 
( عضو ىيئة تدريس الذين مارسوا اإلشراؼ على الطبل  أثناء تأدية مقرر الًتبية 12بطريقة قصدية من )

اؼبيدانية يف كلية الًتبية وعلـو اغبركة يف التطبيق العملي ؼبدة ال تقل عن أربع سنوات من ثبلثة أقساـ بالكلية 
واستخدمت بطاقة تقومي  ،نية، وقسم التدريب التطبيقي()قسم الصحة وعلـو اغبركة، قسم أصوؿ الًتبية البد

مة مقس ،(25وتكوف من ) ،أداء الطالب اؼبعلم اؼبستخدمة يف تقومي الطبل  الدراسُت ؼبقرر الًتبية اؼبيدانية
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وقد خلصت الدراسة إىل بناء أداة بعد اعبولة الرابعة كصورة  ،التقومي( –التنفيذ  –ثبلثة ؿباور )التخطيط  على
( عبارات، 4( عبارات، وؿبور التنفيذ )4تتكوف من أربعة ؿباور )التخطيط ) ،ئية لبطاقة تقومي األداءهنا

( عبارات. وقد أوصت الدراسة إىل إضافة السمات 4( عبارات، والتقومي ويشمل )8والسمات الشخصية )
 التدريس اؼبتخصصُت يف مناىجنية، وحث الشخصية إىل بطاقة تقومي الطالب اؼبعلم يف مقرر الًتبية اؼبيدا

 .بل  الًتبية اؼبيدانية بشكل دقيقلبناء أداة قياس تقيم أداء عمل ط وطرقها
 :(Kocak,2013)دراسة 

ىدفت إىل ربليل أثر منوذج تعليمي على األداء األكادميي ومهارات التفكَت يف ـبترب الكيمياء لدى الطبل  
استخدـ و  ،ا يدرسوف بكلية الًتبية جامعة ىاستيبمعلمً  -البً ( طا60تكونت عينة الدراسة من )و  ،اؼبعلمُت

خضعت اجملموعة التجريبية لربنامج تعليمي و  ،اجملموعتُت )التجريبية والضابطة( االباحث اؼبنهج التجرييب ذ
خضعت اجملموعة الضابطة ألسلو  التعليم التقليدي، استخدمت و  ،لتطوير مهارات التفكَت واألداء األكادميي

توصلت الدراسة  ،اة لغرض ىذه الدراسة مقياس األداء األكادميي ومهارات التفكَت من تصميم الباحثاألد
 اجملموعة التجريبية قبل إىل وجود فروؽ ذات داللة إحصائية يف مهارات التفكَت واألداء األكادميي لدى

م وبشكل كبَت يف تنمية ساىا إىل أف النموذج التعليمي . وخلصت النتائج أيضً وبعده النموذج التعليمي
 وتعزيز األداء األكادميي لدى اجملموعة التجريبية. وتطويرىا، مهارات التفكَت

 :(Bhargava and Pathy, 2011)دراسة 
فت الدراسة إىل تقصي الكفايات التدريسية اليت حيتاجها الطلبة اؼبعلموف للنجاح يف مهنة التدريس من دى

قسمة إىل كفايات شخصية م ،وطبق لغرض ىذه الدراسة أداة لقياس الكفايات التدريسية ،وجهة نظرىم
صص الًتبية جبامعة رانشي ( طالب من الطلبة اؼبعلمُت يف زب100على عينة مكونة من ) ،وكفايات مهنية

ية الثقة ا من قبل الطلبة اؼبعلمُت ىي كفاأف أكثر الكفايات الشخصية احتياجً  ائج. وأظهرت النتاؽبندية
ا من قبلهم ىي كفاية اؼبعرفة دبحتوى اؼبادة واليت سيعلموهنا وأف أكثر الكفايات اؼبهنية احتياجً  ،بالنفس

وقد أوصى الباحثاف بضرورة تفعيل التدريس اؼبصغر يف اعبامعة، والتقييم  ،لتبلميذىم يف اؼبدارس مستقببًل 
 العملية.   الشامل واؼبستمر للطبل  اؼبعلمُت يف برنامج الًتبية 

 (:2010)أبو صواوين، دراسة 
ىدفت الدراسة إىل معرفة الكفايات التعليمية البلزمة للطلبة اؼبعلمُت، زبصص ؾباؿ صف يف كلية الًتبية 

وطالبة  ا( طالبً 112جبامعة األزىر من وجهة نظرىم يف ضوء احتياجاهتم التدريسية. تكونت عينة الدراسة من )



 

152 

 (4) م. الرقن التسلسلي2020يونيو  ،(1الوجلد الثالث، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 د. خالد سلماف باصػػػػػػػػػػاحل ،باسامل د. ىدى أبوبكر ...ُتاؼبعلم ةمستوى توافر اؼبهارات التدريسية لدى الطلب
 

 (70. واستخدمت يف ىذه الدراسة استبانة ضمت )ىثأن( 79و ) رًاذك( 33ع )بواق ،من اؼبستوى الرابع
استثارة أنتباه التبلميذ وهتيئتهم للدرس  –األىداؼ التدريسية  –ؾباالت )التخطيط  يةشبان علىمقسمة  ،فقرة

 –غبلؽ الدرس إ –إدارة الصف وحفظ النظاـ  –مية استخداـ وبناء الوسائل التعلي –عرض الدرس  –
. توصلت الدراسة إىل أف كفايات عرض الدرس جاءت يف أعلى سلم االحتياجات للكفايات (تقوميال

مث بناء  ،%(7382ؽ الدرس )بلغإ%(، مث تبله 7481%(، يليو التقومي بوزف نسيب )7482التدريسية بوزف )
وقد جاءت كفايات إدارة الصف وحفظ النظاـ مع  ،التخطيط تبلهو  ،يليو استثارة االنتباه ،الوسائل التعليمية

 %( على الًتتيب.6386%( ، )6687األىداؼ التدريسية يف اؼبرتبتُت األخَتتُت بوزف نسيب )
 التعقيب على الدراسات:

بشكل    افوقد استفاد منها الباحث ،من دراسات تبُت أهنا ذات صلة وثيقة بالبحث اغبايل ويف ضوء ما مت عرض
 :أيتظ يف ؾبملها ما يويبلح ،كبَت
اتفقت ىذه الدراسة مع الدراسات اؼبذكورة من حيث كوهنا تركزت يف السعي إىل تقصي مستوى  -

حيث ظبيت بالكفايات  ؛للكفايات التدريسية مع اختبلؼ اؼبسمى تووفبارس امتبلؾ الطالب اؼبعلم
؛ 2010؛ أبو صواوين، 2015؛ الطراونة، 2016التعليمية أو الكفايات التدريسية كدراسة )الكناين، 

Bhargava and Pathy, 2011)  ،؛ الكويل، 2018أو اؼبهارات التدريسية كدراسة )البقمى
 (.2016والبعض ظباىا باألداء التدريسي كدراسة )ؿبمود و فرج،  ،(2017

نفسو   اؼبعلم بالفبعض من الدراسات كانت عينتها الط ،اختلفت ىذه الدراسة من حيث العينة -
(، أو من 2010؛ أبو صواوين، 2016؛ الكناين، 2018؛ البقوى، 2016مود وفرج، كدراسة )ؿب

 ،(2015؛ الطراونة، 2017وجهة نظر الًتبويُت كاؼبدراء واؼبدرسُت اؼبتعاونُت كدراسة )الكويل،
إال أف ىذه الدراسة أخذت اآلراء  ،(2013خر من وجهة نظر اؼبشرفُت كدراسة )اللهييب،والبعض اآل
 ،وىم الفئة اؼبستهدفة يف العملية التعليمية فأصبحت ،بالطالب اؼبعلم افهم أكثر ارتباطً  ؛ذمن التبلمي

 عينتها التبلميذ أنفسهم.
البعض استبانتو على ثبلث ؿباور كدراسة )البقمى،  حيث بٌت اتتصميم أداة الدراستعددت أشكاؿ  -

؛ 2016أو ؿبورين كدراسة )ؿبمود وفرج،  اخر أضاؼ ؿبورً والبعض اآل ،(2013؛ اللهييب، 2018
؛ أبو 2016؛ الكناين، 2017ؿباور كدراسة )الكويل، يةومنهم من أخذ شبان ،(2015الطراونة، 
 وقد اتفقت ىذا الدراسة مع ىذا النموذج من الدراسات. ،(2010صواوين، 
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ُت ؼبهارات التدريس اتفقت صبيع الدراسات من حيث اؼبنهج الوصفي لتقصي مدى امتبلؾ الطلبة اؼبعلم -
أخذت أسلو  اؼبنهج التجرييب هبدؼ معرفة أثر برنامج على األداء  (Kocak,2013)إال أف دراسة 

 .                            األكادميي ومهارات التفكَت
 منهج البحث: 

 عتمد على جانبُت مها:اوالذي  مت اعتماد اؼبنهج الوصفي
 االطبلع على البحوث واؼبراجع ذات العبلقة دبوضوع البحث. اعبانب النظري: والذي مت من خبلؿ

طلبة مدارس التطبيق بالتعليم  اعبانب اؼبيداين: مت من خبلؿ اؼبسح اإلحصائي واؼبيداين لعينو ؿبدده من
 ساسي وذلك باستخداـ االستبانة اليت صممت ؽبذا الغرض.األ

 مجتمع البحــــث:
ساسي للعاـ ألالصف )السادس والسابع والثامن( دبدارس التطبيق بالتعليم ا ةيع طلبتكوف ؾبتمع البحث من صب

 ـ دبدينة اؼبكبل. 2019-2018الدراسي 
ـــث:  عينة البحـ

 ةيت توزيع عينويبُت اعبدوؿ اآل ة،طبقيمت اختيارىم بطريقو  ة،وطالب ا( طالبً 130البحث من ) ةتكونت عين
 ؼبتغَتاهتا:  االبحث وفقً 

 ( 1)  جدوؿ رقم
 اإلصبايل عدد الطالبات عدد الطلبة الصف التسلسل

 40 20 20 السادس 1
 45 20 25 السابع 2
 45 20 25 الثامن 3

 130 60 70 اإلصبايل

 أداة البحـــث:
 ُت:  ، وتكونت من جزئُتد البحث استبانة من إعداد الباحثعتما

. أما اعبزء الثاين الصف الدراسيمثل اعبنس و  ،ويتناوؿ بعض اؼبتغَتات الدميغرافية اؼبرتبطة بالعينة ،اعبزء األوؿ
 اؼبهارات لدى مستوى توافر تلكمشلت اؼبهارات التدريسية اؼبكتسبة اليت سيتم التحقق من  ،( ؿباور8فضم )
 : يتوىي كاآل اؼبعلمُت الطلبة
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 يد.(: مهاره التهيئة للدرس اعبد1احملور)
 (: مهارة عرض الدرس.2احملور)
 (: مهاره إدارة الصف والعبلقات اإلنسانية.3احملور)
 (: مهارة اختيار طريقة التدريس اؼبناسبة.4احملور)
 .هاواستخدام (: مهارة اختيار الوسائل التعليمية5احملور)
 (: مهارة اختيار األنشطة التعليمية.6احملور)
 وإدارهتا. (: مهاره توجيو األسئلة7احملور)
 ؽ الدرس.غبلإ(: مهارة 8احملور)
( 3،  2، 1تناسب صياغو الفقرات واؼبستوى اللغوي والعقلي لعينة البحث. وأعطيت درجات ) ةمراعا وقد مت

 ا( على الًتتيب.ا، أبدً ا، أحيانً لدرجة التوافر لكل فقرة من احملاور معرفة بالتقدير )دائمً 
ــــدق األداة:  صــ

 الصدؽ الظاىري: (1
( من األساتذة اؼبتخصصُت يف اؼبناىج وطرائق 5عددىم )و مت عرض االستبانة يف صورهتا األولية على ؿبكمُت 

من العبارات وتعديل البعض  افتم حذؼ عددً  هبا هم اليت أوصوائراآوفق وقد مت إجراء التعديبلت  ،التدريس
 ( ؿباور.8على ) ةموزع ةفقر ( 55خر، فأصبحت االستبانة يف صورهتا النهائية واليت تكونت من)اآل

 صدؽ االتساؽ الداخلي: (2
البحث  ة( طالبات ال تشملهم عين10)و ( طبل  10من ) ةمكون ةاستطبلعي ةبيق األداة على عينوقد مت تط
هبدؼ معرفو مستوى فهمهم للفقرات ومدى وضوحها ودقتها وتناسبها ؼبستواىم العمري والذىٍت، األصلية 

الداخلي من خبلؿ حسا  معامل ارتباط ) بُت درجو كل فقرة والدرجة وقد مت حسا  صدؽ االتساؽ 
 الكلية للمحور الذي تنتمي إليو، 

 يدد(:االتساؽ الداخلي لفقرات ؿبور التهيئة للدرس اعب2) جدوؿ رقم 
 

 ـ الفقرة معامل سيربماف لبلرتباط (sig)القيمة اإلحصائية 
 1 يشوقنا للدرس من خبلؿ التمهيد **62. 000.
 2 يهتم بًتتيب الصف وتنظيمو **46. 000.
 3 يسأؿ عن موضوع الدرس السابق  **54. 000.
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 ـ الفقرة معامل سيربماف لبلرتباط (sig)القيمة اإلحصائية 
 4 يبدأ يف الدرس اعبديد بطريقة فبتعة  **63. 000.
 5 يشرؾ الطبل  يف الوصوؿ ؼبوضوع الدرس اعبديد **57. 000.
 6 يسأؿ أسئلة واضحة قبل شرح الدرس اعبديد **55. 000.

 

( وىي قيمة **63.( إىل )**46.ف قيم معامبلت االرتباط حملور التهيئة قد تراوحت بُت )أيبلحظ من اعبدوؿ ب
 (000.) ةعند مستوى دالل ةجيدة ودال

 (: االتساؽ الداخلي لفقرات ؿبور عرض الدرس3) جدوؿ رقم
 ـ الفقرة معامل سيربماف لبلرتباط (sig)القيمة اإلحصائية 

 7 بطريقة مشوقةيشرح الدرس اعبديد  **50. 000.

 8 يعيد شرح الدرس إذا طلب منو ذلك **31. 001.

 9 يهتم بفهم صبيع الطبل  عند شرحة للدرس **59. 000.

 10 يتأكد من فهمنا لنقاط الدرس باستمرار **41. 000.

 11 فهومة يف الدرساؼبغَت شياء يوضح األ **49. 000.

 12 ؼبستوياتنايقدـ معلومات واضحة ومناسبة  **50. 000.

 13 ميثل ما يشرحو بأمثلة من الواقع **42. 000.

 14 يسألنا عند االنتهاء من كل جزء يف الدرس **40. 000.

 15 األسئلة اليت نقدمها لو نجييب ع **46. 000.

 16 شياء اؼبهمة على السبورةيكتب األ *23. 014.

 

  (**59.)إىل  ( *23عرض الدرس قد تراوحت بُت )ف قيم معامبلت االرتباط حملور أيبلحظ من اعبدوؿ ب
الباحثاف حبذؼ  (  فقاـ**31.( إىل )*23.) ( على معامبلت متدنية بلغت16،  8فقد حصلت الفقرات )

 تلك الفقرات من االستبانة.
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 (: االتساؽ الداخلي لفقرات ؿبور إدارة الصف والعبلقات اإلنسانية4) جدوؿ رقم
 

 ـ الفقرة معامل سيربماف لبلرتباط (sig)القيمة اإلحصائية 
 17 ايدخل الصف مبتسمً  **57. 000.
 18 يتحرؾ داخل الصف حسب ما يتطلب األمر *20. 035.
 19 عبلقتنا بو تقـو على االحًتاـ والود **47. 000.
 20 ا كلمات التشجيعغالبً  يستخدـ **36. 000.
 21 حيل مشاكل الصف هبدوء **42. 000.
 22 مبسطة ؼبذاكرة مادتو ايعطينا طرقً  **50. 000.
 23 يعطينا الفرصة للتعبَت عن ما نشعر بو **57. 000.
 24 يساعدنا إذا تطلب األمر ذلك **57. 000.
 25 تنمية مواىبنال يشجعنا **57. 000.
 26 يهتم بغيابنا وحضورنا **65. 000.
 27 يستخدـ معنا الشدة إذا تطلب األمر ذلك **27. 004.
 28 نشعر باالرتياح عندما يكوف معنا **66. 000.
 29 خرينامل مع اآليعلمنا كيف نتع **70. 000.

( 20.إدارة الصف والعبلقات اإلنسانية قد تراوحت بُت ) ف قيم معامبلت االرتباط حملورأيبلحظ من اعبدوؿ 
( **27.( إىل )20.) ( على معامبلت متدنية بلغت27، 20، 18فقد حصلت الفقرات )(  **70.إىل )
 الباحثاف حبذؼ تلك الفقرات من االستبانة. فقاـ

 اؼبناسبة التدريس  (: االتساؽ الداخلي لفقرات ؿبور اختيار طريقة5) جدوؿ رقم
 ـ الفقرة معامل سيربماف لبلرتباط (sig)القيمة اإلحصائية 

 30 يشرح بطريقة فبتعة **65. 000.

 31 يشرح بطريقة نفهمها **64. 000.

 32 ؾبموعات أثناء اغبصة علىيقسمنا  **68. 000.

 33 يشجعنا على قراءة الدرس قبل شرحو **49 000.

 34 يعمل مسابقات نتنافس فيها كمراجعة لدروس اؼبادة **63. 000.

 35 يعطينا فرصة للمشاركة أثناء الشرح **71. 000.
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( **49قد تراوحت بُت ) اؼبناسبة التدريس  طريقةف قيم معامبلت االرتباط حملور اختيار أيبلحظ من اعبدوؿ 
 (.000.) ةعند مستوى دالل ةة جيدة ودال( وىي قيم**71.إىل )

 (: االتساؽ الداخلي لفقرات ؿبور اختيار واستخداـ الوسائل التعليمية6) جدوؿ رقم
 ـ الفقرة معامل سيربماف لبلرتباط (sig)القيمة اإلحصائية 

 36 وسائل توضيحية ورسوماتيعرض لنا  **74. 000.

 37 يكتب على السبورة نقاط الدرس **36. 000.

 38 يرسخ اؼبعلومات باستخداـ الوسائل التعليمية **55. 000.

 39 يستخدـ ؿبتويات الصف لتوضيح الدرس **63. 000.

 40 ينوع الوسائل التعليمية اؼبستخدمة أثناء الدرس **74. 000.

 41 اؼبخترب إذا تطلب الدرس ذلكيأخذنا إىل  **64. 000.

قد تراوحت بُت  هاواستخدام ف قيم معامبلت االرتباط حملور اختيار الوسائل التعليميةأيبلحظ من اعبدوؿ 
 (.000.) ةعند مستوى دالل ةقيمة جيدة ودال ( وىي**74.( إىل )**36)

 (: االتساؽ الداخلي لفقرات ؿبور اختيار األنشطة التعليمية7جدوؿ رقم)
 ـ الفقرة معامل سيربماف لبلرتباط (sig)القيمة اإلحصائية 

 42 يشرح كيفية تنفيذ النشاط **78. 000.

 43 يشاركنا يف اختيار األنشطة اليت سننفذىا **69. 000.

 44 حيدد أنشطة تعليمية نستطيع تنفيذىا **64. 000.

 45 يهتم بتصحيح الواجبات اؼبنزلية **37. 000.

 46 يوضح أخطاءنا يف الواجبات اليت كبلها  **60. 000.

( إىل **37.ف قيم معامبلت االرتباط حملور اختيار األنشطة التعليمية قد تراوحت بُت )أيبلحظ من اعبدوؿ 
 (.000.) ةعند مستوى دالل ة( وىي قيمة جيدة ودال**78.)

 (: االتساؽ الداخلي لفقرات ؿبور توجيو األسئلة وإدارهتا8) جدوؿ رقم
 ـ الفقرة معامل سيربماف لبلرتباط (sig)القيمة اإلحصائية 

 47 يسألنا أسئلة مفهومة *74. 000.

 48 طريقة إلقاء السؤاؿ ربمسنا لئلجابة **80. 000.

 49 لئلجابة وقًتا كافًيا يعطينا **62. 000.

 50 يشجعنا على اؼبشاركة يف اإلجابة **65. 000.

 51 النموذجية على السبورةيكتب اإلجابة  **58. 000.
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( إىل **58.ف قيم معامبلت االرتباط حملور توجيو األسئلة وإدارهتا قد تراوحت بُت )أيبلحظ من اعبدوؿ 
 (.000.) ةعند مستوى دالل ة( وىي قيمة جيدة ودال**80.)

 (: االتساؽ الداخلي لفقرات ؿبور غلق الدرس9) جدوؿ رقم
سيربماف لبلرتباطمعامل  (sig)القيمة اإلحصائية   ـ الفقرة 

 52 ينهي اغبصة يف الوقت احملدد **58. 000.

 53 ية الدرس بطريقة فبتعة ايشد انتباىنا لنه **71. 000.

 54 على السبورة  وينهي الدرس بتلخيص ما مت شرح **61. 000.

 55 يوجهنا لقراءة الدرس القادـ  **61. 000.

( وىي **71.( إىل )**58.االرتباط حملور غلق الدرس قد تراوحت بُت )ف قيم معامبلت أيبلحظ من اعبدوؿ 
 (.000.) ةمستوى داللعند  ةقيمة جيدة ودال

وقد قاـ الباحثاف بقياس معامل ثبات أداة البحث من خبلؿ بيانات العينة االستطبلعية واستخداـ معادلة 
(Cronbach's Alpha) ( 93.قد بلغ معامل الثبات)،  ًفأصبحت أداة البحث يف  ،اوىو معامل مناسب جد

( من ؿبور عرض 16،  8)وىي ( فقرات 5ف مت حذؼ )أ ( فقرة بعد50صورهتا النهائية  مكونة من )
 اداخليً  ااتساقً  واليت مل تعط ( من ؿبوري إدارة الصف والعبلقات اإلنسانية27، 20، 18والفقرات ) ،الدرس

 :يتعلى النحو اآلمع ؿبورىا فأصبحت موزعة  اجيدً 
 (10جدوؿ رقم ) 

 الفقرات اؼبهارات احملور م
 6 التهيئة للدرس اعبديد األوؿ 1
 8 عرض الػػػػدرس الثاين 2
 10 إدارة الصف والعبلقات اإلنسانية الثالث 3
 6 اختيار طريقة التدريس اؼبناسبة الرابع 4
 6 هاواستخدام اختيار الوسائل التعليمية اػبامس 5
 5 اختيار األنشطة التعليمية السادس 6
 5 توجيػػػػو األسئلة وإدارهتا السابع 7
 4 غلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق الدرس الثامن 8

 50 اجملموع
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 إجراءات تطبيق األداة:
حيث مت اغبصوؿ على  ؛الدراسة ةعلى عين بعد التأكد من صدؽ األداة مت البدء يف إجراءات تطبيق األداة

يم بساحل حضرموت. وبعدىا مت  من عمادة الكلية موجو إىل مدير الًتبية والتعلُتخطا  تسهيل مهمة الباحث
وشرح األداة ؽبم  ،البحث( لتوضيح اؽبدؼ من البحث ة)عين ها والطلبةيمدير  ةبلمدارس التطبيق ومقا ةزيار 

واؼبكونة من  ،االبحث واليت مت ربديدىا مسبقً  ةانة على عيناالستب ومن مث طبقت ،فقراهتا نبة عاإلجا ةوطريق
أف منها  اووجد اوبعد أخذ البيانات قاـ الباحثاف بفحص االستبانات لتحليلها إحصائيً  ،وطالبة ا( طالبً 130)

( 111) ا( استبانة. فبلغت البيانات احملللة إحصائيً 19ما ىو غَت مبلئم للمعاعبة ومت استبعادىا وعددىا )
 تبانة موضحة كاآليت: اس

 (11جدوؿ رقم)
 اإلصبايل عدد الطالبات عدد الطلبة الصف التسلسل

 30 18 12 السادس 1

 41 20 21 السابع 2

 40 20 20 الثامن 3

 111 58 53 اإلصبايل

 

 المعالجة اإلحصائية:
( استبانة مت إدخاؽبا 111بعد اغبصوؿ على البيانات وفحصها وقد بلغ إصبايل االستبانات الصحيحة ) 

تدرج منط االستجابة على مقياس درجة التوافر وفق مقياس ومت إعطاء ، (SPSS)يف برنامج اغبزمة اإلحصائية 
البحث مت اختياره للوزف  ستجابة اؼبفحوص من عينةال ة واحدة(عطيت )درجأحيث  ؛ليكارت للوزف الثبلثي

ومت اعتماد اؼبعيار التايل  ،ا)ثبلث درجات( على االختيار دائمً و   احيانً أف( على االختيار اوتؤخذ )درجت ،اأبدً 
 للحكم على مستوى توافر اؼبهارات التدريسية اؼبكتسبة:

 ( مستوى منخفض.1.66 -1الدرجات من )
 ( مستوى متوسط.2.33 -1.67الدرجات من )

 ( مستوى مرتفع.3 -2.34جات من )الدر 
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 نتائج الدراسة وتفسيرها:
فراد العينة على مقياس أاغبسايب واالكبرافات اؼبعيارية والنسبة اؼبئوية جملاميع درجات مت حسا  اؼبتوسط 

وافر اؼبهارات السؤاؿ األوؿ اؼبتعلق دبعرفة ما مستوى ت نوذلك لئلجابة عمستوى اؼبهارات التدريسية اؼبكتسبة 
أثناء التطبيق  جامعة حضرموت –اؼبكبل  كلية الًتبيةاؼبعلمُت بطلبة اللدى  )دبحاورىا الثمانية( التدريسية

 :يتاؼبيداين دبدارس مدينة اؼبكبل من وجهة نظر تبلميذىم؟. وكانت النتائج على النحو اآل
 يددحملور التهيئة للدرس اعب(: اؼبتوسطات واالكبرافات اؼبعيارية 12جدوؿ رقم )

 ـ الفقرة رتبة الفقرة اؼبتوسط اغبسايب االكبراؼ اؼبعياري التقدير
 3ؼ يسأؿ عن موضوع الدرس السابق 1 2.83 38. مرتفع

 6ؼ يسأؿ أسئلة واضحة قبل شرح الدرس اعبديد 2 2.58 61. مرتفع

 5ؼ يشرؾ الطبل  يف الوصوؿ ؼبوضوع الدرس اعبديد 3 2.43 73. مرتفع

 1ؼ يشوقنا للدرس من خبلؿ التمهيد 4 2.40 62. مرتفع

 2ؼ يهتم بًتتيب الصف وتنظيمو 5 2.32 73. متوسط

 4ؼ يبدأ يف الدرس اعبديد بطريقة فبتعة 6 2.25 68. متوسط

 اإلصبايل 2.47 36. مرتفع

قد يد دف اؼبتوسطات اغبسابية للمهارات الفرعية اؼبتعلقة دبحور التهيئة للدرس اعبأ( 12ي بلحظ من اعبدوؿ )
(، وقد تصدرت مهارة السؤاؿ عن موضوع الدرس السابق؛ إذ جاءت 2883 -2825تراوحت ما بُت )

 ،(2853تلتها مهارة وضع أسئلة واضحة قبل شرح الدرس اعبديد إذ جاءت دبتوسط ) ،(2883دبتوسط )
إذ  ؛ األخَتتُتاؼبرتبتُتاعبديد بطريقة فبتعة  يهتم بًتتيب الصف وتنظيمو ويبدأ يف الدرس اخذت مهارتأوقد 

، وبشكل عاـ فإف ؿبور التهيئة للدرس بلغ متوسطو ( على الًتتيب2825 -2832جاءت متوسطاهتا )
 ( وىو مستوى مرتفع.2.47)

 حملور عرض الدرس(: اؼبتوسطات واالكبرافات اؼبعيارية 13جدوؿ رقم )
 ـ الفقرة رتبة الفقرة اؼبتوسط اغبسايب االكبراؼ اؼبعياري التقدير

األسئلة اليت نقدمها لو نجييب ع 1 2.81 44. مرتفع   14ؼ 

 10ؼ فهومة يف الدرساؼبغَت يوضح االشياء  2 2.68 54. مرتفع

 13ؼ يسألنا عند االنتهاء من كل جزء يف الدرس 3 2.64 55. مرتفع

 9ؼ يتأكد من فهمنا لنقاط الدرس باستمرار 4 2.58 60. مرتفع

 11ؼ معلومات واضحة ومناسبة ؼبستوياتنايقدـ  5 2.50 59. مرتفع

 12ؼ ميثل ما يشرحو بأمثلة من الواقع 6 2.46 64. مرتفع
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 ـ الفقرة رتبة الفقرة اؼبتوسط اغبسايب االكبراؼ اؼبعياري التقدير

 8ؼ للدرس وبفهم صبيع الطبل  عند شرحيهتم  7 2.36 62. مرتفع

 7ؼ يشرح الدرس اعبديد بطريقة مشوقة 8 2.32 66. متوسط

 اإلصبايل 2.54 31. مرتفع

اؼبتوسطات اغبسابية للمهارات الفرعية اؼبتعلقة حملور عرض الدرس قد تراوحت ( أف 13ي بلحظ من اعبدوؿ )
(، وقد تصدرت مهارة جييب على األسئلة اليت نقدمها لو ؛ إذ جاءت دبتوسط 2881 -2832ما بُت )

تلتها يف اؼبرتبة  ،(2868إذ جاءت دبتوسط ) ؛فهومة يف الدرساؼبغَت شياء تلتها مهارة يوضح األ ،(2881)
 اخذت مهارتأ(، وقد 2864إذ جاءت دبتوسط ) ؛الثالثة مهارة يسألنا عند االنتهاء من كل جزء يف الدرس

إذ جاءت  ؛شرح الدرس اعبديد بطريقة مشوقة اؼبرتبتُت األخَتتُتللدرس ي ويهتم بفهم صبيع الطبل  عند شرح
( وىو 2.54ف ؿبور عرض الدرس بلغ متوسطو )، وبشكل عاـ فإ( على الًتتيب2832 -2836متوسطاهتا )

 مستوى مرتفع.
 حملور إدارة الصف والعبلقات اإلنسانية(: اؼبتوسطات واالكبرافات اؼبعيارية 14دوؿ رقم )ج

اؼبتوسط  االكبراؼ اؼبعياري التقدير
 اغبسايب

 ـ الفقرة رتبة الفقرة

 16ؼ عبلقتنا بو تقـو على االحًتاـ والود 1 2.84 39. مرتفع

 20ؼ يساعدنا إذا تطلب األمر ذلك 2 2.59 56. مرتفع

 15ؼ ايدخل الصف مبتسمً  3 2.59 53. مرتفع

 17ؼ حيل مشاكل الصف هبدوء 4 2.52 66. مرتفع

 23ؼ نشعر باالرتياح عندما يكوف معنا 5 2.47 63. مرتفع

 24ؼ خرينيعلمنا كيف نتعامل مع اآل 6 2.42 71. مرتفع

 19ؼ يعطينا الفرصة للتعبَت عن ما نشعر بو 7 2.33 69. متوسط

 18ؼ مبسطة ؼبذاكرة مادتو ايعطينا طرقً  8 2.18 72. متوسط

 22ؼ يهتم بغيابنا وحضورنا 9 1.97 76. متوسط

 21ؼ يشجعنا يف تنمية مواىبنا 10 1.95 81. متوسط

 اإلصبايل 2.39 38. متوسط

حور إدارة الصف والعبلقات دبرات الفرعية اؼبتعلقة للمها( أف اؼبتوسطات اغبسابية 14ي بلحظ من اعبدوؿ )
(، وقد تصدرت مهارة عبلقتنا بو تقـو على االحًتاـ والود؛ إذ 2884 -1895اإلنسانية قد تراوحت ما بُت )

يف  ايساعدنا إذا تطلب األمر ذلك ومهارة يدخل الصف مبتسمً  ةتلتها مهار  ،(2884جاءت دبتوسط )
وحضورنا ويشجعنا  يهتم بغيابنا اخذت مهارتأوقد  ،(2859لثالثة؛ إذ جاء متوسطهما )اؼبرتبتُت الثانية وا
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، وبشكل عاـ فإف ( على الًتتيب1895 -1897إذ جاءت متوسطاهتا ) ؛اؼبرتبتُت األخَتتُت لتنمية مواىبنا
 ( وىو مستوى متوسط.2.39ؿبور إدارة الصف والعبلقات اإلنسانية حيث بلغ متوسطو )

 حملور اختيار طريقة التدريس اؼبناسبة(: اؼبتوسطات واالكبرافات اؼبعيارية 15جدوؿ رقم )
 

اؼبتوسط  االكبراؼ اؼبعياري التقدير
 اغبسايب

 ـ الفقرة رتبة الفقرة

 26ؼ يشرح بطريقة نفهمها 1 2.50 63. مرتفع

 29ؼ يشجعنا على قراءة الدرس قبل شرحو 2 2.49 70. مرتفع

 25ؼ بطريقة فبتعةيشرح  3 2.41 65. مرتفع

 30ؼ يعمل مسابقات نتنافس فيها كمراجعة لدروس اؼبادة 4 2.31 80. متوسط

 28ؼ يعطينا فرصة للمشاركة أثناء الشرح 5 1.85 82. متوسط

 27ؼ ؾبموعات أثناء اغبصة علىيقسمنا  6 1.62 69. منخفض

 اإلصبايل 2.19 46. متوسط

اغبسابية للمهارات الفرعية اؼبتعلقة حملور طريقة التدريس اؼبناسبة قد ( أف اؼبتوسطات 15ي بلحظ من اعبدوؿ )
(، وقد تصدرت مهارة يشرح بطريقة نفهمها ؛ إذ جاءت دبتوسط 2850 -1862تراوحت ما بُت )

 (،2849تلتها يف اؼبرتبة الثانية مهارة يشجعنا على قراءة الدرس قبل شرحو؛ إذ جاءت دبتوسط ) ،(2850)
اؼبرتبتُت األخَتتُت؛  ويقسمنا إىل ؾبموعات أثناء اغبصةيعطينا فرصة للمشاركة أثناء الشرح  اخذت مهارتأوقد 

، وبشكل عاـ فإف ؿبور اختيار طريقة التدريس اؼبناسبة ( على الًتتيب1862 -1885إذ جاءت متوسطاهتا )
 ( وىو مستوى متوسط.2.19بلغ متوسطو )

 عيارية حملور اختيار واستخداـ الوسائل التعليميةاؼبتوسطات واالكبرافات اؼب (: 16جدوؿ رقم )
 ـ الفقرة رتبة الفقرة اؼبتوسط اغبسايب االكبراؼ اؼبعياري التقدير
 32ؼ يكتب على السبورة نقاط الدرس 1 2.90 33. مرتفع

 33ؼ يرسخ اؼبعلومات باستخداـ الوسائل التعليمية 2 2.45 61. مرتفع

 31ؼ وسائل توضيحية ورسوماتيعرض لنا  3 2.29 74. متوسط

 34ؼ يستخدـ ؿبتويات الصف لتوضيح الدرس 4 2.22 77. متوسط

 35ؼ ينوع الوسائل التعليمية اؼبستخدمة أثناء الدرس 5 2.21 73. متوسط

 36ؼ يأخذنا إىل اؼبخترب إذا تطلب الدرس ذلك 6 1.34 61. منخفض

 اإلصبايل 2.23 41. متوسط

( أف اؼبتوسطات اغبسابية للمهارات الفرعية اؼبتعلقة حملور اختيار واستخداـ الوسائل 16ي بلحظ من اعبدوؿ )
(، وقد تصدرت مهارة يكتب على السبورة نقاط الدرس؛ إذ 2890 -1834التعليمية قد تراوحت ما بُت )
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تلتها مهارة يرسخ اؼبعلومات باستخداـ الوسائل التعليمي؛ إذ جاءت دبتوسط  ،(2890جاءت دبتوسط )
ىل اؼبخترب إذا تطلب ينوع الوسائل التعليمية اؼبستخدمة أثناء الدرس ويأخذنا إ اخذت مهارتأ (، وقد2868)

ؿبور  ، وبشكل عاـ فإف( على الًتتيب1834 -2821إذ جاءت متوسطاهتا ) ؛الدرس ذلك اؼبرتبتُت األخَتتُت
 ( وىو مستوى متوسط.2.23اختيار واستخداـ الوسائل التعليمية بلغ متوسطو )

 حملور اختيار األنشطة التعليمية(: اؼبتوسطات واالكبرافات اؼبعيارية 17جدوؿ رقم )
 ـ الفقرة رتبة الفقرة اؼبتوسط اغبسايب االكبراؼ اؼبعياري التقدير
اؼبنزليةيهتم بتصحيح الواجبات  1 2.82 43. مرتفع  40ؼ 

 41ؼ يوضح أخطاءنا يف الواجبات اليت كبلها 2 2.59 64. مرتفع

 39ؼ حيدد أنشطة تعليمية نستطيع تنفيذىا 3 2.55 63. مرتفع

 38ؼ يشاركنا يف اختيار األنشطة اليت سننفذىا 4 2.16 78. متوسط

 37ؼ يشرح كيفية تنفيذ النشاط 5 2.15 77. متوسط

 اإلصبايل 2.45 44. مرتفع

( أف اؼبتوسطات اغبسابية للمهارات الفرعية اؼبتعلقة حملور اختيار واستخداـ الوسائل 17ي بلحظ من اعبدوؿ )
(، وقد تصدرت يهتم بتصحيح الواجبات اؼبنزلية؛ إذ جاءت 2882 -2815التعليمية قد تراوحت ما بُت )

(، وقد 2859ت دبتوسط )كبلها؛ إذ جاء تلتها مهارة يوضح أخطاءنا يف الواجبات اليت ،(2882دبتوسط )
اؼبرتبتُت األخَتتُت؛ إذ  يشرح كيفية تنفيذ النشاطيشاركنا يف اختيار األنشطة اليت سننفذىا و  اخذت مهارتأ

، وبشكل عاـ فإف ؿبور اختيار األنشطة التعليمية بلغ ( على الًتتيب2815 -2816جاءت متوسطاهتا )
 ( وىو مستوى مرتفع.2.45متوسطو )

 حملور توجيػػػػو األسئلة وإدارهتا(: اؼبتوسطات واالكبرافات اؼبعيارية 18دوؿ رقم )ج
اؼبتوسط  االكبراؼ اؼبعياري التقدير

 اغبسايب
 ـ الفقرة رتبة الفقرة

 45ؼ يشجعنا على اؼبشاركة يف اإلجابة 1 2.68 52. مرتفع

 42ؼ يسألنا أسئلة مفهومة 2 2.65 55. مرتفع

 46ؼ يكتب اإلجابة النموذجية على السبورة 3 2.56 68. مرتفع

 44ؼ لئلجابة اكافيً   ايعطينا وقتً  4 2.51 65. مرتفع

 43ؼ طريقة إلقاء السؤاؿ ربمسنا لئلجابة 5 2.30 68. متوسط

 اإلصبايل 2.54 44. مرتفع

( أف اؼبتوسطات اغبسابية للمهارات الفرعية اؼبتعلقة حملور توجيو األسئلة وإدارهتا قد 18ي بلحظ من اعبدوؿ )
(، وقد تصدرت مهارة يشجعنا على اؼبشاركة يف اإلجابة؛ إذ جاءت دبتوسط 2868 -2854تراوحت ما بُت )
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(، وقد أخذت 2859ت دبتوسط )تلتها مهارة يوضح أخطاءنا يف الواجبات اليت كبلها؛ إذ جاء ،(2868)
اؼبرتبتُت األخَتتُت؛ إذ جاءت  فذىا ويشرح كيفية تنفيذ النشاطيشاركنا يف اختيار األنشطة اليت سنن امهارت

، وبشكل عاـ فإف ؿبور توجيو األسئلة وإدارهتا بلغ متوسطو ( على الًتتيب2815 -2816متوسطاهتا )
 ( وىو مستوى مرتفع.2.54)

 حملور غلق الدرستوسطات واالكبرافات اؼبعيارية (: اؼب19جدوؿ رقم )
اؼبتوسط  االكبراؼ اؼبعياري التقدير

 اغبسايب
 ـ الفقرة رتبة الفقرة

 50ؼ يوجهنا لقراءة الدرس القادـ 1 2.50 65. مرتفع

 49ؼ على السبورة وينهي الدرس بتلخيص ما مت شرح 2 2.33 73. متوسط

 47ؼ الوقت احملددينهي اغبصة يف  3 2.28 54. متوسط

 48ؼ يشد انتباىنا لنهاية الدرس بطريقة فبتعة 4 2.26 71. متوسط

 اإلصبايل 2.34 43. متوسط

( أف اؼبتوسطات اغبسابية للمهارات الفرعية اؼبتعلقة حملور غلق الدرس قد تراوحت ما 19ي بلحظ من اعبدوؿ )
(، تلتها 2850القادـ؛ إذ جاءت دبتوسط ) (، وقد تصدرت مهارة يوجهنا لقراءة الدرس2850 -2826بُت )

ينهي  ا(، وقد أخذت مهارت2833ت دبتوسط )مهارة ينهي الدرس بتلخيص ما مت شرحة على السبورة؛ إذ جاء
اغبصة يف الوقت احملدد ويشد انتباىنا لنهاية الدرس بطريقة فبتعة اؼبرتبتُت األخَتتُت؛ إذ جاءت متوسطاهتا 

( وىو مستوى 2.34وبشكل عاـ فإف ؿبور غلق الدرس بلغ متوسطو ) ،( على الًتتيب2826 -2828)
 مرتفع.

ومن خبلؿ ما مت عرضو فقد كانت النتائج للمحاور بشكل عاـ أخذت اؼبستوى اؼبرتفع واؼبتوسط ومل يأت  أي 
( وىو مستوى 2.40منهم يف اؼبستوى اؼبنخفض؛ حيث بلغ اؼبتوسط العاـ للمهارات التدريسية بشكل كلي )

 فع كما ىو موضح يف اعبدوؿ اآليت:مرت
 حملور غلق الدرس(: اؼبتوسطات واالكبرافات اؼبعيارية 20جدوؿ رقم )

 احملور رتبة الفقرة اؼبتوسط اغبسايب االكبراؼ اؼبعياري التقدير

 مرتفع
.29 2.56 

 الدرس عرض 1
 مرتفع

.44 2.54 
 وإدارهتا األسئلةتوجيو  2

 مرتفع
.36 2.47 

 اعبديد التهيئة للدرس 3
 مرتفع

.44 2.45 
 اختيار األنشطة التعليمية 4

 مرتفع
.34 2.43 

 والعبلقات اإلنسانية الصف إدارة 5
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 احملور رتبة الفقرة اؼبتوسط اغبسايب االكبراؼ اؼبعياري التقدير

 متوسط
.43 2.34 

 الدرس غلق 6
 متوسط

.41 2.23 
 هاواستخدام التعليمية الوسائلاختيار  7

 متوسط
.46 2.19 

 التدريس اؼبناسبة طريقةاختيار  8
 مرتفع

 اإلصبايل 2.40 31.

( بُت ά=0.05إحصائية عند مستوى الداللة ) ةىل توجد فروؽ ذات دالل :السؤاؿ الثاين عنولئلجابة 
متوسطات تقدير التبلميذ للمهارات التدريسية اؼبكتسبة ؼبعلميهم يعزى ؼبتغَت اعبنس مت استخداـ االختبار 

 :يتوكانت النتائج على النحو اآل (Independent Sample T-Test)التائي لعينتُت مستقلتُت 
 فراد العينة يعزى ؼبتغَت اعبنسأالفروؽ بُت متوسطات  (:21جدوؿ رقم )

 المتوسط الجنس المحاور
االنحرا
ف 

 المعياري

درجة 
 الحرية

 )ت(

 معنوية الداللة مستوى الداللة قيمة

 يددالتهيئة للدرس اعب
 05. 2.40 ذكور

109 
-

 دالة 05. -1.95
 04. 2.53 إناث

 عرض الدرس 
 05. 2.57 ذكور

 غَت دالة 71. 37. 109
 04. 2.53 إناث

إدارة الصف والعبلقات 
 اإلنسانية

 06. 2.35 ذكور
109 

-
1.06

- 
 غَت دالة 29.

 05. 2.42 إناث

 اختيار طريقة التدريس اؼبناسبة  
 06. 1.99 ذكور

109 
-

4.83
- 

 دالة 00.
 05. 2.38 إناث

 اختيار الوسائل التعليمية
 هاواستخدام

 06. 2.06 ذكور
109 

-
4.81

- 
 دالة 00.

 04. 2.40 إناث

 اختيار األنشطة التعليمية 
 07. 2.34 ذكور

109 
-

 دالة 01. -2.71
 05. 2.56 إناث

 توجيو األسئلة وإدارهتا
 07. 2.49 ذكور

109 -
 غَت دالة 22. -1.24

 05. 2.59 إناث

 غلق الدرس
 06. 2.28 ذكور

109 -
1.58- 

 غَت دالة 12.
 05. 2.41 إناث

 اإلصبايل
 05. 2.31 ذكور

109 
-

 دالة 00. -2.93
 04. 2.48 إناث
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( بُت ά=0.05إحصائية عند مستوى الداللة ) ةتوجد فروؽ ذات دالل( أنو 20يبلحظ من جدوؿ )
 اوقد جاءت أيضً  ،اؼبكتسبة ؼبعلميهم بشكل عاـ لصاحل اإلناث متوسطات تقدير التبلميذ للمهارات التدريسية

اختيار الوسائل  –اختيار طريقة التدريس اؼبناسبة  –التهيئة للدرس اعبديد ألربعة ؿباور وىي: النتائج دالة 
اختيار األنشطة التعليمية، ومل تكن ىناؾ داللة للمحاور األربعة األخرى : عرض  – هاواستخدام التعليمية

 غلق الدرس. – توجيو األسئلة وإدارهتا – إدارة الصف والعبلقات اإلنسانية –لدرس ا
( بُت ά=0.05إحصائية عند مستوى الداللة ) ةىل توجد فروؽ ذات دالل :السؤاؿ الثالث عنولئلجابة 

خداـ مت است الصف الدراسيمتوسطات تقدير التبلميذ للمهارات التدريسية اؼبكتسبة ؼبعلميهم يعزى ؼبتغَت 
 :يتوكانت النتائج على النحو اآل (One – Way ANOVA)ربليل التباين األحادي 

 الصف الدراسيالفروؽ بُت متوسطات أفراد العينة يعزى ؼبتغَت (: 22جدوؿ رقم )

مجموع  التباين األبعاد
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحرية

 )ؼ(
مستوى  قيمة

 الداللة
معنوية 
 الداللة

 التهيئة للدرس اعبديد
 2 51. 1.01 بُت اجملموعات

 108 12. 13.35 داخل المجموعات دالة 02. 4.08

 110  14.36 اجملموع

 عرض الدرس
 2 20. 40. بُت اجملموعات

 108 09. 10.11 داخل المجموعات غَت دالة 12. 2.15

 110  10.52 اجملموع

إدارة الصف والعبلقات 
 اإلنسانية

 2 38. 75. بُت اجملموعات

 108 14. 15.17 داخل المجموعات غَت دالة 07. 2.68

 110  15.92 اجملموع

 اختيار طريقة التدريس
 2 2.47 4.95 بُت اجملموعات

 108 17. 18.03 داخل المجموعات دالة 00. 14.82

 110  22.97 اجملموع

  الوسائل التعليمية اختيار
 هاواستخدام

 2 2.05 4.11 بُت اجملموعات

 108 13. 14.14 داخل المجموعات دالة 00. 15.69

 110  18.24 اجملموع

 اختيار األنشطة التعليمية
 2 1.26 2.51 بُت اجملموعات

 108 17. 18.52 داخل المجموعات دالة 00. 7.33

 110  21.04 اجملموع

 وإدارهتاتوجيو األسئلة 
 2 10. 20. بُت اجملموعات

 108 19. 20.96 داخل المجموعات غَت دالة 59. 53.

 110  21.17 اجملموع
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( بُت ά=0.05إحصائية عند مستوى الداللة ) ةتوجد فروؽ ذات دالل( أنو 21يبلحظ من جدوؿ )
وؼبعرفة الفروؽ يف اؼبتوسطات  ،متوسطات تقدير التبلميذ للمهارات التدريسية اؼبكتسبة ؼبعلميهم بشكل عاـ

Scheffe)الثامن( مت استخداـ معادلة شيفي  -السابع -بُت الصفوؼ الثبلثة )السادس
a.b)،  وكانت الفروؽ

بينما كانت متوسطات الصف السادس والثامن  ،(2851حيث بلغ متوسطها ) ؛لصاحل الصف السابع
التهيئة )وىي:  ةعلى حد ل  ك    اورؿبػبمسة دالة  النتائج ا( على الًتتيب. وقد جاءت أيضً 2826( ، )2846)

اختيار األنشطة  – هاواستخدام اختيار الوسائل التعليمية –اختيار طريقة التدريس اؼبناسبة  –للدرس اعبديد 
إدارة الصف  –عرض الدرس )األخرى :  ثبلثة تكن ىناؾ داللة للمحاور ال، ومل (غلق الدرس –التعليمية

 .(توجيو األسئلة وإدارهتا – ةوالعبلقات اإلنساني
حيث تراوحت متوسطاهتا  وفاؼبعلم ةلباؼبهارات التدريسية سبتع هبا الطمن خبلؿ النتائج يبلحظ أف بعض 

 ةلبالود واالحًتاـ اليت أظهرىا الط مهارة عبلقةو  ،مثل كتابة نقاط الدرس على السبورة ،(2890 -2881بُت )
ومهارة  ،باإلضافة إىل تصحيح الواجبات ،الدرس السابق نهيد والسؤاؿ عالتم اوأيضً  تبلميذىم،ذباه  وفاؼبعلم

؛ 2017وقد اتفقت ىذه النتائج مع دراسة )الكويل، ،األسئلة اليت يقدمها لو التبلميذ ناالىتماـ باإلجابة ع
؛ الطراونة، 2016( وقد اختلفت مع دراسة )ؿبمود وفرج،  2010؛ أبو صواوين، 2016الكناين، 

    .أكدتا عل قصور األداء التدريسي للطالب خبلؿ فًتة التطبيق من خبلؿ التنفيذ والتقومي لتافوال (2015
 التوصيات:

 :أيتيها الدراسة يوصي الباحثاف دبا ييف ضوء النتائج اليت توصلت إل
جامعة حضرموت تكوف تابعة ؽبا بالتعاوف مع مكتب وزارة  -من كليات الًتبية  فتح مدارس قريبة -1

 .الًتبية ليسهل للطالب اؼبعلم اؼبشاىدة اؼبستمرة للمعلمُت
الًتبية العملية من قبل اؼبتخصصُت باعبامعة ليواكب مدارس اؼبستقبل  ؼبادة تطوير منوذج مقًتح  -2

 كاؼبدارس الذكية.
غر داخل كلية الًتبية يف مساقات طرؽ التدريس والًتبية العملية النظري تفعيل طريقة التدريس اؼبص -3

  وحىت يف مواد التخصص األخرى.
 

 غلق الدرس
 2 74. 1.48 بُت اجملموعات

 108 17. 18.40 داخل المجموعات دالة 02. 4.34

 110  19.88 اجملموع

 االصبايل

 2 64. 1.27 بُت اجملموعات

 108 09. 9.67 داخل المجموعات دالة 00. 7.10

 110  10.94 اجملموع
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 المراجع:
، عماف ، دار اؼبناىج للنشر 2(. الًتبية اؼبيدانية دليل عمل اؼبشرفُت والطبل  اؼبعلمُت. ط2007أبواؽبيجا، فؤاد حسن ) -

 والتوزيع.
درجة فبارسة طبل  الًتبية العملية يف كلية الًتبية باعبامعات الفلسطينية ؼبهارات التدريس (. 2016أبوحلتم، شادي صباؿ ) -

 -42(، ص 25الفعَّاؿ من وجهة نظر اؼبشرفُت، ؾبلة كلية الًتبية األساسية للعلـو الًتبوية واإلنسانية، جامعة بابل، العدد)
61. 

اؼبرحلة االبتدائية يف كليات الًتبية بفلسطُت يف ضوء معايَت (. تطوير مناىج إعداد معلمي 2012أبوحلتم، شادي صباؿ ) -
 اعبودة، رسالة دكتوراه، جامعة القاىرة، معهد الدراسات الًتبوية، مصر.

(. الكفايات التعليمية للطلبة اؼبعلمُت زبصص معلم صففي كلية الًتبية جبامعة األزىر من 2010أبو صواوين، راشد ؿبمد ) -
هتم التدريبية. ؾبلة اعبامعة اإلسبلمية للبحوث اإلنسانية، اعبامعة اإلسبلمية بغزة، شؤوف البحث وجهة نظرىم يف احتياجا

 .399-359(، ص 2(، العدد )18العلمي والدراسات، فلسطُت، اجمللد )
 (. مهارات التدريس. القاىرة: مكتبة زىراء الشرؽ للنشر2000إماـ ، ضبيدة ) -
(. تقومي مستوى أداء الطبل  اؼبعلمُت جبامعة األماـ ؿبمد بن سعود للمهارات 2018البقمى، خالد بن ؿبمد بن عبداهلل ) -

(، 8التدريسية. ؾبلة البحث العلمي يف الًتبية، جامعة عُت مشس، كلية البنات لآلدا  والعلـو الًتبوية، مصر، اجمللد )
 (.9العدد)

 ( يوليو.2-1ؤسبر العلمي العريب السادس، مصر: )(. أفاؽ ما بعد ثورات الربيع العريب، توصيات اؼب2013جامعة بنها ) -
 ( أبريل. 27-25(. دور كلية الًتبية يف التنمية البشرية، توصيات اؼبؤسبر العلمي األوؿ ، ليبيا : )2011جامعة ؿبمد الفاتح ) -
لية الًتبية النوعية، مصر: (. اؼبعلم العصري يف ظل ضماف اعبودة رؤية مستقبلية، اؼبؤسبر العلمي األوؿ بك2013جامعة اؼبنوفية ) -

 ( أبريل.    29-30)
(. تقومي اؼبهارات التدريسية البلزمة لدى الطلبة اؼبعلمُت يف أقساـ اللغة اإلقبليزية  بكليات 2013اعبريري، حسن صاحل ) -

 كلية الًتبية، اليمن.–جامعة حضرموت. رسالة ماجستَت غَت منشورة ، جامعة حضرموت  –الًتبية 
(. تقييم أداء معلمي الرياضيات من وجهة نظر طلبتهم يف ؿبافظة جنُت. رسالة ماجستَت غَت 2003حامد، سامر وجيو ) -

 كلية الدراسات العليا، فلسطُت.   –منشورة، جامعة النجاح الوطنية 
 نهضة اؼبصرية.، القاىرة : مكتبة ال1(. القياس والتقومي يف الًتبية وعلم النفس، ط2000حبيب، ؾبدي عبدالكرمي ) -
 ، عمَّاف: دار اؼبسَتة للنشر والتوزيع والطباعة.3(. مهارات التدريس الصفي. ط2009اغبيلة، ؿبمود ؿبمد ) -
 12/4/2019(: التعلم النشط، دار نشر يسطروف، مصر، تاريخ االطبلع 2018خَتي، ؼبياء ؿبمد أمين ) -

https://books.google.com/boks 
(. دور الدورات التدريبية يف تطوير مهارات التدريس الفعَّاؿ ؼبعلمي الًتبية الفنية من وجهة 2010الزىراين، بندر بن سعيد ) -

 نظرىم، رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة أـ القرى، اؼبملكة العربية السعودية.   
 مهارات التدريس رؤية يف تنفيذ الدروس. القاىرة: عامل الكتب.(. 2006زيتوف، حسن حسُت ) -
 ، عماف: دار بن اعبوزي.1(. إعداد وتدريب اؼبعلمُت، ط2009شويطرة، عيسى و ؿبمد، نزاؿ ) -
ر (. الكفايات التدريسية اليت ميتلكها الطلبة اؼبعلموف اؼبتدربوف يف اؼبدارس اؼبتعاونة من وجهة نظ2015الطراونة، ؿبمد حسن ) -

(، 3(، العدد )42اؼبعلمُت اؼبتعاونُت، دراسات للعلـو الًتبوية، اعبامعة األردنية، عمادة البحث العلمي، األردف، اجمللد)
 .        819-807ص

 (. أساسيات التطوير اؼبهٍت للمعلم، االسكندرية: دار اعبامعة اعبديدة.2006عبدالسبلـ، مصطف عبدالسبلـ ) -

https://books.google.com/boks
https://books.google.com/boks


 

169 

 (4) م. الرقن التسلسلي2020يونيو  ،(1الوجلد الثالث، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 د. خالد سلماف باصػػػػػػػػػػاحل ،باسامل د. ىدى أبوبكر ...ُتاؼبعلم ةمستوى توافر اؼبهارات التدريسية لدى الطلب
 

 (. اؼبعلموف وطرؽ التدريس. اؼبنصورة: مكتبة شجرة الدر.  2008عزالدين، ابوالنجا أضبد ) -
(. واقع برنامج الًتبية العملية يف مؤسسات التعليم العايل يف الضفة الغربية من وجهة نظر الطلبة 2013عيَّاد، حناف أضبد ) -

 اؼبعلمُت. رسالة ماجستَت منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح، فلسطُت.
(. تقومي أداء الطلبة اؼبعلمُت يف اعبانب العلمي ؼبقرر الًتبية العملية يف برنامج الًتبية دبنطقة نابلس 2008، عبدالكرمي )القاسم -

    (.1(، العدد )9كلية الًتبية، فلسطُت ، اجمللد )  –التعليمية. ؾبلة العلـو الًتبوية والنفسية ، جبامعة القدس اؼبفتوحة 
 ارات التدريس الفعَّاؿ. عماف، دار الفكر للنشر والتوزيع.(: مه2004قطامي، نائفة ) -
(. تقييم اػبصائص اؼبدركة واؼبأمولة ألداء عضو ىيئة التدريس من وجهة 2016قمر، ؾبذو  أضبد و عثماف، عبداهلل عثماف ) -

اعية، جامعة دنقبل ، نظر طبل  جامعة دنقبل وعبلقتها ببعض اؼبتغَتات الدميوغرافية. ؾبلة الدراسات االقتصادية واالجتم
 .  128 -99(، ص 3السوداف، العدد )

(. مدى تطبيق طبل  الًتبية العملية ؼبهارات التدريس بكلية الًتبية من وجهة نظر اؼبشرفُت 2017الكويل، جرب ؿبمد ) -
-21(، ص191مصر، العدد) كلية الًتبية، اعبمعية اؼبصرية للقراءة واؼبعرفة،  -الًتبويُت. ؾبلة القراءة واؼبعرفة، جامعة عُت مشس

48. 
(. مستوى فبارسة الكفايات التعليمية لدى الطالب اؼبعلم بقسم الًتبية اػباصة جبامعة 2016الكناين، رمي عبداهلل ؿبمد ) -

 .571-532(، ص 15عجلوف الوطنية وعبلقتها بالتحصيل االكادميي. ؾبلة ؾبمع، جامعة اؼبدينة العاؼبية، األردف، العدد )
(. تطوير بطاقة تقومي أداء الطالب اؼبعلم بكلية الًتبية البدنية والرياضية جبامعة اؼبلك سعود. 2013بداهلل بن حامد )اللهييب، ع -
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 د. خالد سلماف باصػػػػػػػػػػاحل ،باسامل د. ىدى أبوبكر ...ُتاؼبعلم ةمستوى توافر اؼبهارات التدريسية لدى الطلب
 

 
The Level of Availability of Teaching Skills Among Student Teachers in the College 

of Education, Mukalla - University of Hadhramout from the Viewpoint of their 

Students 

 

Dr. Khaled Selman Ba-Saleh    Dr. Huda Abubaker Basalem 

 

Abstract: 

The study aimed to reveal the level of availability of the teaching skills of the student 

teachers during the practical applying in Mukalla city’s schools, from the viewpoint of 

their students. The study sample consisted of (130) students. The researchers prepared a 

triple weight questionnaire consisting of (50) items to measure teaching skills. The study 

revealed to the availability of some teaching skills , including writing the points of the 

lesson on the board and the relation of friendliness and respect as well as asking and 

revising the previous lesson and correcting the homework. Their averages were (2.81 – 

2.90). the study also found that there were statistically significant differences between the 

averages of students’ appreciation of the teaching skills acquired for teachers in general in 

favor of females for the gender variable in favor of the seventh grade of the class variable. 

The researchers recommended opening schools close to the colleges of education to be 

affiliated with the Ministry of Education, and developing a proposed model for practical 

education students by specialists, to keep pace with schools in the future such as smart 

schools. 
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 أثر تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة في تحقيق الميزة التنافسية
 ركات الصناعية في محافظة حضرموت(على الش ة)دراسة استكشافي

 

 بن كليبعبداهلل سامل  د.                                                                         
 أستاذ مساعد، قسم احملاسبة

 اإلدارية وادلالية، جامعة الريانكلية العلوم 

  :ملخصال
الشركات ربقيق ادليزة التنافسية يف و تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة  العالقة بُت ربديد  تهدف الدراسة تس

ودة، وربقيق اإلبداع، ولللك ذلك من خالل زبفيض التكلفة، وربسُت اجل، و الصناعية يف زلافظة حضرموت
من  زيعها ومجع بياناهتابتصميم استبانة تضمنت زلوري التكلفة ادلستهدفة وادليزة التنافسية وتو  قام الباحث

، الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموت( مفردة ميثلون مدراء عموم ونواهبم ومدراء ماليُت وزلاسبُت يف 67)
وتوصلت الدراسة إىل عدد من ، ية حديثة الختبار فرضيات الدراسةأدوات إحصائية علم واستخدم الباحث
،  وب التكلفة ادلستهدفة بدرجة عاليةتطبق أسل الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموتن أ االستنتاجات أعلها

يوجد أثر ذو داللة معنوية لتطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة يف ربقيق ادليزة التنافسية بدرجة عالية كما 
وأىم التوصيات اليت قدمتها الدراسة ، باألبعاد اليت مت دراستها يف ىله الدراسة وىي: الكلفة واجلودة واإلبداع

 الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموتمستوى تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة يف ضرورة االىتمام برفع 
  .على كافة اجلوانب احملاسبية واإلدارية فيها بأسلوب علمي وخطوات واضحة وزلددة

 :المقـدمــة
هتتم منشآت األعمال بالقضايا ادلتعلقة بالتكاليف اليت تتحملها يف سبيل شلارسة أنشطتها ادلختلفة، 

كون زلاسبة التكاليف ىي احملدد الرئيس   ىاوتطوير  لتحسُت أنظمة التكاليف ادلطبقة لديها اولللك تسعى دائمً 
تساعد يف ربديد األسعار ادلناسبة لبيع السلعة أو تقدًن  ث م ومن  لتكلفة السلعة ادلنتجة أو اخلدمة ادلقدمة،

وربقيق الكفاءة من خالل  ،زلاسبة التكاليف يف الرقابة على عناصر التكاليف عدتسا ااخلدمة، وأيضً 
االستخدام األمثل لعوامل اإلنتاج، كما تساعد يف ازباذ القرارات من خالل التقارير اليت تقدمها لإلدارة العليا 

إىل أّن زلاسبة  باإلضافة ،القراراتودلختلف ادلستويات اإلدارية ادلتضمنة معلومات مالئمة لًتشيد عملية ازباذ 
كفاءة األداء يف ادلراكز   وتقييم ،التخطيطيةوإعداد ادلوازنات  ،التكاليف توفر البيانات الالزمة للتخطيط

 سام اليت تستخدم عناصر التكاليف.واألق
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ّّنا واجهت الكثَت من االنتقادات إوبالرغم من كل األىداف اليت تسعى النظم التقليدية إىل ربقيقها ف
وكللك  هاوتوزيع عتمادىا على التقدير الشخصي يف مسألة ربميل عناصر التكاليف الصناعية غَت ادلباشرةال

أنو يتم ربديد سعر البيع بعد االنتهاء من  دبعٌت ،البيعيف مسألة اعتمادىا على مبدأ التكلفة تقود إىل سعر 
لللك وألوجو قصور أخرى ظهرت يف الفكر  ارً تصنيع ادلنتج وربميلو بكل التكاليف ادلباشرة وغَت ادلباشرة، ونظ

 ،احملاسيب مداخل وأنظمة زلاسبية جديدة إلدارة التكلفة يف زلاولة لتاليف أوجو القصور يف األنظمة التقليدية
  :منها عدة الريادة يف التكلفة ظهرت أساليب اسًتاتيجيةولتجسيد 

اإلدارة بالتكلفة  ،ادلستهدفة ةالتكلف ،باألنشطة اإلدارة ،إدارة اجلودة الشاملة،التكلفة على أساس النشاط
 تدعم االذباه ضلو احلاجة لإلدارةمن األساليب اليت جاءت ل اوغَتى ادلنتجتكلفة دورة حياة  ،ادلستهدفة

 .للتكاليف االسًتاتيجية
يف اجملال التكنولوجي واالقتصادي إىل اشتداد ادلنافسة بُت  اوقد أّدت ادلتغَتات البيئية ادلتسارعة وخصوصً 

وتساعدىا على  ،منشآت األعمال، األمر اللي دفعها إىل تبٍت أساليب حديثة تتالءم مع طبيعة تلك ادلتغَتات
ويأيت أسلوب التكلفة ادلستهدفة يف ىلا اإلطار ليعرب عن أسلوب حديث من أساليب  .ربقيق ادليزة التنافسية

إظّلا يتعداىا ليشمل عملية التنسيق والتنظيم و اسبة اإلدارية ال يقتصر نشاطو على إدارة التكاليف فحسب احمل
، فهو يساعد منشآت األعمال على ربقيق الكفاءة من خالل زبفيض هاوأقسام جلميع إدارت ادلنشأة

 .التنافسية ومن ث ميكن ادلنشآت من ربقيق ادليزة ،التكاليف
يف ىلا  الشركات ىناك حاجة ملحة إلدارة يلأعلية كبَتة لالقتصاد الوطٍت، وبالتا صناعيالوميثل القطاع 

الشركات يقدم معلومات متكاملة دقيقة ومالئمة لبيئة ادلنافسة اليت تواجهها  ،القطاع لنظام تكاليفي حديث
، ولللك جاءت ىله الدراسة لتسلط الضوء على أثر تطبيق أسلوب التكلفة الصناعية يف زلافظة حضرموت

 .الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموتادلستهدفة يف ربقيق ادليزة التنافسية يف 
 :مشكلة الدراسة

 ىناك اعًتاف متزايد يف أوساط الباحثُت يف رلال احملاسبة اإلدارية بأن أدوات احملاسبة اإلدارية التقليدية مل
تعد قادرة على  رلاراة التطورات ادلتسارعة يف بيئة اإلنتاج ادلعاصرة، واليت تتجلى أبرز صورىا يف اشتداد ادلنافسة 
زللًيا ودولًيا والتطورات التكنولوجية السريعة وتنوع احتياجات ادلستهلك وتغَت األذواق، باإلضافة إىل قصر دورة 

 حياة ادلنتج.
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فع الشركات )منظمات األعمال( ضلو البحث عن أدوات ووسائل جديدة لقد ساعلت ىله العوامل يف د
 إلدارة الكلفة والعمل على زبفيضها، ومن أبرز ىله األدوات نظام التكلفة ادلستهدفة.

إن التحدي األساسي اللي تواجهو الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموت ىو كيفية ادلواءمة بُت 
منتجاهتا مع أسعار ادلنتجات ادلستوردة من اخلارج ادلنخفضة وىدف  ىدف زبفيض التكلفة لتتوافق أسعار

 احلفاظ على مستويات جودة عالية دلنتجاهتا. 
وعليو فقد صممت ىله الدراسة الستكشاف مدى تطبيق الشركات الصناعية دبحافظة حضرموت ألبعاد 

 .ة شلثلًة يف الكلفة واجلودة واإلبداعأسلوب التكلفة ادلستهدفة وتأثَت ذلك على أبعاد ادليزة التنافسية للشرك
 :وميكن ربديد مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية

 ؟ الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموتسلوب التكلفة ادلستهدفة يف أتطبيق  تتوافر مقوماتىل  (1
شركات الصناعية يف الربقيق ادليزة التنافسية يف  يفتطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة  ىل يسهم  (2

 ؟ زلافظة حضرموت
 التساؤالت الفرعية اآلتية: السؤال الثاين ويتفرع من

خفض التكلفة بوصفها أحد أبعاد ادليزة التنافسية يف  يفتطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة  ىل يسهم  (1
 ؟ الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموت

اجلودة بوصفها أحد أبعاد ادليزة التنافسية يف  يفتطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة  ىل يسهم  (2
 ؟ الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموت

الشركات اإلبداع بوصفو أحد أبعاد ادليزة التنافسية يف  يف تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة ىل يسهم  (3
 ؟ الصناعية يف زلافظة حضرموت

  :أىمية  الدراسة

  آلتية:ميكن تلخيص أعلية الدراسة يف النقاط ا
 ،حجم األرباح اليت ربققها ادلنشآتتنبع أعلية الدراسة من أعلية موضوع التكاليف ومالو من أثر يف  (1

  ومن ث زيادة قدراهتا على التنافس.
إىل نظام تكاليفي حديث يقدم معلومات متكاملة دقيقة ومالئمة  الشركات الصناعيةحاجة إدارة  (2

لى ع الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموتللتطورات ادلتسارعة وبيئة ادلنافسة ادلتزايدة اليت تواجهها 
 .الصعيد احمللي واإلقليمي على ادلستوى الدويل
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العلمي إلجراء دراسات علمية مساعلة  يف رلال البحث  ىله الدراسة من وجهة نظر الباحث د  تع (3
اليت هتتم  باألساليب احلديثة للمحاسبة  ،األخرى يرية سلتلفة يف ادلنشآتمستقبلية يف رلاالت تطو 

واستخدام التقنيات احلديثة والًتكيز على  ،بالتنافسيةظل بيئة أعمال تتصف يف  ،االسًتاتيجيةاإلدارية 
 يف ادلستقبل البعيد. االسًتاتيجيةالتطورات 

 :أىداف الدراسة
 :اآلتي تحقيق  تهدف ىذه الدراسة تس

الشركات الصناعية يف زلافظة يف التكلفة ادلستهدفة  نظام تطبيقمدى توافر مقومات  التعرف على (1
 .حضرموت

فحص )أو دراسة( ما إذا كان تطبيق نظام الكلفة ادلستهدفة يسهم يف خفض الكلفة بوصفها أحد  (2
 .الشركات الصناعية دبحافظة حضرموتأبعاد ادليزة التنافسية يف 

فحص )أو دراسة( ما إذا كان تطبيق نظام الكلفة ادلستهدفة يسهم يف ربقيق اجلودة بوصفها أحد  (3
 .أبعاد ادليزة التنافسية يف الشركات الصناعية دبحافظة حضرموت

صفو أحد فحص )أو دراسة( ما إذا كان تطبيق نظام الكلفة ادلستهدفة يسهم يف ربقيق اإلبداع بو  (4
 .أبعاد ادليزة التنافسية يف الشركات الصناعية دبحافظة حضرموت

 :فرضيات الدراسة
 :لتحقيق الًتابط بُت مشكلة الدراسة وأىدافها تقوم الدراسة على الفرضيات الرئيسة والفرعية اآلتية

الصناعية يف الشركات يف ق أسلوب التكلفة ادلستهدفة يتطبتتوافر مقومات ال  :األولالفرض الرئيس  -
  .زلافظة حضرموت

 وربقيقتطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة  بُت  داللة معنوية ذات عالقةوجد تال  :الفرض الرئيس الثاني -
 :ويتفرع من ىلا الفرض الفروض الفرعية اآلتية (اإلبداع التكلفة، اجلودة،ادليزة التنافسية )

  زبفيض التكلفة بوصفها و تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة بُت داللة معنوية  ذات عالقةوجد تال
 أحد أبعاد ادليزة التنافسية.

  ربقيق اجلودة بوصفها أحد و تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة بُت داللة معنوية  ذات عالقةوجد تال
 أبعاد ادليزة التنافسية.
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  أحد  ربقيق اإلبداع بوصفوو تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة بُت داللة معنوية  ذات عالقةوجد تال
 .أبعاد ادليزة التنافسية

       :أنموذج الدراسة
 ( يوضح أظلوذج الدراسـة1شكل رقم )

                                           
 ادلتغَت التابع               ادلتغَت ادلستقل                                                               

                                                 
 
 

  

سلوب التكلفة أ
 ادلستهدفة

 ادليزة التنافسية

خفض 
 التكلفة

 
 اجلودة
 

 اإلبداع

 .إعداد الباحث :ادلصدر
 :منهج "أسلوب" الدراسة

اعتمدت الدراسة على ادلنهج الوصفي التحليلي كونو يتناسب مع طبيعة الدراسة اليت هتدف إىل معرفة 
 .الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموتيف أثر تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة يف ربقيق ادليزة التنافسية 

 :واعتمدت الدراسة على مصدرين جلمع البيانات وادلعلومات وعلا
يتمثل يف األدبيات اليت اىتمت دبوضوع أسلوب التكلفة ادلستهدفة وأثره يف ربقيق ادليزة التنافسية من   :األول
 وحبوث، ودراسات علمية، ورسائل علمية. كتب،
يتمثل يف البيانات اليت مت مجعها ميدانًيا عن طريق استبانة من واقع عينة الدراسة، وربليلها باستخدام  :الثاني

 .(SPSS)ائية العلمية احلديثة باالستناد إىل الربنامج اإلحصائي األساليب اإلحص
وتعد االستبانة األداة الرئيسة جلمع البيانات األولية يف ىله الدراسة، وقد مت إعدادىا بعد االطالع على 

زبفيض التكاليف باستخدام أسلوب ( بعنوان "2117دراسة احلمَتي )علها أ ،بعض الدراسات السابقة
( 2116) كوديد دراسةو  ،"كو إلنتاج زيت احملركات يف دياىلدراسة تطبيقية يف شركة بي –ادلستهدفة التكلفة 
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 الشركات من عينة على ميدانية دراســة - التكلفة ريادة اسًتاتيجية يف ودورىا ادلستهدفة التكلفة" بعنوان
 :واشتملت األداة على جزئُت علا ." اخلرطوم بوالية الصناعية

لق باحلصول على البيانات الدميوغرافية بأفراد عينة الدراسة واليت تضمنت )التخصص العلمي، : يتعاألول -
 .ادلؤىل العلمي، سنوات اخلربة، ادلركز الوظيفي(

احلصول على البيانات ادلتعلقة دبحاور الدراسة  إىل : تضمن الفقرات اليت هتدف من خالذلا الدراسةالثاني -
 :وكانت على النحو اآليت

 .( فقرة من فقرات االستبانة11حددت ذلا ) :التكلفة ادلستهدفة أسلوب (1
 .( فقرة من فقرات االستبانة18أبعاد ادليزة التنافسية: تضمنت ثالثة أبعاد وحددت ذلا ) (2

 : وصدقها ثبات أداة الدراســةاختبار  -
 اس حىت يكون صاحلً يُعد الثبات من ادلفاىيم اجلوىرية اليت غلب توفرىا يف ادلقيا :ثبات أداة الدراسة (1

ويقصد بثبات ادلقياس االتساق الداخلي بُت عباراتو، حىت يتم احلصول على النتائج  لالستخدام،
متتالية، إىل جانب التأكد من موضوعية  عدة مرات ستخدم ادلقياس لقياس متغَت ماذاهتا إذا ا

فقراتو على  نجابة عطلب من شخص ما اإل النتائج نفسها إذاادلقياس، أي أنو يتم احلصول على 
 اآليت: على النحو  الدراسة يف ادلستخدمة ادلقاييس ثبات من التحقق مت وقد ،فًتات متباعدة

  (Alph Cronbach)كرونباخ اختبار الثبات دبعامل ألفا -
اللي يقيس نسبة تباين اإلجابات ومدى الثبات  ألفا كرونباخ، معامل مت اختبار الثبات وذلك باستخدام

شلا يساعد على مقدرهتا  ،رلموعة واحدة البعضالستبيان، حبيث تكون مع بعضها الداخلي ألسئلة اوالًتابط 
وعادة تًتاوح قيمة معامل ألفا كرونباخ ما بُت )صفر  ،يف إعطاء نتائج متوافقة لردود ادلستجيبُت ذباه االستبيان

س، وقد مت إغلاد الثبات حملاور وكلما اقًتبت من الواحد كلما عكس قوة التماسك الداخلي للمقيا ،(1 –
 الدراسة، كما ىو موضح يف اجلدول اآليت:

 ( اختبار الثبات حملاور الدراسة )اختبار ألفا كرونباخ(1) رقم جدول
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات احملور

 1.854 11 التكلفة ادلستهدفة          
 1.856 7 التكلفة 

 1.871 6 اجلودة
 1.759 5 اإلبداع

 1.946 29 مجايلاإل

 SPSSادلصدر: إعداد الباحث باالعتماد على برنامج 
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 الثبات بداللة التجزئة النصفية: -
 -سبَتمان معامل مت استخدام معامالت الثبات بالتجزئة النصفية دلتغَتات الدراسة، وذلك باستخدام

 إليها التوصل مت اليت النتائج أىم وكانت ككل، ولألداةة حد على زلور لكل بالنسبة النصفية للتجزئة براون
 :اآليت اجلدول يف موضحة

 ( الثبات بالتجزئة النصفية دلتغَتات الدراسة2) رقمجدول 

 عدد الفقرات احملور
براون  –معامل سبَتمان 

 للتجزئة النصفية

 1.873 11 التكلفة ادلستهدفة

 1.839 7 التكلفة

 1.813 6 اجلودة

 1.738 5 اإلبداع

 1.913 29 مجايلاإل

 SPSSادلصدر: إعداد الباحث باالعتماد على برنامج 
ويقصد بو التأكد من دقة فقرات القياس، وتناسقها، وتوافقها،  :الدراسة صدق أداة اختبار (2

بإجراء  تغَتات ادلراد قياسها، لللك قام الباحثومالءمتها للبيئة البحثية، وقدرهتا على قياس ادل
  االختبار اآليت: 

 علىا بعرضه ادلبدئيةا صورهت يفة لالستبان الظاىري الصدق من التأكد مت اختبار الصدق الظاىري: -
 أداة عبارات من عبارة كل صياغة وضوح مدىحول  الرأي بداءإل ادلتخصصُت احملكمُت من عدد

 تنتمي اللي للمحور العبارة مناسبة ومدى، ألجلو وضعت ما لقياس العبارة مةءمال ومدى، الدراسة
 العبارات صياغة على تعديالت أية بإدخال النصح إسداء احملكمُت من انالباحث طلب كما إليو،

 وغَت مكررة عبارة أي حلف أو ،مشواًل  االستبانة لتزداد جديدة عبارات أية إضافة أو ،اوضوحً  لتزداد
 يف التعديالت ىله وجاءت، احملكمُت من %(81عليها ) تفقا اليت التعديالت وأجريت، ضرورية
 .اوضوحً  لتزداد العبارات بعض صياغة
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 لكل الداخلي االتساق صدق باستخدام اإحصائيً  األداة صدق قياس مت :الداخلي االتساق صدق -
 .عبارة لكل (R) االرتباط معامالت يبُت يتاآل واجلدول للمجال، الكلية بالدرجة وارتباطها فقرة

 للمجال الكلية بالدرجة عبارة كل ارتباط دبعامل الداخلي االتساق صدق( 3) رقم جدول

 العبارة رقم
التكلفة 
 ادلستهدفة

 اإلبداع اجلودة التكلفة

1 .623**1 0.780** 0.819** 0.733** 
2 .624**1 0.628** 0.801** 0.767** 
3 .456**1 0.698** 0.818** 0.707** 
4 .448**1 0.790** 0.782** 0.685** 
5 .565**1 0.693** 0.665** 0.689** 
6 .651**1 0.801** 0.786** - 
7 .765**1 0.749** - - 
8 .611**1 - - - 
9 .787**1 - - - 
10 .736**1 - - - 
11 .747**1 - - - 

 SPSSباالعتماد على برنامج  ادلصدر: إعداد الباحث
 .(0.01) معنوية مستوى عند دال ارتباط معامل **

 :مجتمع الدراسة
ونواهبم وادلدراء ادلاليُت  الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموت مدراء عموم يتكون رلتمع الدراسة من 

م جد تقارير إحصائية دقيقة عن عددىحيث ال تو ؛ الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموتواحملاسبُت يف 
 وذلك بسبب وجود النزاعات ادلسلحة واحلرب الدائرة يف البالد.

 :عينة الدراسة -
الشركات الصناعية يف ونواهبم وادلدراء ادلاليُت واحملاسبُت يف بعض  مت أخل عينة عشوائية من مدراء العموم

 .( شخًصا 77وبلغ عددىم )  زلافظة حضرموت
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 على أفراد عينة الدراسة ونسبة اإلعادةالموزعة انات باالست يوضح( 4جدول رقم )
عدد االستبيانات 

 الموزعة
 عدد االستبيانات

 المسترجعة
 إجمالي االستبيانات الصالحة عدد االستبيانات التالفة

77 
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
77 99% 3 4% 67 87% 

 م 9799إعداد الباحث باالعتماد على نتائج االستبيانات لعام  :المصدر

 :حدود الدراسة
؛ كوّنا  الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموتاقتصر نطاق الدراسة ادليدانية على  :الحدود المكانية -

 .كافية إلجراء ىله الدارسة
، وىي م2119ديسمرب  –يوليو تتمثل يف ادلدة الزمنية للدراسة ادليدانية ادلمتدة ما بُت الحدود الزمانية:  -

وربليلها  ،اناتوتفريغ البي ،واستعادهتا منهم ،ادلدة اليت مت فيها توزيع االستبانة على أفراد العينة ادلبحوثة
 .واستخالص النتائج ،اإحصائيً  ربلياًل 

 -:سابقةالدراسات ال
 -:األجنبية أعلهاالسابقة يف ىلا اجملال العربية و ك العديد من الدراسات ىنا
  الدراسات العربيةأواًل ::- 
 –( بعنوان " تخفيض التكاليف باستخدام أسلوب التكلفة المستهدفة 9797دراسة الحميري ) (1

 تطبيقية في شركة بيكو إلنتاج زيت المحركات في ديالى "دراسة 
حديثة يف إدارة  اسًتاتيجيةىدفت ىله الدراسة إىل عرض كيفية استخدام التكلفة ادلستهدفة بوصفها 

، وكيف ميكن أن تعتمدىا الشركة عينة الدراسة هبدف خفض الكلف واالرتقاء باجلودة، مع وخفضها التكلفة
أعلها:  عدة ودة ادلطلوبة وتعزيز مكانتها يف السوق احمللية، وتوصلت الدراسة إىل نتائجاحلفاظ على مستوى اجل

ّن ادلقارنة بُت التكلفة الفعلية والتكلفة ادلستهدفة ضرورية لتحديد الفجوة التكاليفية اليت يتم معاجلتها أ
نافسُت والربح ادلستهدف باستخدام أسلوب التكلفة ادلستهدفة، غلب ربديد سعر البيع ادلستهدف وأسعار ادل

لتحديد التكلفة ادلستهدفة، التكلفة ادلستهدفة أسلوب يؤدي إىل معاجلة الفجوة التكاليفية ويؤدي إىل زبفيض 
 .التكاليف مع احملافظة على اجلودة
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ضرورة تبٍت الشركات الصناعية ألساليب احملاسبة اإلدارية بشكل عام وأسلوب  :أوصت الدراسة دبا يأيت
ة ادلستهدفة بشكل خاص، على إدارة الشركات يف العراق إعطاء اىتمام أكرب بقسم احملاسبة وخاصة التكلف

اإلدارية والتكاليف دلا ذلا من دور يف ربقيق ادليزة التنافسية، ضرورة توجيو ادلزيد من األحباث ضلو االستفادة من 
بشكل تطبيقي دلا ذلا من دور يف ربقيق تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة واستخدامو يف الشركات الصناعية 

 .ميزة تنافسية
 - ريادة التكلفة استراتيجية( بعنوان" التكلفة المستهدفة ودورىا في 9796دراسة كوديد ) (2

 دراســة ميدانية على عينة من الشركات الصناعية بوالية الخرطوم "
ريادة التكلفة، وبيان أثر زبفيض  واسًتاتيجيةىدفت ىله الدراسة إىل توضيح مفهومي التكلفة ادلستهدفة 

ريادة  اسًتاتيجيةالتكاليف باستخدام أسلوب التكلفة ادلستهدفة باإلضافة إىل دور التكلفة ادلستهدفة يف صلاح 
التكلفة ادلستهدفة على اخلفض الشامل لتكاليف  تعمل :منهاعدة التكلفة، وتوصلت الدراسة إىل نتائج 

 واسًتاتيجيةالتكلفة، باإلضافة إىل كون التكلفة ادلستهدفة  اسًتاتيجيةمات تساىم يف صلاح اإلنتاج، وتوفر معلو 
 .ريادة التكلفة تعتمد على التقنية التكنولوجية احلديثة

فعالة  اسًتاتيجيةوقد أوصت الدراسة الشركات باآليت: نشر الوعي داخل الشركات للعمل على اختيار 
وتعزيز العمل بأنظمة التكاليف احلديثة للبقاء يف دنيا  ،التغَتات احلديثة لدعم نظام التكاليف للتكيف مع

 .األعمال، واالىتمام بالربامج التدريبية ادلتطورة يف رلال التكاليف دلواكبة التغَتات التقنية ادلتسارعة
( بعنوان "دور أسلوب التكلفة المستهدفة في تحديد سعر المنتوج 9795دراسة بن سعيد ) (3

 بســكرة " - ENICABالة مؤسســة صناعة الكوابل دراسة ح
ىدفت ىله الدراسة إىل إبراز العالقة بُت التكاليف ادلستهدفة وربديد السعر، والتعريف باألساليب 
ادلختلفة حلساب التكاليف والتوصل إىل رلموعة من ادلقًتحات اليت ميكن أن تفعل دور التكاليف يف ربديد 

إّن من أىم الصعوبات اليت تواجو ادلؤسسة زلل الدراسة  :أعلهاعدة سة إىل نتائج وتوصلت الدرا .سعر ادلنتج
ىو عدم توفر أنظمة ادلعلومات التطبيقية الالزمة، وإّن تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة يؤدي إىل زيادة احلصة 

 .السوقية للمؤسسة وربقيق ىامش ربح يف ادلدى الطويل
تقدًن أعلية علمية ألسلوب التكلفة ادلستهدفة خاصة يف مناىج  :وقدمت الدراسة التوصيات اآلتية

الدراسة اجلامعية شلا غلعل خرغلي قسم احملاسبة على إدلام ودراية كافية بأعليتو، عقد دورات تدريبية وبرامج 
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نوعية حول أسلوب التكلفة ادلستهدفة حبيث ميكن للمؤسسات االستفادة من ىله الدورات وزلاولة تطبيق 
 .سلوب، توفَت الربامج واألنظمة الالزمة وادلدعمة لتطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفةاأل

( بعنوان "استخدام تقنيتي الكلفة المستهدفة وىندسة 9793والمعموري ) فأبو رغيدراسة  (4
القيمة كإطار متكامل في تخفيض تكاليف المنتجات )دراسة تطبيقية في الشركة العامة 

 سط(وا –للصناعات النسيجية 
شلثلة بالكلفة ادلستهدفة  االسًتاتيجيةىدفت ىله الدراسة إىل تعزيز اإلطار النظري لتقنيات إدارة الكلفة 

وىندسة القيمة، والتعرف على إمكانية التطبيق لتلك التقنيات يف زبفيض تكاليف ادلنتجات عن طريق تطبيقو 
 رسم سياسة الشركة من خالل تصميم ومن ث بيان أثر ىله التقنيات يف ،يف إحدى الشركات الصناعية

إّن نظم التكاليف التقليدية يف بيئة  :منها عدة ادلنتجات بأقل كلفة وأعلى جودة، وتوصلت الدراسة إىل نتائج
التصنيع احلديثة مل تعد قادرة على تلبية حاجة الوحدات االقتصادية إىل ادلعلومات ادلفيدة يف رلال زبفيض 

قيمة من أىم األدوات اليت تستخدم يف ربقيق التكلفة ادلستهدفة من خالل تعديل التكاليف، تعّد ىندسة ال
تصميم ادلنتجات اللي يؤدي إىل زبفيض التكاليف دون ادلساس باجلودة، عدم وجود سياسة واضحة للتسعَت 

ب ادلنتجات الّّنا تعتمد ادلدخل التقليدي يف التسعَت يف حُت أّن غإإذ  ؛يف الشركة العامة للصناعات النسيجية
 .تزيد تكلفتها الفعلية عن أسعار السوق

قات اليت ربول دون تطبيق تقنية التكلفة ادلستهدفة وىندسة و بالعمل على إزالة ادلع الدراسةوقد أوصت 
وعمل الفريق الواحد، زج العاملُت يف دورات تدريبية  وروحهما القيمة من خالل نشر ثقافة التطور واإلبداع

وىندسة القيمة يف زبفيض تكلفة  ،للتعرف على منافع تقنية التكلفة ادلستهدفة ارجووخ داخل العراق
ادلنتجات، باإلضافة إىل إدخال احلاسوب يف عملية التصميم واالستفادة من شبكة اإلنًتنت يف التعرف على 

 .التصاميم ادلختلفة للمنتج
الكلفة المستهدفة في ( بعنوان "استعمال تقنية 9799دراسة سليمان وعبداهلل وحليحل ) (5

 تخفيض التكاليف بالتطبيق في شركة األمل الصناعية "
ىدفت ىله الدراسة إىل ربديد نواحي القصور اليت تعاين منها األنظمة التقليدية للتكاليف يف بيئة 

ة األعمال احلديثة، وتسليط الضوء على تقنية التكلفة ادلستهدفة يف زبفيض التكاليف وأعليتها كأداة إلدار 
التكلفة، وبيان أثر استخدام تقنية التكلفة ادلستهدفة يف زبفيض التكاليف باالعتماد على التحليل ادلفكك 

إّن اتباع النظم التقليدية  :منها عدة وتوصلت الدراسة إىل نتائج ،وىندسة القيمة لتحقيق التخفيض ادلستهدف
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من قبل ادلنشآت الصناعية احمللية دبدى أعلية يف ربديد سعر البيع يؤدي إىل زبفيض األرباح، وجود عدم فهم 
تطبيق تقنية التكلفة ادلستهدفة وأثرىا يف التكاليف واألرباح يف ادلنشأة، إّن اعتماد التسعَت على أساس الكلفة 
+ ىامش الربح ادلعمول بو يف الشركة يؤدي إىل أسعار مرتفعة وغَت تنافسية، ويؤدي تطبيق تقنية التكلفة 

إىل إمكانية طرح منتجات ذات مواصفات ضمن رغبات  اويؤدي أيضً  ، زبفيض التكاليفادلستهدفة إىل
 .وإمكانية التصدي للمنافسة احمللية واألجنبية بشكل واضح ومنظم ،ادلستهلكُت وحدودىم ادلادية

غلب زبفيض التكاليف قبل حدوثها أثناء مرحلة التصميم لصعوبة  :وقدمت الدراسة التوصيات اآلتية
التأثَت على الكلفة بعد حدوثها، غلب استخدام تقنية التكلفة ادلستهدفة يف الشركات الصناعية ألّنا تؤدي إىل 
زبفيض التكاليف وزيادة األرباح، ضرورة استخدام التحليل ادلفكك وىندسة القيمة مع التكاليف ادلستهدفة 

 .وباللات أسلوب ىندسة القيمة
: الدراسات األجنبيةاثانيً  : 

 :( بعنوان2014،)( Ghafeer،Abdul Rahman،Mazahrih) دراسة( 9
"The Impact of Target Cost Method of Industrial Companies to Strengthen the 

Competitiveness" 

ىدفت ىله الدراسة إىل تناول طريقة التكلفة ادلستهدفة بوصفها واحدة من أساليب احملاسبة اإلدارية 
 ،، ودراسة تأثَتىا على ربقيق النجاح يف رلال التنافسية للشركات الصناعية، وربقيق مزايا تنافسيةاالسًتاتيجية

 :شركة، وتوصلت إىل رلموعة من النتائج منهاوالتفوق على قدرات ادلنافسُت، وضمان تعزيز القدرة التنافسية لل
ىناك عالقة إغلابية ومباشرة بُت طريقة التكلفة ادلستهدفة وتعزيز ميزة التكلفة، وبُت طريقة التكلفة  إنّ 

  .ادلستهدفة وتعزيز ميزة اجلودة، وبُت طريقة التكلفة ادلستهدفة وتعزيز ادليزة البيئية
 اإلدارة العليا بتطبيق طريقة التكلفة ادلستهدفة ضرورة دعم :منهالتوصيات وقدمت الدراسة رلموعة من ا

ضرورة تطوير نظم التكاليف  .اإلنتاج لتعزيز القدرة التنافسية، لتحقيق زبفيضات كبَتة يف تكاليف واىتمامها
فعالة من خالل االعتماد على  االسًتاتيجيةادلطبقة يف الشركات الصناعية السويدية حىت تكون نظم ادلعلومات 

 مداخل حديثة من أجل ربقيق األرباح وتعزيز قدرهتا التنافسية.
بعنوان  : (Yazdifar & Askarany،2011) 9) دراسة  

"Comparative Study of the Adoption and Implementation of Target Costing in UK، 

Australia and New Zealand" 

يف كل من ادلملكة ادلتحدة وأسًتاليا  هاوتطبيق إجراء مقارنة لتبٍت التكلفة ادلستهدفةىدفت الدراسة إىل 
ونيوزيلندا، عرب تطبيقها على احملاسبُت اإلداريُت ادلؤىلُت احلاصلُت على شهادة احملاسب اإلداري القانوين، 
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لدراسة مستوى التبٍت والتطبيق واللين يعملون يف الشركات الصناعية واخلدمية يف الدول السابقة، وقد اختربت ا
 ألسلوب التكلفة ادلستهدفة عرب قياس 

)ادليزة النسبية، التوافق، سهولة االستخدام، نتائج القدرة ــ خصائص أسلوب التكلفة ادلستهدفة وادلمثلة ب
بُت وقد أظهرت نتائج الدراسة انتشار استخدام منهج التكلفة ادلستهدفة  ،على االستخدام، نتائج التطبيق(

جوىرية يف مستوى التطبيق بُت الشركات  االشركات الصناعية واخلدمية يف الدول السابقة، إال أّن ىناك فروقً 
 الصناعية واخلدمية. 

وأوصت الدراسة بضرورة اىتمام الشركات باختبار مجيع اسًتاتيجيات زبفيض التكاليف يف مرحلة 
زبفيض  اسًتاتيجيةمن الًتكيز على تبٍت  ائن، بداًل التخطيط، مع تبٍت ىندسة القيمة لدمج متطلبات الزب

 .التكلفة يف مرحلة اإلنتاج
 :نبعنوا Filomena et, al(،(2009ة ـس( درا3

"Target Costing Operationalization During Product Development: Model and 
Application" 

ىدفت ىله الدراسة إىل التعرف على ذبربة الدول النامية يف مرحلة مبكرة حبيث ىناك عالمات لتكلفة 
إنتاج منتج معُت يف ظل عملية التنمية، وقد مت تطبيق الدراسة على شركات الصناعات التحويلية الربازيلية، 

ضرورة إغلاد معايَت لضبط النفقات وتفعيل أسلوب التكاليف ادلستهدفة خلفض التكلفة على أجزاء ادلنتج، مع 
 لتكلفة ادلستهدفة. االسًتاتيجيخالل عملية  الشراء وقد مت استخدام دراسة حالة مفصلة هبدف االستخدام 

وتوصلت الدراسة إىل أّن ادلشاركُت يف ادلشًتيات خاصة ادلهندسُت وادلصممُت ىم أكثر من يتحكم يف 
ّن ىناك قيوًدا على ىله الدراسة سبثلت يف عدم وجود مناقشة لتقدير التكلفة بشكل دقيق، كما بينت الدراسة أ

 التكاليف احملددة وتقنيات خفض التكاليف.
 :بعنوان ( (Kocsoy et. al،2008سة درا( 4

"Target Costing in Turkish Manufacturing Enterprises" 

استخدام أسلوب التكلفة ادلستهدفة من قبل الشركات  يتم ىدفت ىله الدراسة إىل ربديد إن كان
أسلوب التكلفة ادلستهدفة تراعي قواعد تطبيق  الصناعية الًتكية، ومعرفة ما إذا كانت الشركات اليت تستخدم

ىلا األسلوب، مثل تلك ادلتعلقة بتوقعات العمالء، ىامش الربح، التكلفة وربديد السعر، زبفيض التكلفة 
     ارية. وقد بينت النتائج األولية للدراسة أّن الشركات اليت تطبق أسلوب التكلفة ادلستهدفة والعمليات اإلد

، كما يتبعون أو لديها أسلوب مشابو تقوم بتحليل للسوق على نطاق واسع، ولديها نظم معلومات تسويقية
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عتماد على التكلفة يشكل منافسة متوازنة، كما بينت أيًضا أّن تسعَت ادلنتجات اجلديدة باال اسًتاتيجيات
 عائًقا أمام تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة بنجاح.

وقد أوصت الدراسة بضرورة إعطاء أعلية أكرب لتوقعات العمالء قبل تصميم ادلنتج، من أجل ربقيق 
 الفوائد ادلتوقعة من تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة.

 :بعنوان Mohan، Samules ،Swenson (2007)دراسة( 5
"Target Costing at a Consumer Products Company" 

للتكلفة من  االسًتاتيجية ةأشارت ىله الدراسة إىل أّن ادلنشآت اليت ترغب يف ربقيق أىداف اإلدار 
خالل مدخل التكلفة ادلستهدفة، البد أن تعتمد على رلموعة من ادلبادئ تتمثل يف اآليت: السعر يقود 

على على العميل، الًتكيز على التصميم، التعاون بُت اجملموعات اليت تكون فريق عمل يعمل التكلفة، الًتكيز 
 الوصول للتكاليف ادلستهدفة، األخل دبفهوم سلسلة القيمة، األخل دبفهوم دورة حياة ادلنتج.

تصنيع وتناولت ىله الدراسة كيفية تطبيق مدخل التكلفة ادلستهدفة على إحدى ادلنشآت اليت ترغب يف 
منتج جديد. وقد استطاعت إنتاج ىلا ادلنتج وبيعو وربقيق الربح ادلرغوب فيو، وذلك بعد التغلب على الفجوة 

 بُت التكلفة احلالية ذللا ادلنتج والتكلفة ادلستهدفة.
كما قدمت الدراسة توصيات عدة منها: ضرورة وجود عمالة ماىرة لتقليل وجود التالف والوقت الضائع 

تكاليف لضمان القدرة على ادلنافسة، ولضمان خفض تكلفة اإلنتاج وزيادة جودة ادلنتج غلب وزبفيض ال
ادلعلومات  إحكام الرقابة على ادلواد اخلام، لتقوًن نقاط الضعف يف تكلفة ادلنتج غلب األخل يف االعتبار تلك

 اليت يوفرىا نظام زلاسبة التكاليف.
 -:اإلطار النظري للدراسة

 -:مفهوم أسلوب التكلفة المستهدفة :أواًل 
ظهرت ادلفاىيم األوىل حول معٌت مصطلح التكلفة ادلستهدفة منل بداية التأصيل النظري ذللا األسلوب 

د من دول العامل م استخدام ىلا ادلدخل ومت تطبيقو يف عديف ستينيات القرن ادلاضي يف اليابان، ومن ث تعم
 ا صلاعتو. ادلتقدم مثبتً 
ومن ث  تعدد  ،لتعدد الكتاب والباحثُت اتعددت التعاريف ادلتعلقة بأسلوب التكلفة ادلستهدفة نظرً وقد 

كما أدى تباين ادلصطلحات اليت استخدمها الباحثون   ،الرؤى اليت تناولوا من خالذلا موضوع التكلفة ادلستهدفة
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دلا  ا( وفقً ، ومدخل، وعملية، وأداةامحيث عرفت بوصفها )نظ ،ااألسلوب إىل تعدد التعاريف أيضً للتعبَت عن 
 يوضحو اجلدول اآليت:

 التكلفة ادلستهدفة أسلوب مفهوم تباين آراء الباحثُت حول (5م )قجدول ر 

 .إعداد الباحث باالستناد إىل ادلراجع ادللكورة أعاله :ادلصدر
 -:التنافسية االستراتيجياتلتكلفة المستهدفة في األسلوب  االستراتيجيالدور ثانًيا: 

العامة للمنشآت، حيث يعد  االسًتاتيجيةالتكلفة ادلستهدفة غلب أن يكون أحد أدوات  أسلوب إن
إىل  ،أسلوب التكلفة ادلستهدفة أحد أساليب احملاسبة اإلدارية اليت تعمل بشكل مستمر على زبفيض التكاليف

، ص 2111نايب،جانب ربسُت الكفاءة التشغيلية وجودة ادلنتج أو اخلدمة ادلقدمة، وأيضا يقوم على )اجل
183): 
زبفيض التكاليف وربسُت جودة ادلنتج وقدرات التصميم للمنتجات وىو ما غلعلها تؤثر يف دورة حياة  -1

 ادلنتج.
 .لبيئة ادلنافسة واحتياجات الزبون واجلودة ادلتميزة االسًتاتيجيالتأكيد على أعلية التحليل  -2

 الباحث السنة ص التكلفة ادلستهدفة أسلوب  مفهوم 
 اجلديد للمنتج التصميم مرحلة يف التكاليف زبفيض على يساعد نظام

 تعديل إجراء عند أو بالكامل احلايل للمنتج التصميمظلوذج  تغَت عند أو
 .النموذج على جزئي

61 1991 
Monden 

& 
Hamada 

أسلوب من أساليب احملاسبة اإلدارية يهدف إىل خفض تكاليف ادلنتج 
 ادلصري 2009 4 .أثناء مرحلة زبطيط وتصميم ادلنتج

 التكلفة خفض علا أساسيُت رلالُت على تركز التكلفة أسلوب إلدارة
 .عليها والرقابة

40 1990 Ferrare 

أداة من أدوات إدارة التكلفة يهدف إىل زبفيض تكاليف دورة حياة 
 مع احلفاظ على جودة ادلنتج وقدراتو ورقابةادلنتجات اجلديدة واحلالية 

.الوظيفية ودرجة الثقة فيو وتلبية احتياجات العمالء  
209 2007 

 فودة
 

 
للوصول إىل النتائج ادلالية ادلرغوبة للمنتج يف توقيت العملية اليت هتدف 

معُت من خالل خفض التكلفة وربسُت الرحبية، فهي الفرق بُت سعر 
 البيع ادلرتقب ورحبية ادلنشأة ادلخططة.

78 2000 
 الكاشف
 

 
للتكلفة لتخطيط األرباح وزبفيض  االسًتاتيجيةمدخل لإلدارة 

بالسعر مع الًتكيز على العميل والتداخل فيما بُت  االتكاليف، موجهً 
.وظائف ادلنتج  

20 2006 
 

Ansari et 
al. 
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كاليف عن طريق إلغاء األنشطة غَت الضرورية االعتماد على السعر ادلوجو بواسطة السوق يف زبفيض الت -3
 .واليت تزيد من التعقيد وتكلفة ادلنتج

العتماده على السعر التنافسي  اسًتاتيجيةأبعاد  اذ الوب التكلفة ادلستهدفة واقعيً ما غلعل أس اوىلا ربديدً 
دىا على أحد ومن ث تنخفض التكاليف لتحقيق ميزة تنافسية عن طريق اعتما ،هبدف استهداف التكلفة

 التنافسية. االسًتاتيجيات
، أو إغلاد موقع وإقامتها دفاعات ضد القوى التنافسية التنافسية على أّّنا بناء االسًتاتيجية ويعرف بورتر

الوسائل من األىداف ادلستخدمة و  ال خليطً تنافسية شاملة، واليت سبث اسًتاتيجيةيف الصناعة  لكل منشأة 
 لتحقيق ىله األىداف، أي رلموعة من التصرفات تؤدي إيل ربقيق ميزة متواصلة ومستمرة عن ادلنافسُت

 .(32، ص2111النسور، )
 اآليت: يف ميكن إغلازىا اسًتاتيجياتالتنافسية يف ثالثة  االسًتاتيجياتوتتمثل 

  :قيادة التكلفة ستراتيجيةإ -9
على قدرة ادلنشأة يف تقدًن سلعة أو خدمة  بتكلفة أقل من اآلخرين، وذلك ػلقق  االسًتاتيجيةتبٌت ىله 

، 2111ميزة تكلفة عن باقي ادلنافسُت ويؤدي إىل احلصول على حصة سوقية كبَتة )حجاج وآخرون، 
للا تعتمد على  ،(، وهتدف إىل خفض تكلفة ادلنتج إىل أدىن حد شلكن دون ادلساس جبودة ادلنتج119ص

 ،وىلا يعٍت قيادة التكلفة ،ا تكاليف اإلنتاج واجلودة وتكاليف ادلنافسُتبيانات متسعة تشمل أساسً قواعد 
 .(193، ص2113)حجازي، ومن ث ربقيق ميزة تنافسية من خالل التكلفة األقل 

  :التمايز ستراتيجيةإ -9
يضعو يف ادلرتبة األوىل، شلا وىي تشَت إىل سبتع ادلنتج بتميز ملحوظ عن غَته من ادلنتجات ادلتماثلة شلا 

، 2119التمي، ) اليت يريدىا لتميزه باجلودة أو التقنية اللسعر كثَتً  غلعل العميل يطلبو وال يتحسس
 .(115ص
 :التركيز ستراتيجيةإ -3

، حيث يتم امعينً  اأو قطاعً  اأو سوقً  اإنتاجيً  اخطً  مأ ان اجملتمع سواء أكانوا أفرادً وتعٍت اختيار شرػلة م
ا للوفاء باحتياجاهتم أكثر من غَتىم من اجملتمع، ويظهر دور التكلفة ادلستهدفة من خالل الًتكيز عمليً 

(، وقد زبتار ادلنشأة 41، ص2115واليت هتتم بتخفيض التكاليف )قيسي، استهداف فئة معينة من السوق 
ا يف خدمة وأعمق تركيزً  اغلعلها أكثر سبيزً شلا  االسًتاتيجيةقيادة التكلفة أو التمايز أو اجلمع بينهما لتطبيق ىله 

http://kenanaonline.com/users/khaldiabouj/tags/50386/posts
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، 2119الفئة ادلستهدفة، وذلك يؤدي إىل فاعلية وفعالية منتجاهتا وخدماهتا أكثر من منافسيها )التمي، 
 .(119ص
 -:: أثر تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة في تحقيق الميزة التنافسيةاثالثً 

 

      :تخفيض التكلفة( أثر تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة في 9
يظهر أثر تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة من خالل تطوير ادلنتج وفق التصميم ادلقًتح من قبل فريق 

وإجراء مقارنة بُت التكلفة ادلستهدفة والتكاليف  ،وتقدير التكلفة ادلتوقع ربميلها عند إنتاج ادلنتج ،العمل
ة تتطابق مع التكلفة ادلستهدفة ففي ىله احلالة يتم إنتاج ادلنتج ادلقدرة لإلنتاج، فإذا كانت التكاليف ادلقدر 

والعمل على زلاولة زبفيض التكاليف واالعتماد على أسلوب التحسُت ادلستمر حىت تكون التكاليف ادلقدرة 
 (158، ص 2119) مصطفى، .أكرب من التكاليف ادلستهدفة دون التأثَت يف رغبات العمالء

فإنو يتطلب العمل على زبفيض التكاليف  ،ادلقدرة أكرب من التكاليف ادلستهدفةأما إذا كانت التكلفة 
 ؛ادلقدرة باالعتماد  على أسلوب ىندسة القيمة من خالل إجراء التعديالت الالزمة على تصميم ادلنتج

 ,Horangren, 2011 .ة ادلستهدفة ويفي برغبات العمالءللوصول إىل التصميم اللي ػلقق التكلف
p.219).) 

 :(37، ص2116ويعمل أسلوب التكلفة ادلستهدفة على ربقيق أدىن تكلفة من خالل) كوديد، 
أبعاد  وربليلها تكلفة ادلنافسُت حيث توضح دراسة ؛دراسة إمكانيات ادلنشأة ومعرفة تكاليف ادلنافسُت - أ

ودالئل مدخالت ميكن  ،ومعرفة أساليب إنتاج غَت مطبقة ،ومواطن جديدة لتخفيض التكاليف
 .استخدامها

 .تاج إىل ادلراحل األولية للمنتجمن مرحلة اإلن ورقابتها وزبفيضها التكاليف طيطنقل االىتمام بأنشطة زب - ب
 ؛ربقيق اجلانب السلوكي للتكاليف، دبعٌت أنو يسعى إىل ربقيق التكامل والتفاعل بُت العاملُت يف ادلنشأة - ت

وتعلم فن االستخدامات الرشيدة  ، تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفةلتحفيزىم وحثهم على ادلشاركة يف
 .للموارد للوصول إىل األىداف احملددة

مع استهداف احلفاظ على مستوى اجلودة، وذلك ألن ربقيق اجلودة  ااستهداف زبفيض التكاليف توازيً  - ث
 .وبالتايل يساىم يف زبفيض التكلفة ،يقلل من تكاليف عدم اجلودة

 .طرق واألساليب اليت تعمل على زبفيض استهالك الطاقةابتكار ال - ج
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لتطوير ىله ادلنتجات لتحقيق رضا  ؛ادلواءمة بُت متطلبات العمالء من ادلنتجات وبُت التكاليف الالزمة - ح
 .وربقيق التكلفة ادلستهدفة ،العمالء

 .اإلنتاج وانسياب العملالًتتيب يف إعداد اآلالت وادلكائن واألجهزة وهتيئتها يؤدي إىل زبفيض تكاليف  - خ
 :( أثر تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة في تحقيق الجودة9

 

لتحقيق ادليزة  اأساسيً  اأثر تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة يف ربقيق اجلودة بوصفها بعدً  ايتضح جليً 
ّن أسلوب ىندسة أ انرى الباحثيالتنافسية يف ادلرحلتُت الثانية والثالثة من مراحل تطبيق األسلوب، حيث 

دون  بغرض زبفيض التكاليف كعامل رئيس والقيمة يعمل يف ادلرحلة الثانية على إعادة ىندسة ادلنتج وتصميم
إذا توفر يف أحد ادلنتجات مدخالت غالية الثمن وضرورية للعملية اإلنتاجية  أي مساس جبودة ادلنتج، فمثاًل 

ا تفي بالغرض ذاتو من حيث ادلنفعة، مع العمل على البحث فإنو يتم استبداذلا دبدخالت أقل يف السعر ولكنه
مرحلة تصميم ادلنتج باعتبارىا ادلرحلة األساسية اليت يتحمل  اوالتطوير الدائم جلميع مراحل إنتاج ادلنتج وربديدً 

 ،جة ومستوى اجلودة ادلطلوب للمنتفيها ادلواصفات واخلصائص الرئيس هبا اجلزء األكرب من التكاليف، ويتحدد
( غلب احلديث عن دور التحسُت ادلستمر طوير والتحسُت للتكلفة ادلستهدفةمرحلة التأما يف ادلرحلة الثالثة )

إذ يعد التحسُت ادلستمر مطلًبا أساسًيا  اللي يشكل إحدى ركائز فلسفة اجلودة اليت ربتاج لدعم اإلدارة العليا،
تفوق وسبيز على ادلنافسُت اآلخرين بشكل مستمر ومن ث  لنجاح إدارة اجلودة، ذلك ألنو غلعل ادلنشأة يف حالة

فإّن التحسُت ادلستمر ليس بالعمل اللي ينفل بشكل متقطع خالل حياة ادلنشأة، بل ىو عمل مستمر يهدف 
لتقدًن اجلديد واألفضل بشكل دائم، ذلك ألّن اإلبقاء على القدًن يعٍت الزوال خاصة يف بيئة تنافس عادلي 

ها عمالء لديهم العديد من اخلربات ويتنافس على أن ينال رضاىم العديد من ادلنشآت شديدة يسود في
 (.181، ص 2116)اجلودة، 

يكمن يف ادلواءمة بُت زبفيض التكلفة  التميز اللي ػلققو أسلوب التكلفة ادلستهدفة يرى الباحث أنو 
على ربقيق خفض التكلفة بكل  نّو يعمل يف مجيع مراحلوإاظ على نوعية وجودة ادلنتج؛ حيث وبُت احلف

اليت تعمل على  ،الوسائل ادلمكنة للوصول إىل أدىن تكلفة ميكن ربقيقها بادلواصفات وادلكونات األساسية ذاهتا
اليت ربقق للعمالء أكرب منفعة يف  ،وتليب طموحاهتم من حيث النوعية واجلودة ،احلفاظ على رغبات العمالء

 .ظل أدىن تكلفة شلكنة
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 :أثر تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة في تحقيق اإلبداع - 3
يظهر أثر تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة يف ربقيق اإلبداع يف ادلرحلة الرابعة واألخَتة من مراحل تطبيقو 

تشجيع العاملُت لديها على  ر اللي تسعى اإلدارة من خاللوعرب اعتماد األسلوب على التحسُت ادلستم
حول تطوير العمليات  هاهم، وحثهم على ادلشاركة الدائمة يف تقدًن آرائهم وأفكارىم وطرحربسُت أدائ

التشغيلية اليت يتوفر لديهم عنها خربًة ودرايًة يف كيفية تنفيلىا أكرب شلا ىو متوفر لدى اإلدارة حبد ذاهتا، وىلا 
دلنشأة، اليت ىي أحد أىم خصائص ىو مضمون خاصية تنمية روح التعاون واالبتكار لدى مجيع العاملُت يف ا

كما يتحقق اإلبداع يف أسلوب التكلفة ادلستهدفة العتماده على مبدأ الًتكيز على   ،أسلوب التكلفة ادلستهدفة
العميل اللي يؤدي بدوره إىل اىتمام ادلنشآت بتوفَت التقنيات ادلتطورة لتقدًن منتجاهتا بشكل يليب احتياجات 

إىل جلب أكرب شرػلة شلكنة من العمالء من خالل تقدًن منتجاهتا بطرق  ايضً العمالء، وتسعى ادلنشآت أ
يف القطاع ذاتو،  هاوأساليب سلتلفة عن ادلنافسُت، عرب البحث والتقصي عن بيانات ادلنشآت ادلنافسة ذلا وطرق

   .( 182ص ، 2116، دةجو)لتحقيق بعد اإلبداع بوصفو أحد أبعاد ادليزة التنافسية 
( أنو ميكن النظر إىل التكلفة ادلستهدفة بوصفها أداة لتحقيق  Feil & Kim, 2004, p11ويرى ) 

 :ميزة تنافسية من ثالثة اذباىات ىي
 :لمتطلبات السوق االتكيف وفقً  :االتجاه األول

ويعٍت أّن اذلدف من تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة ىو التكيف مع احلالة التنافسية اليت تواجو 
شلا يًتتب عليها ظهور منتجات وتقدًن خدمات  ،إذ تتميز بيئة األعمال ادلعاصرة بشدة ادلنافسة ادلنشآت،

ذات جودة عالية وبأسعار منخفضة، ومن أجل ادلنافسة والبقاء بالسوق يتوجب على ادلنشآت القيام بإعادة 
وضمان تسويق  م،ورغباهتعمليات البحث والتطوير والتصميم بالشكل اللي ػلقق استجابة دلتطلبات العمالء 

ادلنتج بالوقت ادلناسب وبالسعر ادلستهدف اللي ينبغي أن يقل عن معدل أسعار ادلنافسُت وػلقق ىامش الربح 
تعزيز ادلركز بقوة يف  عد قابلة للتقليد بوقت قصَت وتساادلرغوب، واألساس يف ذلك ىو بناء ميزة تنافسية غَت

 .التنافسي للمنشأة
 :لمتطلبات التقدم التكنولوجي التكيف وفقً ا :االتجاه الثاني

بتقدًن تصاميم منتجات  عدارات واالبتكارات التكنولوجية ساا دلتطلبات الثو إّن االستجابة والتكيف وفقً 
جديدة تتسم باحلداثة والبساطة واطلفاض تكاليف اإلنتاج، شلا انعكس بصورة إغلابية على أسعار البيع، ويؤدي 
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وبللك  ،جاح احلامسة دبستوى فعالية وكفاية متميزين عن ادلنشآت األخرى ادلنافسةذلك لتحقيق عوامل الن
 .تتحقق ادليزة التنافسية

 :لمتطلبات وظيفة المنتج االتكيف وفقً  :االتجاه الثالث
تفرض التطورات احلاصلة يف بيئة األعمال ادلعاصرة على ادلنشأة التكيف مع متطلبات جديدة تتعلق 

ف اليت يؤديها ادلنتج أو اخلدمة وذلك من حيث عدد الوظائف وكفايتها، فالعميل يرغب باخلصائص والوظائ
ّن تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة إيف األداء وبأسعار منخفضة للا ف دبنتج متعدد الوظائف ذي كفاءة عالية

 .يساعد ادلنشأة يف التكيف مع ىله ادلتطلبات وبالشكل اللي ػلقق ذلا ميزة تنافسية
ناًء على ما سبق يتضح أّن تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة ذو كفاءة وفعالية يف زبفيض التكاليف وب

وربسُت جودة ادلنتج بوقت مبكر من دورة حياتو دلقابلة رغبات العمالء وإشباع احتياجاهتم ادلتغَتة واحلصول 
 حصة سوقية تدر عليها قدر أعلى من على مزايا تنافسية توفر للمنشأة مكانة متفوقة يف السوق وربقق ذلا أكرب

 االسًتاتيجيةاألرباح، وبللك يعد أسلوب التكلفة ادلستهدفة أحد أىم أساليب احملاسبة اإلدارية وإدارة التكلفة 
  .اللي ميكن أن ػلقق استجابة عالية دلتطلبات البيئة التنافسية

  -:تحليل البيانات وعرض النتائج

 خصائص عينة الدراسة:  :أواًل 
ادلدراء ونواهبم و  الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموت مدراء عمومركزت الدراسة على استقصاء آراء 

 :ثلت أىم خصائص العينة فيما يأيتوسب ،الشركاتادلاليُت واحملاسبُت يف تلك 
 بحسب التخصص العلمي:توزيع أفراد عينة الدراسة  (9

 (6) رقموقد جاءت النتائج على النحو ادلبُت يف اجلدول 
 حسب التخصص العلميبتوزيع عينة الدراسة : (6) رقم جدول

 النسبة المئوية % التكرار التخصص العلمي
  71.6 %  48 زلاسبة  

 10.4 %  7 إدارة أعمال
 4.5 %  3 اقتصاد
 13.4 %  9 أخرى

 %100 67 اإلجمـــــالي
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 توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب المؤىل العلمي: (9
 (7رقم )وقد جاءت النتائج على النحو ادلبُت يف اجلدول 

 المؤىل العلميبحسب توزيع عينة الدراسة : (7)رقم  جدول

 النسبة المئوية % التكرار المؤىـــــل العلمي

 % 6 4 دبلوم بعد الثانوية
  89.6 % 60 بكالوريوس
   4.5% 3 ماجستير

 %100 67 اإلجمـــــالي

 الدراسة بحسب سنوات الخبرة الوظيفية:توزيع أفراد عينة  (3
 (8رقم )وقد جاءت النتائج على النحو ادلبُت يف اجلدول 

 حسب سنوات الخبرة الوظيفيةبتوزيع عينة الدراسة : (8) رقمجدول 

 النسبة المئوية % التكرار سنوات الخبرة الوظيفية
 % 47.8 32 سنوات 5 أقل من

 %  25.4 17 سنوات 10 إلى أقل من 5 من
 %  10.4 7 سنة 15 إلى أقل من 10 من

 %  16.4 11 سنة فأكثر 15
 %100 67 اإلجمـــــالي

 توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب المستوى الوظيفي: (4
 (9رقم )وقد جاءت النتائج على النحو ادلبُت يف اجلدول 

 حسب المستوى الوظيفيبتوزيع عينة الدراسة : (9) رقمجدول 

 النسبة المئوية % التكرار المستوى الوظيفي

 % 1.5 1 مدير عام
 % 4.5 3 نائب مدير
 %  26.8 18 مدير مالي
 %67.2 45 محاسب

 %100 67 اإلجمـــــالي
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 :حول متغيرات الدراسةالدراسة  : التحليل الوصفي إلجابات أفراد عينةاثانيً 
يتضمن ىلا اجلزء النتائج ادلبدئية اليت مت التوصل إليها من ربليل البيانات اخلاصة بآراء إجابات أفراد عينة 

لقيم ادلتغَتات ادلعنية يف الدراسة، حيث مت قياس  بعض الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموتالدراسة يف 
وكانت النتائج على النحو ضلو قيم ىله ادلتغَتات، معنوية االذباه العام إلجابات أفراد عينة الدراسة وربليلها 

 :اآليت
 عن فقرات التكلفة المستهدفة:الدراسة  المحور األول: التحليل الوصفي إلجابات عينة

ومستوى ادلعنوية لكل  tمت احتساب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية واألعلية النسبية واختبار 
 (11فقرة من فقرات زلور التكلفة ادلستهدفة وإمجايل الُبعد وقد جاءت النتائج كما يبينها اجلدول رقم )

 المستهدفة التكلفةلفقرات  واألىمية النسبيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : (97) رقم جدول

        المصدر: التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية 
 (P=0.05) 7.75مستوى الداللة عند 67ن= 
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 0007. 8.57 عال 5 78 0.855 3.9 معرفة بأسلوب التكلفة المستهدفة الشركةيتوفر لدى إدارة  9

بيع بناًء على دراسات السوق قبل  بيع المنتجسعر  الشركةحدد ت 9
 0007. 13.48 جداعال  2 85.4 0.77 4.27 المنتج

 0007. 13.10 عال 3 83.6 0.737 4.18 قبل البدء بتقديمو للمنتجيتم تحديد التكلفة اإلجمالية  3

 0007. 8.33 عال 4 78.6 0.91 3.93 بيعوقبل عملية  للمنتجعلى تحديد ىامش الربح  الشركةعمل ت 4

 0007. 14.3 اعال جدً  1 85.6 0.735 4.28 على العمالء وكسب رضاىم الشركةتركز إدارة  5

ظروف االقتصادية للمراعاة  المنتجتهتم اإلدارة بتحديد تكلفة  6
 للعمالء

3.54 1.119 70.8 1
1 

 0007. 3.93 عال

7 
فجوة التكاليف بالمقارنة بين التكاليف الجارية  الشركةحدد ت

 0007. 7.59 عال 7 75 0.804 3.75 والتكلفة المستهدفة

 0007. 7.11 عال 8 75 0.859 3.75 في مرحلة التصميم والتخطيط المنتجعلى تكاليف  الشركةكز تر  8
 0007. 6.73 عال 6 76.4 0.999 3.82 امسبقً  المنتجتشكل اإلدارة فريق عمل متخصص لدراسة تكاليف  9

جميع التكاليف ذات العالقة بدورة حياة  الشركةتأخذ إدارة  97
 0007. 6.19 عال 9 73.8 0.908 3.69 باالعتبار المنتج

99 
تقوم اإلدارة بإشراك ممثلين لكل حلقات سلسلة القيمة عند 

 71.4 0.925 3.57 المنتجتحديد تكلفة 
1
 0007. 5.02 عال 0

 0007. 12.78 عال 3 77.6 0.562 3.88 المتوسط العام لفقرات التكلفة المستهدفة 
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ادلتوسط احلسايب العام إلجابات أفراد عينة الدراسة عن زلور ( نالحظ أّن 11من بيانات اجلدول رقم )
تكلفة ادلستهدفة رلتمعة تقع عند (، وىلا يعٌت أّن درجة توفر فقرات زلور ال3.88) التكلفة ادلستهدفة بلغ

 ،(4.21-3.41ادلستوى "متوفر بدرجة عالية" حيث تنتمي قيمة الوسط احلسايب العام إىل فئة ادلقياس )
، كما تشَت قيمة الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموتويشَت إىل توفر عاٍل ألسلوب لتكلفة ادلستهدفة يف 

(، 1.562راء وذبانسها حول التكلفة ادلستهدفة حيث بلغت قيمتو )االضلراف ادلعياري العام إىل تقارب اآل
%( 77.6وىلا يعٍت أّن ) ،%(77.6وبوزن نسيب بلغ ) ويشَت الوزن النسيب العام إىل أّن التوفر كان مقبواًل 

الشركات الصناعية يف زلافظة من إمجايل أفراد عينة الدراسة موافقون على توفر زلور التكلفة ادلستهدفة يف 
( وىي أصغر 1.111كان مستوى ادلعنوية ذلا )( وىي موجبة و 12.78)  tوبلغت قيمة اختبار ،حضرموت

( شلا يشَت إىل أّن متوسط درجة االستجابة ذللا احملور قد 1.15من مستوى الداللة ادلعتمد يف ىله الدراسة )
  زاد عن درجة ادلوافقة ادلتوسطة.

ويبُت ربليل إجابات أفراد عينة الدراسة عن درجة توفر فقرات التكلفة ادلستهدفة أّن متوسط درجات 
متوفر بدرجة عالية" "(، ومن ث كانت يف ادلستوى 4.28-3.54التوفر جلميع الفقرات تراوحت بُت )

على  الشركة إدارة)تركز  ىي الفقرة اخلامسة ا"، حيث كانت أعلى تلك الفقرات توفرً او"متوفر بدرجة عالية جدً 
للفقرة، واضلراف معياري  اويشَت إىل توفر عال جدً  ،(4.28العمالء وكسب رضاىم( بوسط حسايب )

ويشَت إىل أّن  ،%(85.6ويشَت إىل تقارب اآلراء وتركزىا حول الفقرة، وبوزن نسيب بلغ ) ،(1.735)
تركز على العمالء وكسب رضاىم،  الشركة رة%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة موافقون على أّن إدا85.6)

ظروف االقتصادية للمراعاة  ادلنتجالفقرة السادسة )هتتم اإلدارة بتحديد تكلفة  اوكانت أدىن تلك الفقرات توفرً 
ويشَت إىل  ،(1.119ويشَت إىل توفر عال للفقرة وباضلراف معياري ) ،(3.54للعمالء( بوسط حسايب )

%( من إمجايل أفراد عينة 71.8ويشَت إىل أّن ) ،%(71.8وبوزن نسيب بلغ )تشتت اآلراء حول  الفقرة 
  ظروف االقتصادية للعمالء.للمراعاة  ادلنتجهتتم بتحديد تكلفة  الشركةالدراسة موافقون على أّن إدارة 

ا من الناحية اإلحصائية جلميع الفقرات وبدرجة كبَتة جدً  اوبشكل عام كان مستوى الداللة معنويً 
فيما يتعلق باذباه (P<0.05) وإمجايل زلور التكلفة ادلستهدفة حيث كان مستوى ادلعنوية ذلا  ةحدى عشر اإل

، وىلا ما الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموتإجابات أفراد عينة الدراسة ضلو زلور التكلفة ادلستهدفة يف 
جلميع  1.15الداللة أقل من  ومستوى الداللة اإلحصائية حيث كانت قيم مستوى tأظهرتو قيم اختبار 

اخلماسي واللي  تقيمة الوسط الفرضي دلقياس ليكار  الفقرات وإمجايل احملور شلا يشَت إىل معنوية االذباه عن
 (.3يساوي )



 

194 

 (4) م. الرقن التسلسلي2020يونيو  ،(1الوجلد الثالث، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 بن كليب عبد اهلل سامل د. ...أثر تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة يف ربقيق ادليزة التنافسية

 المحور الثاني: التحليل الوصفي إلجابات عينة الدراسة عن محور الميزة التنافسية:
ادليزة التنافسية سيتم تشخيص كل عنصر من عناصر  ولتحليل مدى توفر كل متغَت من متغَتات زلور

 )التكلفة، اجلودة، اإلبداع( كل على حدة وذلك على النحو اآليت: احملور ادلتمثلة يف:
 التحليل الوصفي إلجابات عينة الدراسة عن فقرات بعد التكلفة: (9

ومستوى ادلعنوية لكل  tبار مت احتساب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية واألعلية النسبية واخت
 (11رقم )وقد جاءت النتائج على النحو ادلبُت يف اجلدول فقرة من فقرات بُعد التكلفة وإمجايل الُبعد 

 التكلفة لفقرات واألىمية النسبيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : (99) رقمجدول 

 المصدر: التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية 
 (P=0.05) 7.75مستوى الداللة عند  67ن= 
عد ادلتوسط احلسايب العام إلجابات أفراد عينة الدراسة عن بُ ( نالحظ أّن 11من بيانات اجلدول رقم )

أّن درجة توفر فقرات بُعد التكلفة رلتمعة تقع عند ادلستوى "متوفر بدرجة  (، وىلا يعٍت3.64) التكلفة بلغ
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9 
للتخفيض  ذات الكفاءةباالحتفاظ بالعناصر  الشركةهتتم إدارة 

 0007. 6.19 عال 3 76.4 1.086 3.82 من حجم التكاليف 

تكلفة للسيطرة على  لمنتجاهتا بأقتسعى اإلدارة إىل تقدًن  9
 0007. 4.85 عال 4 72.8 1.083 3.64 حصتها السوقية

 0007. 6.44 عال 2 76.4 1.043 3.82 ذلك ادلنتجبأسعار تتوافق مع نوعية  ادلنتج الشركةقدم ت 3

4 
أنشطة البحث والتطوير باستمرار من أجل تقدًن  الشركة دعمت

 0007. 3.67 عال 5 69.6 1.064 3.48 بكلفة أقل ادلنتج

5 
لدخول  ارادعً  للشركةتشكل عملية زبفيض التكلفة بالنسبة 

 0027. 3.17 عال 6 68.6 1.118 3.43 منافسُت جدد

6 
 تقدمو اللي ادلنتجتعمل اإلدارة باستمرار على زبفيض تكلفة 

من خالل استبعاد عناصر التكاليف اليت ال تضيف قيمة 
 للعمالء

 0147. 2.52 متوسط 7 66.2 1.018 3.31

شلا يساىم يف تقليل  الشركةيتم الرقابة على مجيع األقسام يف  7
 0007. 6.44 عال 1 80 1.267 4 اذلدر وربقيق ادلزيد من خفض التكلفة

 0007. 6.55 عال 3 72.8 0.805 3.64 المتوسط العام لفقرات التكلفة 
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ويشَت إىل توفر عال لبعد   ،(4.21-3.41ايب العام إىل فئة ادلقياس )عالية" حيث تنتمي قيمة الوسط احلس
كما تشَت قيمة االضلراف ادلعياري العام إىل تقارب اآلراء   ،الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموتالتكلفة  يف 

 ان مقبوال (، ويشَت الوزن النسيب العام إىل أّن التوفر ك1.815وذبانسها حول بعد التكلفة حيث بلغت قيمتو )
%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة موافقون على توفر بُعد 72.8وىلا يعٍت أّن ) ،%(72.8وبوزن نسيب بلغ )

كان و  ،( وىي موجبة6.55)  tوبلغت قيمة اختبار، الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموتالتكلفة يف 
( شلا يشَت إىل 1.15ادلعتمد يف ىله الدراسة )( وىي أصغر من مستوى الداللة 1.111مستوى ادلعنوية ذلا )

 أّن متوسط درجة االستجابة ذللا الُبعد قد زاد عن درجة ادلوافقة ادلتوسطة.
ويبُت ربليل إجابات أفراد عينة الدراسة عن درجة توفر فقرات بعد التكلفة أّن متوسط درجات التوفر 

يف ادلستوى "متوفر بدرجة عالية" و"متوفر (، ومن ث كانت 4.11-3.31جلميع الفقرات تراوحت بُت )
ىي الفقرة السابعة )يتم الرقابة على مجيع األقسام يف  ابدرجة متوسطة"، حيث كانت أعلى تلك الفقرات توفرً 

ويشَت إىل توفر  ،(4.11شلا يساىم يف تقليل اذلدر وربقيق ادلزيد من خفض التكلفة( بوسط حسايب ) الشركة
 ،%(81ويشَت إىل تشتت اآلراء حول الفقرة، وبوزن نسيب بلغ ) ،(1.267عياري )عاٍل للفقرة، واضلراف م

%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة موافقون على أّن ىناك رقابة على مجيع األقسام يف 81ويشَت إىل أّن )
الفقرة  اشلا يساىم يف تقليل اذلدر وربقيق ادلزيد من خفض التكلفة، وكانت أدىن تلك الفقرات توفرً  الشركة

تقدمو من خالل استبعاد عناصر التكاليف  اللي ادلنتجالسادسة )تعمل اإلدارة باستمرار على زبفيض تكلفة 
ويشَت إىل توفر متوسط للفقرة وباضلراف معياري  ،(3.31اليت ال تضيف قيمة للعمالء( بوسط حسايب )

%( 66.2ويشَت إىل أّن ) ،%(66.2الفقرة وبوزن نسيب بلغ ) ويشَت إىل تشتت اآلراء حول ،(1.118)
 ليال ادلنتجتعمل باستمرار على زبفيض تكلفة  الشركةمن إمجايل أفراد عينة الدراسة موافقون على أّن إدارة 

 .من خالل استبعاد عناصر التكاليف اليت ال تضيف قيمة  للعمالء  تقدمو
ية اإلحصائية جلميع الفقرات السبع من الناح اوبدرجة كبَتة جدً  اوبشكل عام كان مستوى الداللة معنويً 

 اذباه إجابات أفراد عينة الدراسةفيما يتعلق ب (P<0.05)وإمجايل بُعد التكلفة حيث كان مستوى ادلعنوية ذلا 
ومستوى الداللة  t، وىلا ما أظهرتو قيم اختبار الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموتضلو بُعد التكلفة  يف 

للفقرات كافة وإمجايل الُبعد شلا يشَت إىل معنوية  1.15مستوى الداللة أقل من اإلحصائية حيث كانت قيم 
 (. 3اخلماسي واللي يساوي ) تيكار االذباه عن قيمة الوسط الفرضي دلقياس ل
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 التحليل الوصفي إلجابات عينة الدراسة عن فقرات الجودة: (9
ومستوى ادلعنوية لكل  tمت احتساب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية واألعلية النسبية واختبار 

 (12رقم  )وقد جاءت النتائج على النحو ادلبُت يف اجلدول فقرة من فقرات بُعد اجلودة وإمجايل الُبعد 
 

 الجودةلفقرات  ية النسبيةواألىمالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : (99) رقم جدول
 

 

 المصدر: التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية       
 (P=0.05) 7.75مستوى الداللة عند 67ن= 

بُعد ادلتوسط احلسايب العام إلجابات أفراد عينة الدراسة عن ( نالحظ أّن 12من بيانات اجلدول رقم )
أّن درجة توفر فقرات بُعد اجلودة رلتمعة تقع عند ادلستوى "متوفر بدرجة  يعٍت(، وىلا 3.88) اجلودة بلغ

ويشَت إىل توفر عاٍل  ،(4.21-3.41عالية" حيث تنتمي قيمة الوسط احلسايب العام إىل فئة ادلقياس )
اآلراء  ، كما تشَت قيمة االضلراف ادلعياري العام إىل تقاربالشركات الصناعية يف زلافظة حضرموتللجودة يف 

 (، ويشَت الوزن النسيب العام إىل أّن التوفر كان مقبواًل 1.787وذبانسها حول اجلودة حيث بلغت قيمتو )
%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة موافقون على توفر بُعد 77.6وىلا يعٍت أّن ) ،%(77.6وبوزن نسيب بلغ )
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 0.000 7.61 عال 3 79.4 1.044 3.97 عمليات ربسُت مستمرة جلميع األنشطة الشركةيتوفر يف  9

9 
ا الحتياجات وفقً  الشركةيتم تصميم الربامج التدريبية يف 

 تدريب العاملُت
 0.007 3.84 عال 6 70.8 1.146 3.54

 0.000 8.19 عال 2 80 1.00 4 بالتنوع إلرضاء حاجات العمالء الشركة منتجاتتتميز  3

4 
دون أخطاء كثَتة  منتجاهتاربرص اإلدارة على تقدًن 

 وجبودة عالية
 0.007 7.78 عال 4 78.6 0.974 3.93

5 
توجد آليات مناسبة سبكن العمالء من احلصول على 

 ادلعلومات اخلاصة هبم يف الوقت ادلناسب
 0.000 9.94 عال 1 80.8 0.86 4.04

 0.007 6.27 عال 5 75.6 1.012 3.78 بإصلاز األعمال بأساليب متجددة يالشركةيتمتع العاملون  6

 0.000 9.11 عال 1 77.6 0.787 3.88 الجودةالمتوسط العام لفقرات  
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كان و  ،( وىي موجبة9.11)  tاختبار وبلغت قيمة ،الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموتاجلودة يف 
( شلا يشَت إىل 1.15( وىي أصغر من مستوى الداللة ادلعتمد يف ىله الدراسة )1.111مستوى ادلعنوية ذلا )

 أّن متوسط درجة االستجابة ذللا الُبعد قد زاد عن درجة ادلوافقة ادلتوسطة.
اجلودة أّن متوسط درجات التوفر جلميع  ويبُت ربليل إجابات أفراد عينة الدراسة عن درجة توفر فقرات

(، ومن ث كانت يف ادلستوى "متوفر بدرجة عالية" حيث كانت أعلى 4.14-3.54الفقرات تراوحت بُت )
ا ىي الفقرة اخلامسة )توجد آليات مناسبة سبكن العمالء من احلصول على ادلعلومات اخلاصة تلك الفقرات توفرً 

 ،(1.86ويشَت إىل توفر عال للفقرة، واضلراف معياري ) ،(4.14يب )هبم يف الوقت ادلناسب( بوسط حسا
%( من 81.8ويشَت إىل أّن ) ،%(81.8ويشَت إىل تقارب اآلراء وتركزىا حول الفقرة، وبوزن نسيب بلغ )

إمجايل أفراد عينة الدراسة موافقون على وجود آليات مناسبة سبكن العمالء من احلصول على ادلعلومات اخلاصة 
 الشركةالفقرة الثانية )يتم تصميم الربامج التدريبية يف  ايف الوقت ادلناسب، وكانت أدىن تلك الفقرات توفرً  هبم

ويشَت إىل توفر عاٍل للفقرة وباضلراف معياري  ،(3.54وفقا الحتياجات تدريب العاملُت( بوسط حسايب )
%( 71.8ويشَت إىل أّن ) ،%(71.8ويشَت إىل تشتت اآلراء حول  الفقرة وبوزن نسيب بلغ ) ،(1.146)

الحتياجات تدريب  ايتم وفقً  الشركةتصميم الربامج التدريبية يف أّن من إمجايل أفراد عينة الدراسة موافقون على 
 العاملُت.

احية اإلحصائية جلميع الفقرات الست من الن اوبدرجة كبَتة جدً  اوبشكل عام كان مستوى الداللة معنويً 
فيما يتعلق باذباه إجابات أفراد عينة الدراسة (P<0.05) وإمجايل بُعد اجلودة حيث كان مستوى ادلعنوية ذلا 

ومستوى الداللة  t، وىلا ما أظهرتو قيم اختبار الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموتضلو بُعد اجلودة يف 
للفقرات كافة وإمجايل الُبعد شلا يشَت إىل معنوية  1.15توى الداللة أقل من اإلحصائية حيث كانت قيم مس

 (.3اخلماسي واللي يساوي ) تاالذباه عن قيمة الوسط الفرضي دلقياس ليكار 
 

 التحليل الوصفي إلجابات عينة الدراسة عن فقرات اإلبداع: (3
ومستوى ادلعنوية لكل  tلنسبية واختبار مت احتساب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية واألعلية ا

 (13رقم )وقد جاءت النتائج على النحو ادلبُت يف اجلدول فقرة من فقرات بُعد اإلبداع وإمجايل الُبعد 
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 اإلبداعلفقرات  واألىمية النسبيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : (93) رقمجدول 

 المصدر: التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية       
 (P=0.05) 7.75مستوى الداللة عند 67ن= 

عد ادلتوسط احلسايب العام إلجابات أفراد عينة الدراسة عن بُ ( نالحظ أّن 131من بيانات اجلدول رقم )
أّن درجة توفر فقرات بُعد اإلبداع رلتمعة تقع عند ادلستوى "متوفر بدرجة  (، وىلا يعٍت3.83اإلبداع بلغ )

ويشَت إىل توفر عال  ،(4.21-3.41ياس )عالية" حيث تنتمي قيمة الوسط احلسايب العام إىل فئة ادلق
، كما تشَت قيمة االضلراف ادلعياري العام إىل تقارب اآلراء الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموتلإلبداع يف 

 (، ويشَت الوزن النسيب العام إىل أّن التوفر كان مقبواًل 1.716وذبانسها حول اإلبداع حيث بلغت قيمتو )
%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة موافقون على توفر بُعد 76.6وىلا يعٍت أّن ) %(76.6وبوزن نسيب بلغ )

كان و  ،( وىي موجبة9.52)  tوبلغت قيمة اختبار، الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموتاإلبداع يف 
ىل ( شلا يشَت إ1.15وىي أصغر من مستوى الداللة ادلعتمد يف ىله الدراسة ) (1.111مستوى ادلعنوية ذلا )

 أّن متوسط درجة االستجابة ذللا الُبعد قد زاد عن درجة ادلوافقة ادلتوسطة.
ويبُت ربليل إجابات أفراد عينة الدراسة عن درجة توفر فقرات اإلبداع أّن متوسط درجات التوفر جلميع 

 (، ومن ث كانت يف ادلستوى "متوفر بدرجة عالية" حيث كانت أعلى4.12-3.48الفقرات تراوحت بُت )
بشكل يليب  ادلنتجالتقنيات ادلتطورة وادلالئمة لتقدًن  الشركةىي الفقرة اخلامسة )يتوفر لدى  اتلك الفقرات توفرً 

ــرات م ــ  الفقـ
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) 

 0.007 5.71 عال 4 75.6 1.112 3.78 العاملين على طرح آرائهم وأفكارىم الشركةتشجع إدارة  9

 0.007 7.49 عال 3 77.6 0.962 3.88 تتعاون اإلدارة مع الخبرات الخارجية لتقديم أفكار جديدة  9

3 
 الشركات من  ابطرق مختلفة عن منافسيه منتجاتها الشركةقدم ت

 األخرى
 0.007 8.13 عال 2 78.2 0.917 3.91

4 
يتوفر لدى اإلدارة قاعدة بيانات عن منافسيها وتقوم بتحديثها 

 من وقت آلخر
 0.001 3.58 عال 5 69.6 1.092 3.48

5 
 المنتجالتقنيات المتطورة والمالئمة لتقديم  الشركةيتوفر لدى 

 بشكل يلبي احتياجات العمالء 
 0.007 10.03 عال 1 82.4 0.913 4.12

 0.007 9.52 عال 2 76.6 0.716 3.83 المتوسط العام لفقرات اإلبداع 
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 ،(1.913ويشَت إىل توفر عاٍل للفقرة، واضلراف معياري ) ،(4.12احتياجات العمالء( بوسط حسايب )
%( من 82.4ويشَت إىل أن ) ،%(82.4ويشَت إىل تقارب اآلراء وتركزىا حول الفقرة، وبوزن نسيب بلغ )

بشكل  ادلنتجالتقنيات ادلتطورة وادلالئمة لتقدًن  الشركةإمجايل أفراد عينة الدراسة موافقون على أنو يتوفر لدى 
الفقرة الرابعة )يتوفر لدى اإلدارة قاعدة بيانات عن  ايليب احتياجات العمالء، وكانت أدىن تلك الفقرات توفرً 

ويشَت إىل توفر عاٍل للفقرة وباضلراف  ،(3.48بتحديثها من وقت آلخر( بوسط حسايب )منافسيها وتقوم 
ويشَت إىل أّن  ،%(69.6الفقرة وبوزن نسيب بلغ ) حول ويشَت إىل تشتت اآلراء ،(1.192معياري )

ن يتوفر لديها قاعدة بيانات ع الشركةأّن إدارة %( من إمجايل أفراد عينة الدراسة موافقون على 69.6)
 .منافسيها وتقوم بتحديثها من وقت آلخر

من الناحية اإلحصائية جلميع الفقرات  اوبدرجة كبَتة جدً  اوبشكل عام كان مستوى الداللة معنويً 
فيما يتعلق باذباه إجابات أفراد عينة (P<0.05) اخلمس وإمجايل بُعد اإلبداع حيث كان مستوى ادلعنوية ذلا 

ومستوى  t، وىلا ما أظهرتو قيم اختبار لشركات الصناعية يف زلافظة حضرموتاالدراسة ضلو بُعد اإلبداع يف 
للفقرات كافة وإمجايل الُبعد شلا يشَت إىل  1.15الداللة اإلحصائية حيث كانت قيم مستوى الداللة أقل من 

 (.3اخلماسي واللي يساوي ) تمعنوية االذباه عن قيمة الوسط الفرضي دلقياس ليكار 
 وكل عنصر من عناصره: ا( يوضح مدى توفر أبعاد ادليزة التنافسية معً 14واجلدول رقم )

 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد الميزة التنافسية: (94) رقم جدول

 أبعاد الميزة التنافسية م
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 0007. 6.55 عال 3 72.8 0.805 3.64 التكلفة 9
 0.000 9.11 عال 1 77.6 0.787 3.88 الجودة 9
 0.007 9.52 عال 2 76.6 0.716 3.83 اإلبداع 3

 
ألبعاد الميزة المتوسط العام 

 عال  75.6 0.698 3.78 التنافسية
9.12 0.000 

 

 المصدر: التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية       
 (P=0.05) 7.75مستوى الداللة عند     979ن= 
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( اللي يبُت ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية ودرجة التوفر واألعلية 14) رقم من خالل اجلدول
توسط احلسايب العام إلجابات أفراد عينة الدراسة ألبعاد بطاقة ادليزة التنافسية نالحظ أن ادل tالنسبية واختبار 

أّن درجة توفر فقرات أبعاد ادليزة التنافسية رلتمعة تقع عند  (، وىلا يعٍت3.78التنافسية بلغ ) عن أبعاد ادليزة
 ،(4.21-3.41)ادلستوى "متوفر بدرجة عالية" حيث تنتمي قيمة الوسط احلسايب العام إىل فئة ادلقياس 

كما تشَت قيمة ، الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموتوفر عاٍل ألبعاد ادليزة التنافسية يف ويشَت إىل ت
(، 1.698االضلراف ادلعياري العام إىل تقارب اآلراء وذبانسها حول زلور ادليزة التنافسية حيث بلغت قيمتو )

%( من 75.6%( وىلا يعٍت أّن )75.6وبوزن نسيب بلغ ) اويشَت الوزن النسيب العام إىل أّن التوفر كان عاليً 
الشركات الصناعية يف زلافظة إمجايل أفراد عينة الدراسة يرون أّن أبعاد ادليزة التنافسية متوفرة بدرجة عالية يف 

وىي أصغر من  ،(1.111كان مستوى ادلعنوية ذلا )( وىي موجبة و 9.12) tوبلغت قيمة اختبار ،حضرموت
( شلا يشَت إىل أّن متوسط درجة االستجابة ذللا احملور قد زاد 1.15راسة )مستوى الداللة ادلعتمد يف ىله الد

 .عن درجة ادلوافقة ادلتوسطة
ادليزة التنافسية أّن متوسط درجات أبعاد زلور ويبُت ربليل إجابات أفراد عينة الدراسة عن درجة توفر 

اخلماسي،  تادلنتصف يف مقياس ليكار  التوفر جلميع األبعاد )التكلفة، اجلودة، اإلبداع( جاءت أعلى من نقطة

(، ومن ث كانت يف ادلستوى "متوفر بدرجة عالية" حيث كانت أعلى تلك 3.88 – 3.64وتراوحت بُت )

ويشَت إىل توفر عال1 للجودة، وباضلراف معياري  ،(3.88ا ىو بُعد اجلودة بوسط حسايب )األبعاد توفرً 

%(، وكانت أدىن تلك األبعاد 77.6ل الُبعد، وبوزن نسيب )( ويشَت إىل تقارب اآلراء وتركزىا حو 1.787)

ويشَت إىل توفر عاٍل لبعد التكلفة وباضلراف معياري  ،(3.64توفرا ىو بُعد التكلفة بوسط حسايب )

 .%(72.8ويشَت إىل تقارب اآلراء وذبانسها حول الُبعد وبوزن نسيب عاٍل ) ،(1.815)

من الناحية اإلحصائية جلميع األبعاد وإمجايل  اوبدرجة كبَتة جدً  اوبشكل عام كان مستوى الداللة معنويً 
فيما يتعلق باذباه إجابات أفراد عينة الدراسة (P<0.05) زلور ادليزة التنافسية حيث كان مستوى ادلعنوية ذلا 

مستوى و  t، وىلا ما أظهرتو قيم اختبار الشركات الصناعية يف زلافظة حضرموتضلو بُعد ادليزة التنافسية يف 
( للفقرات كافة وإمجايل احملور شلا يشَت إىل 1.15الداللة اإلحصائية حيث كانت قيم مستوى الداللة أقل من )

 (.3اخلماسي واللي يساوي ) تليكار معنوية االذباه عن قيمة الوسط الفرضي دلقياس 
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 :اختبـار فرضيـات الدراسة :اثالثً 

الباحث باستخدام األساليب اإلحصائية ادلناسبة لكل فرضية على حدة   الختبار فرضيات الدراسة قام
وذلك الختبار متوسط شدة  (One Sample T test)واحدة  لعينة( tللفرضية األوىل اختبار )  حيث استخدم

رت اخلماسي، ويكون ا( حسب مقياس ليك3إجابة ادلبحوثُت حول الوسط الفرضي للدراسة اللي يساوي )
 ،( موجبةT( وقيمة )3دبعٌت أّن ادلبحوثُت يوافقون على زلتواه إذا كان ادلتوسط احلسايب أكرب من ) ايً الُبعد إغلاب

دبعٌت أّن ادلبحوثُت ال يوافقون على زلتواه إذا   ا(، ويكون الُبعد سلبيً 1.15وكانت القيمة االحتمالية أقل من )
(، وتكون آراء 1.15ة االحتمالية أقل من)سالبة والقيم (T)وقيمة  ،(3كان ادلتوسط احلسايب أصغر من )

 .ادلعتمد يف ىله الدراسة (1.15ادلبحوثُت يف الُبعد زلايدة إذا كان مستوى الداللة ذلا أكرب من)
أسلوب االضلدار اخلطي البسيط بُت ادلتغَت ادلستقل أسلوب التكلفة الفرضية الثانية مت استخدام والختبار 

  .ادلتمثل بأبعاد ادليزة التنافسية )الكلفة، اجلودة، اإلبداع(ادلستهدفة وادلتغَتات التابعة 
 الفرض الرئيس األول

 .حضرموت محافظة في الصناعية الشركات في المستهدفة التكلفة أسلوب تطبيق مقومات تتوافر ال
حول الوسط  ( دلعرفة شدة إجابة ادلبحوثُتT) قام الباحث باستخدام اختبارالفرض األول والختبار 

 (:15) الفرضي للدراسة، وكانت أىم النتائج الالزمة الختبار ىله الفرضية موضحة يف اجلدول رقم
 ( لمحور أسلوب التكلفة المستهدفة3( لعينة واحدة حول القيمة )Tنتيجة اختبار ): (95) رقمجدول 

 المتغير
الوسط 
 الحسابي

المتوسط 
 الفرضي

 tقيمة 
 المحسوبة

مستوى الداللة اإلحصائية 
P.value)) القرار 

توجد فروق  0.000 12.78 3 3.88 التكلفة المستهدفة
 جوىرية

 

 المصدر: التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية       
 (P=0.05) 7.75مستوى الداللة عند 67ن=

( واليت تشَت إىل 3لعينة واحدة عند القيمة ) t( اللي يبُت نتيجة اختبار 15)رقم من بيانات اجلدول 
ذباه أسلوب التكلفة  نالحظ أّن متوسط إجابات أفراد العينةدرجة استخدام أسلوب التكلفة ادلستهدفة، 

، وىي دالة حيث بلغت قيمة مستوى الداللة 3ادلتوسط الفرضي ( وىو أكرب من 3.88ادلستهدفة بلغت )
T (12.78 )، وكانت قيمة اختبار (1.15ة ادلعتمد يف الدراسة )( وىي أقل من مستوى الدالل1.111)
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ومن ث ميكن القول إّن ىناك ( بالزيادة، 3للا فإّن الفروق زبتلف عن الوسط الفرضي للدراسة ) وىي موجبة؛
التكلفة ادلستهدفة، ومن ث يكون استخدام أسلوب موافقة بُت متوسطات أفراد عينة الدراسة ذباه أسلوب 

، ومن خالل ذلك نتوصل إىل رفض الفرض الرئيس األول )فرض اوليس متوسطً  اادلستهدفة مرتفعً  التكلفة
 يف الصناعية الشركات يف ادلستهدفة التكلفة أسلوب تطبيق مقومات تتوافر ال( واللي ينص على )H0العدم 
 التكلفة أسلوب تطبيق مقومات تتوافر( وقبول الفرض البديل اللي ينص على ).حضرموت زلافظة

 (.حضرموت محافظة في الصناعية الشركات في المستهدفة
 نتائج اختبار الفرض الرئيس الثاني:

 الفرض الرئيس الثاني
  الميزة التنافسية وتحقيقتطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة  بين  داللة معنوية ذات عالقةوجد تال 

حيث مت استخدام االضلدار  الفرضيات ادلنبثقة منو مت اختبارالختبار ىلا الفرض  ()التكلفة، الجودة، اإلبداع
اخلطي البسيط دلعرفة العالقة بُت ادلتغَت ادلستقل ادلتمثل بأسلوب التكلفة ادلستهدفة يف ادلتغَت التابع ادلتمثل 

على  بـادليزة التنافسية بأبعاده ادلتمثلة بـ )الكلفة، اجلودة، اإلبداع(، باستخدام طريقة االضلدار اخلطي البسيط
 :ولكل فرضية فرعية على حدة وذلك على النحو اآليت  y=a+bxوفق النموذج 

 

 الفرض الفرعي األول من الفرض الرئيس الثاني:
تخفيض التكلفة بوصفها  وتطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة بين داللة معنوية  ذات عالقةوجد تال 

 أحد أبعاد الميزة التنافسية.
والختبار الفرض الفرعي األول قام الباحث باستخدام ربليل االضلدار اخلطي البسيط دلعرفة عالقة وتأثَت 

ربقيق خفض التكلفة بوصفها أحد أبعاد ادليزة التنافسية وفق النموذج يف أسلوب التكلفة ادلستهدفة 
y=a+bx ّن:إحيث 

Y زة التنافسيةادلتغَت التابع وىو خفض التكلفة بوصفها أحد أبعاد ادلي، X تقل وىو أسلوب التكلفة ادلتغَت ادلس
وىو عبارة عن مقدار التأثَت يف ادلتغَت التابع نتيجة تغَت ادلتغَت  b ،وىو عبارة عن ثابت االضلدار a ،ادلستهدفة
 (:16وكانت أىم النتائج الالزمة الختبار ىله الفرضية موضحة يف اجلدول رقم ) ادلستقل،
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 (96)جدول رقم 
نتائج االنحدار الخطي البسيط لمعرفة أثر تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة في تحقيق خفض        

 التكلفة بوصفها أحد أبعاد الميزة التنافسية
المتغير 
قيم  المعامالت المستقل

 المعامالت
معامل 
 Rاالرتباط 

معامل 
 R2التحديد

 tقيمة 
 المحسوبة

 fقيمة 
 المحسوبة

قيمة مستوى 
 Sigالداللة

التكلفة 
 المستهدفة

 a 7.879ثابت االنحدار 
7.877 7.649 

9.999 
995.87 7.777 

 b 9.946 97.764معامل االنحدار

xy 146.1801.0  

 باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية  المصدر: إعداد الباحث
( وجود عالقة تأثَت إغلابية وذات داللة معنوية للمتغَت 16) رقم يتضح من النتائج الظاىرة يف اجلدول

ادلستقل ادلتمثل بأسلوب التكلفة ادلستهدفة يف ادلتغَت التابع ادلتمثل خبفض التكلفة  بوصفها أحد أبعاد ادليزة 
أي أنّو   ،(1.146) حيث بلغت قيمة معامل االضلدار، حضرموتيف زلافظة  الصناعية الشركاتالتنافسية يف 

دبقدار وحدة  حضرموتيف زلافظة  الصناعية الشركاتزاد تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة من قبل  كلما
( 1.146) قياس واحدة  تؤدي إىل زيادة يف ربقيق خفض التكلفة بوصفها أحد أبعاد ادليزة التنافسية دبقدار

طردي معنوي قوي ويشَت إىل ( وىو معامل ارتباط 1.811) من الوحدة، يف حُت بلغت قيمة معامل االرتباط
أنّو كلما زاد تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة يؤدي إىل زيادة يف ربقيق خفض التكلفة بوصفها أحد أبعاد 

داللة معنوية  واذ –ل االضلدار ومعامل االرتباط معام –ادليزة التنافسية والعكس صحيح، وىلان ادلعامالن 
 قابلية التفسَتية لنموذج االضلدار ادلتمثلة يف معامل التحديد فقد بلغتأما ال (،T) حبسب ما أشار إليو اختبار

%( من التغَتات يف بعد التكلفة بوصفها أحد أبعاد ادليزة التنافسية تعود 64.1( شلا يشَت إىل أّن )1.641)
أّن ظلوذج ( إىل F) إىل تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة )مع ثبات بقية العوامل األخرى(، وقد أشار اختبار

صغر من مستوى أ( وىي F( )1.111) االضلدار السابق ذو داللة معنوية حيث بلغت قيمة مستوى داللة
(، وهبله النتائج نتوصل إىل رفض فرضية العدم للفرض الفرعي األول 1.15) الداللة ادلعتمد يف ىله الدراسة

زبفيض التكلفة  والتكلفة ادلستهدفة  تطبيق أسلوببُت داللة معنوية  ذات عالقةوجد تال )اللي ينص على 
داللة معنوية  ذات عالقةوجد )ت(، وقبول الفرض البديل اللي ينص على  بوصفها أحد أبعاد ادليزة التنافسية

 .تخفيض التكلفة بوصفها أحد أبعاد الميزة التنافسية( وتطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة بين 
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 الثاني:الفرض الفرعي الثاني من الفرض الرئيس 
تحقيق الجودة بوصفها و تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة بين داللة معنوية  ذات عالقةوجد تال 

باستخدام ربليل االضلدار اخلطي   الباحث  والختبار الفرض الفرعي الثاين قام  أحد أبعاد الميزة التنافسية
بوصفها أحد أبعاد ادليزة التنافسية وفق  ربقيق اجلودةيف  ىاوتأثَت  البسيط دلعرفة عالقة التكلفة ادلستهدفة

 (:17كانت أىم النتائج الالزمة الختبار ىله الفرضية موضحة يف اجلدول رقم )و  y=a+bxالنموذج 
 (97جدول رقم )

نتائج االنحدار الخطي البسيط لمعرفة أثر تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة في تحقيق الجودة       
 بوصفها أحد أبعاد الميزة التنافسية

المتغير 
 المعامالت المستقل

قيم 
 المعامالت

معامل 
 Rاالرتباط 

معامل 
 R2التحديد

 tقيمة 
 المحسوبة

 fقيمة 
 المحسوبة

قيمة مستوى 
 Sigالداللة

التكلفة 
 المستهدفة

 a 7.996ثابت االنحدار 
7.678 7.467 

7.393 
55.34 7.777 

 b 7.949 7.439معامل االنحدار

xy 949.0196.0  

 باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية ينالمصدر: إعداد الباحث
( وجود عالقة تأثَت إغلابية وذات داللة معنوية للمتغَت 17) رقم يتضح من النتائج الظاىرة يف اجلدول

ادلستقل ادلتمثل بأسلوب التكلفة ادلستهدفة يف ادلتغَت التابع ادلتمثل باجلودة بوصفها أحد أبعاد ادليزة التنافسية 
أي أنّو كلما زاد  ،(1.949) ، حيث بلغت قيمة معامل االضلدارحضرموتيف زلافظة  الشركات الصناعيةيف 

دبقدار وحدة قياس واحدة   حضرموتيف زلافظة  الشركات الصناعيةطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة من قبل ت
( من الوحدة، يف حُت 1.949) تؤدي إىل زيادة يف ربقيق اجلودة بوصفها أحد أبعاد ادليزة التنافسية دبقدار

سط ويشَت إىل أنّو كلما زاد ( وىو معامل ارتباط طردي معنوي متو 1.678) بلغت قيمة معامل االرتباط
تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة يؤدي إىل زيادة يف ربقيق اجلودة بوصفها أحد أبعاد ادليزة التنافسية والعكس 

 داللة معنوية حبسب ما أشار إليو اختبار واذ –رتباط معامل االضلدار ومعامل اال –صحيح، وىلان ادلعامالن 
(T أما القابلية التفسَتية ،)(شلا يشَت إىل أّن 1.46لنموذج االضلدار ادلتمثلة يف معامل التحديد فقد بلغت )
%( من التغَتات يف اجلودة بوصفها أحد أبعاد ادليزة التنافسية تعود إىل تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة 46)

ة معنوية حيث بلغت ( إىل أّن ظلوذج االضلدار ذو داللF) )مع ثبات بقية العوامل األخرى(، وقد أشار اختبار
(، وهبله 1.15صغر من مستوى الداللة ادلعتمد يف ىله الدراسة)أ( وىي F( )1.111) قيمة مستوى داللة
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داللة  ذات عالقةوجد تال )النتائج نتوصل إىل رفض فرضية العدم للفرض الفرعي الثاين اللي ينص على 
، وقبول الفرض (ةربقيق اجلودة بوصفها أحد أبعاد ادليزة التنافسي وتطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة بُت معنوية 

تحقيق  وتطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة بين داللة معنوية  ذات عالقةوجد ت)البديل اللي ينص على  
 .(الجودة بوصفها أحد أبعاد الميزة التنافسية

 الفرض الفرعي الثالث من الفرض الرئيس الثاني:
تحقيق اإلبداع بوصفو أحد و تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة بين داللة معنوية  اتذ عالقةوجد تال 

 أبعاد الميزة التنافسية
والختبار الفرض الفرعي الثالث قام الباحث باستخدام ربليل االضلدار اخلطي البسيط دلعرفة عالقة وتأثَت 

وكانت  y=a+bxربقيق اإلبداع بوصفو أحد أبعاد ادليزة التنافسية وفق النموذج يف أسلوب التكلفة ادلستهدفة 
 (18أىم النتائج الالزمة الختبار ىله الفرضية موضحة يف اجلدول رقم )

 (98جدول رقم )
نتائج االنحدار الخطي البسيط لمعرفة أثر تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة في تحقيق اإلبداع        

 عاد الميزة التنافسيةبوصفو أحد أب
المتغير 
 المستقل

قيم  المعامالت
 المعامالت

معامل 
 Rاالرتباط 

معامل 
 R2التحديد

 tقيمة 
 المحسوبة

 fقيمة 
 المحسوبة

قيمة مستوى 
 Sigالداللة

التكلفة 
 المستهدفة

 a 7.459ثابت االنحدار 
7.685 7.469 

9.779 
55.477 7.777 

 b 7.879 7.589معامل االنحدار

xy 872.0452.0  

 باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية ينالمصدر: إعداد الباحث
( وجود عالقة تأثَت إغلابية وذات داللة معنوية للمتغَت 18) رقم يتضح من النتائج الظاىرة يف اجلدول

ادلستقل ادلتمثل بأسلوب التكلفة ادلستهدفة يف ادلتغَت التابع ادلتمثل باإلبداع بوصفو أحد أبعاد ادليزة التنافسية 
أي أنّو كلما زاد  ،(1.872) ، حيث بلغت قيمة معامل االضلدارحضرموتيف زلافظة  الشركات الصناعيةيف 

دبقدار وحدة قياس واحدة   حضرموتيف زلافظة  الشركات الصناعيةقبل  تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة من 
( من الوحدة، يف حُت 1.872) أبعاد ادليزة التنافسية دبقدار بوصفو أحد اإلبداع تؤدي إىل زيادة يف ربقيق 

ارتباط طردي معنوي متوسط ويشَت إىل أنّو كلما زاد ( وىو معامل 1.685بلغت قيمة معامل االرتباط )
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بوصفو أحد أبعاد ادليزة التنافسية والعكس اإلبداع تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة يؤدي إىل زيادة يف ربقيق 
 داللة معنوية حبسب ما أشار إليو اختبار واذ –ل االضلدار ومعامل االرتباط معام –صحيح، وىلان ادلعامالن 

(Tأم ،)( شلا يشَت إىل 1.469) ا القابلية التفسَتية لنموذج االضلدار وادلتمثلة يف معامل التحديد فقد بلغت
بوصفو أحد أبعاد ادليزة التنافسية تعود إىل تطبيق أسلوب التكلفة اإلبداع  %( من التغَتات يف46.9أّن )

أّن ظلوذج االضلدار السابق ذو داللة ( إىل F) ادلستهدفة )مع ثبات بقية العوامل األخرى(، وقد أشار اختبار
صغر من مستوى الداللة ادلعتمد يف ىله أ( وىي F( )1.111) معنوية حيث بلغت قيمة مستوى داللة

ال )(، وهبله النتائج نتوصل إىل رفض فرضية العدم للفرض الفرعي الثالث اللي ينص على 1.15) الدراسة
ربقيق اإلبداع بوصفو أحد أبعاد ادليزة  وتطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة بُت داللة معنوية  ذات عالقةوجد ت

تطبيق أسلوب التكلفة بين داللة معنوية  ذات عالقةوجد ت)، وقبول الفرض البديل اللي ينص على (التنافسية
 .(تحقيق اإلبداع بوصفو أحد أبعاد الميزة التنافسية والمستهدفة 

لتطبيق أسلوب ثة نتوصل إىل وجود تأثَت إغلايب وذي داللة معنوية ومن خالل الفروض الفرعية الثال
تطبيق أسلوب التكلفة ادليزة التنافسية ادلتمثلة بـ )الكلفة، اجلودة، اإلبداع(، أي أّن التكلفة ادلستهدفة يف أبعاد 

 ادليزة التنافسية كل على حدة.ادلستهدفة لو عالقة وتأثَت طردي معنوي يف أبعاد 
اختبار الفرض الرئيس الثاين دلعرفة العالقة بُت ادلتغَت ادلستقل ادلتمثل بأسلوب التكلفة ومت إجراء 

كانت أىم النتائج الالزمة و   y=a+bxوفق النموذج ادلستهدفة يف ادلتغَت التابع وادلتمثل بادليزة التنافسية، 
 (:19الختبار ىله الفرضية موضحة يف اجلدول رقم )

 (99جدول رقم )
 االنحدار الخطي البسيط لمعرفة أثر تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة في تحقيق الميزة التنافسيةنتائج 

المتغير 
قيم  المعامالت المستقل

 المعامالت
معامل 
 Rاالرتباط 

معامل 
 R2التحديد

 tقيمة 
 المحسوبة

 fقيمة 
 المحسوبة

قيمة مستوى 
 Sigالداللة

التكلفة 
 المستهدفة

 a 7.759ثابت االنحدار 
7.797 7.635 

7.947 
993.99 7.777 

 b 7.989 97.639معامل االنحدار

xy 989.0051.0  

 المصدر: إعداد الباحث باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية
( وجود عالقة تأثَت إغلابية وذات داللة معنوية للمتغَت 19) رقم يتضح من النتائج الظاىرة يف اجلدول

يف  الشركات الصناعيةادلستقل ادلتمثل بأسلوب التكلفة ادلستهدفة يف ادلتغَت التابع ادلتمثل بادليزة التنافسية يف 
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أي أنّو كلما زاد تطبيق أسلوب التكلفة  ،(1.989) حيث بلغت قيمة معامل االضلدار ،حضرموتزلافظة 
دبقدار وحدة قياس واحدة  تؤدي إىل زيادة يف  حضرموتيف زلافظة  الشركات الصناعيةهدفة من قبل ادلست

( وىو 1.797) ( من الوحدة، يف حُت بلغت قيمة معامل االرتباط1.989) ربقيق ادليزة التنافسية دبقدار
دلستهدفة يؤدي إىل زيادة معامل ارتباط طردي معنوي متوسط ويشَت إىل أنّو كلما زاد تطبيق أسلوب التكلفة ا

داللة  واذ –ل االضلدار ومعامل االرتباط معام –يف ربقيق ادليزة التنافسية والعكس صحيح، وىلان ادلعامالن 
(، أما القابلية التفسَتية لنموذج االضلدار السابق وادلتمثلة يف معامل T) معنوية حبسب ما أشار إليو اختبار

%( من التغَتات يف ادليزة التنافسية تعود إىل تطبيق 63.5يشَت إىل أّن )( شلا 1.635) التحديد فقد بلغت
( إىل أّن ظلوذج االضلدار ذو F) أسلوب التكلفة ادلستهدفة )مع ثبات بقية العوامل األخرى(، وقد أشار اختبار

ىله  صغر من مستوى الداللة ادلعتمد يفأ( وىي F( )1.111) داللة معنوية حيث بلغت قيمة مستوى داللة
 ذات عالقةوجد تال )(، وهبله النتائج نتوصل إىل رفض الفرض الرئيس الثاين اللي ينص على 1.15) الدراسة

وقبول الفرض البديل اللي ينص ، (ادليزة التنافسية وربقيقتطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة  بُت  داللة معنوية
 (.الميزة التنافسية وتحقيقكلفة المستهدفة تطبيق أسلوب الت بين  داللة معنوية ذات عالقةوجد ت) على

 -:والتوصيات نتائجال
 :النتائج :أواًل 

 الباحث توصل فقد حضرموت زلافظة يف الصناعية الشركات بعض على اجريت اليت الدراسة على بناءً 
  -:يةتاآل النتائج اىل

 متعدد عمل لفريق مجاعي جهد عن ناتج حديثة إدارية زلاسبية فلسفة ادلستهدفة التكلفة أسلوب إن (1
 .كاملة حياتو دورة خالل بادلنتج ويهتم ،العميل على ويركز ،الوظائف

 حضرموت زلافظة يف الصناعية الشركات على القائمُت لدى والفهم ادلعرفة من كافٍ  قدر يوجد (2
 .ادلستهدفة التكلفة ألسلوب

 من يزيد  التنافسية االسًتاتيجيات إلحدى الشركات تبٍت مع اتزامنً  ادلستهدفة التكلفة أسلوب تطبيق إنّ  (3
 .احلديثة األعمال بيئة يف التنافسية ادليزة ربقيق فرص

  .حضرموت زلافظة يف الصناعية الشركاتيف  ادلستهدفة التكلفة أسلوب تتوافر مقومات تطبيق (4
 بدرجة الدراسة يف ادلستخدمة التنافسية ادليزة أبعاد حضرموت زلافظة يف الصناعية الشركات لدى تتوفر (5

 .عالية
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 يف ادلستهدفة التكلفة أسلوب لتطبيق معنوية داللة يذ أثر وجود ةسالرئي  الفرضية اختبار نتائج أظهرت (6
 أنّ  إىل يشَت شلا( 1.635) بلغت فقد ،(T) اختبار إليو أشار ما حبسب التنافسية ادليزة ربقيق

 بقية ثبات مع) ادلستهدفة التكلفة أسلوب تطبيق إىل تعود التنافسية ادليزة يف التغَتات من%( 63.5)
 (.األخرى العوامل

 التكلفة أسلوب لتطبيق معنوية داللة يذ أثر وجود  وىلاأل الفرعية  الفرضية اختبار نتائج أظهرت (7
 اختبار إليو أشار ما حبسب التنافسية ادليزة أبعاد أحد بوصفها التكلفة خفض ربقيق يف ادلستهدفة

(T)، أحد بوصفها التكلفة بعد يف التغَتات من%( 64.1) أنّ  إىل يشَت شلا( 1.641) بلغت فقد 
 (. األخرى العوامل بقية ثبات مع) ادلستهدفة التكلفة أسلوب تطبيق إىل تعود التنافسية ادليزة أبعاد

 التكلفة أسلوب لتطبيق معنوية داللة يذ أثر وجود  الثانية الفرعية  الفرضية اختبار نتائج أظهرت (8
 فقد ،(T) اختبار إليو أشار ما حبسب التنافسية ادليزة أبعاد أحد بوصفها اجلودة ربقيق يف ادلستهدفة

 التنافسية ادليزة أبعاد أحد بوصفها اجلودة يف التغَتات من%( 46) أنّ  إىل يشَت شلا( 1.461) بلغت
 (.األخرى العوامل بقية ثبات مع) ادلستهدفة التكلفة أسلوب تطبيق إىل تعود

 التكلفة أسلوب لتطبيق معنوية داللة يذ أثر وجود الثالثة الفرعية  الفرضية اختبار نتائج أظهرت (9
 فقد ،(T) اختبار إليو أشار ما حبسب التنافسية ادليزة أبعاد أحد بوصفو بداعاإل ربقيق يف ادلستهدفة

 ادليزة أبعاد أحد بوصفو بداعاإل يف التغَتات من%( 46.9) أنّ  إىل يشَت شلا( 1.469) بلغت
 (.األخرى العوامل بقية ثبات مع) ادلستهدفة التكلفة أسلوب تطبيق إىل تعود التنافسية

 :التوصيات :اثانيً 
 :باآليت الباحث يوصي نتائج من الدراسة إليو توصلت ما على بناءً 

 زلافظة يف الصناعية الشركات يف ادلستهدفة التكلفة أسلوب تطبيق مستوى برفع االىتمام ضرورة (1
 .  حضرموت

 زلافظة يف الصناعية الشركات يف اإلدارية ادلستويات سلتلف كفاءة لرفع ادلستمر بالتدريب االىتمام (2
 من وغَته ادلستهدفة التكلفة أسلوب على التعرف ذلم تتيح تدريبية دورات عقد خالل من  حضرموت

  .اوإقليميً  ازلليً  ادلنافسة الصناعية الشركات يف احلاصل التطور دلواكبة احلديثة اإلدارية احملاسبة أساليب
 واختيار حضرموت زلافظة يف الصناعية الشركات يف واألداء العمل أساليب لتحسُت ادلستمر السعي (3

 .التنافسية قدراهتا تعزيز من ميكنها دبا واألفضل األنسب
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 باألىداف وربطها التنافسية االسًتاتيجيات وإحدى ادلستهدفة التكلفة أسلوب بُت ادلواءمة على العمل (4
 .بنجاح التنافسية ادليزة ربقيق يضمن دبا للشركة االسًتاتيجية

 احلديثة باألساليبيف قطاعات اخرى هتتم  يوصي الباحثان بإجراء ادلزيد من الدراسات العلمية مستقباًل  (5
 .بالتنافسية تتصف أعمال بيئة ظل  يف االسًتاتيجية اإلدارية للمحاسبة
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The Impact of Applying the Style of the Targeting Cost in Achieving the Competitive 

Merit 

(A field study at Industrial Companies in Hadhramout Governorate) 

 

  Dr. Salem Abdullah Bin-Kulaib  

 

Abstract: 

          The study aimed at showing the impact of applying the style of the targeting cost in 

achieving the competitive merit at Industrial Companies in Hadhramout Governorate , 

through decreasing the cost , improving the quality , and creating innovation. For doing so, 

the researcher has designed a questionnaire including biaxial of the targeting cost and the 

competitive merit and has distributed and collected the data from (67) persons representing 

general managers and their deputies, and financial managers and accountants in Industrial 

Companies in Hadhramout. The researcher has used modern scientific statistical tools to 

test the hypothesis of the study 

     The study has reached to a number of conclusions the most important are:  

 -The Industrial Companies in Hadhramout are applying the style of the targeting 

cost at high degree.   

  -There is an impact of moral significance to practice the style of the targeting cost 

at achieving competitive merit at high degree in the dimensions that have been studied 

which are: the cost, the quality, and the innovation.  

     The most important recommendation has been presented by the study necessity of 

taking interest at raising the level of practicing the style of targeting cost in the companies 

at scientific style and determinant clear steps at all managerial and accounting aspects.  
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 استخدام نموذج ألتمان في التنبؤ بالفشل المالي في القطاع الصناعي السعودي

 العوبثاين أبوبكر مرًن                                                باجليدة سعيد غسان. د                           
 باحثة                                        ستاذ مشارك، قسم احملاسبةأ                

                                            جامعة حضرموتكلية العلوم اإلدارية،                      

 الملخص:
التنبؤ بالفشل ادلايل يف تقييم القطاع الصناعي الدراسة استخدام ظلوذج ألتمان كأحد أىم ظلاذج تستهدف 

يف ادلملكة العربية السعودية، الذي يعد أحد أىم القطاعات االقتصادية يف ادلملكة، وذلك من حيث 
احتمالية تعرض الشركات اليت تنتمي إىل ىذا القطاع دلخاطر الفشل ادلايل بسبب األزمة االقتصادية اليت 

 ضربت السوق السعودي.
فرة اعينة الدراسة من شركات القطاع الصناعي ادلدرجة يف سوق األسهم السعودي مجيعها، وادلتو  تكونت

لتمان أمت تطبيق ظلوذج  إذ  شركة،  75م، والبالغ عددىا 2018 – 2012قوائمها ادلالية خالل الفًتة من 
 Altmanظلوذج، أعلها أن على القوائم ادلالية لعينة الدراسة. أظهرت الدراسة رلموعة من النتائج والتوصيات

وفرزىا إىل شركات قد تتعرض  ،مة اليت لديها القدرة على التنبؤ ادلستقبلي بوضع الشركاتمن النماذج ادله 
 24سبكن النموذج من تصنيف  فقد، وشركات يصعب التنبؤ بوضعها ،خرى ناجحة، وأخلطر الفشل ادلايل
% كشركة مهددة بالفشل ادلايل، بينما 32,43شركة صناعية سعودية ودبا يعادل  70شركة من أصل 

% من عينة الدراسة تعد شركات ناجحة وال توجد سلاطر هتدد 40,54شركة دبا يعادل  30ىناك 
من عينة  %21,62شركة دبا يعادل  16استمرارىا يف النشاط، أما الشركات ادلتبقية والبالغ عددىا 

تدعي إجراء دراسات متعمقة حول وضعها ادلايل دلعاجلة الدراسة فالنموذج مل ػلسم أمرىا، األمر الذي يس
مكامن التهديدات، كما أوصت الدراسة دبجموعة من التوصيات منها استخدام الشركات لنموذج ألتمان 
وذلك الزباذ اإلجراءات الالزمة لتفادي وصول الشركات دلرحلة اإلفالس والتصفية، وكذلك تنويع الشركات 

تثمارية، وذلك للحد من سلاطر الفشل يف حال تعرض القطاع الصناعي دلشاكل الصناعية حملافظها االس
 اقتصادية.  

 المقدمة -1
 الباحثني من اىتمام الكثري القت اليت ادلواضيع من االقتصادية الشركات بفشل التنبؤ موضوع يعد

 الوضع عن الكشف يف ادلستخدمةاألدوات  أىم من لكونو واحملاسبية؛ ادلالية العلوم ميدان يف والدارسني
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 وزاد فردية، بصورة ادلاضي القرن من الثالثينيات منذ ادلوضوع هبذا االىتمام بدأ وقد للشركات، ادلتعثر ادلايل
 من عدد يف حدثت اليت اإلفالس حاالت إثر األمريكية ادلتحدة الواليات يف اوخصوصً  بادلوضوع االىتمام
 الدراسات الكثري من ظهرت ىنا ومن ىائلة، اأضرارً  ُملحقة هبا االزديادب أخذت اليت األمريكية، الشركات

 .وقوعو قبل ادلايل بالفشل بالتنبؤ العالية القدرة ذلا ظلاذج إنشاء على قامت اليت
ولقد أصبحت األزمة ادلالية وما ذلا من تداعيات سلبية على االقتصاد العادلي تضع عدًدا من الشركات 

يف دائرة اخلطر، والسوق السعودي ال ؼلتلف عن غريه من األسواق؛ فقد تأثر باألزمة الكبرية والصغرية 
االقتصادية اليت ضربت السوق السعودي، وعانت بعض الشركات السعودية يف ظل التغريات اليت ؽلر هبا 

ائب االقتصاد السعودي يف اآلونة األخرية من مشاكل كثرية، تتعلق بصعوبة ربصيل الديون وزيادة الضر 
وضعف القوة الشرائية وخسران األيدي العاملة واإلصالحات االقتصادية وغري ذلك من ادلشاكل اليت قد 
تظهر يف فشل بعض شركات القطاعات السعودية، منها القطاع الصناعي السعودي الذي يعد واحًدا من 

ائر متتالية شلا يؤدي إىل أىم القطاعات االقتصادية يف ادلملكة السيما مع ازدياد الشركات اليت ربقق خس
تآكل رأس ادلال، ومن مث فشل ىذه الشركات، وعدم قدرهتا على االستمرار يف عملها، وقد تصل إىل 
الفشل وإعالن إفالسها، ومن ىنا تربز احلاجة  للتنبؤ باحتمالية تعرض ىذه الشركات للفشل ادلايل والتأثري 

 للتنبؤ بالفشل ادلايل. على استمرارية نشاطها باستخدام النماذج الكمية
 ثالثينيات القرن ادلاضي، منذ للشركات ادلايل الفشل وضوعدب والدارسني الباحثني وكانت بدايات اىتمام

 ظلوذج مثل الدول، دبختلف القطاعات كافة أو معني قطاع زبدم اليت النماذج بعض اعتماد مت حيث
Altman ظلوذج وكذلك، 1968 عام يف Kida ،أثبتت اليت األساسية النماذج من النموذجان يعد حيث 
 الناجحة، والشركات الفاشلة الشركات من عينة على تطبيقهما مت حيث ادلايل، بالفشل بالتنبؤ فاعليتها

 احليايل،% ) 90 إىل وصلت واليت اإلفالس حبوادث العالية التنبؤية القدرة إثبات النموذجان واستطاع
 .(262 ص، م2007

 :الدراسة مشكلة -2
  ونتيجة العامل، اقتصاديات دول على سلبية آثار من لو وما ادلايل الفشل خطورة يف الدراسة مشكلة تتمحور

 ىذه تزايد لعدم احملاولة واستمرار األخرية، اآلونة يف مالًيا فشلت اليت السعودية الشركات من عدد لوجود
 فعالية مدى حول تتمحور الدراسة مشكلة فإن السعودي، باالقتصاد الضرر إحلاق عدم هبدف الشركات
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 من القطاع ذلذا دلا السعودي؛ الصناعي القطاع يف الشركات فشل احتمالية عن للكشف ألتمان ظلوذج
 حول تتمحور الرئيسة الدراسة مشكلة إن القول وؽلكن، السعودي االقتصاد مستوى على كبرية أعلية

 السعودية؟ الصناعية الشركات بفشل للتنبؤام ظلوذج ألتمان ىل ؽلكن استخد: اآليت التساؤل عن اإلجابة
 

 الدراسة أهداف -3
كواحد من  ألتمان ظلوذج تطبيق إمكانية خبصوص اختبارية ربليلية  دراسة إجراء إىل احلالية الدراسة هتدف

أىداف  السعودية، ومن خالل ما سبق ؽلكن حصر الصناعية الشركات على ادلايل بالفشل التنبؤ أىم ظلاذج
 الدراسة يف اآليت:

 التنبؤ بالفشل ادلايل للشركات الصناعية السعودية. قدرة النموذج يف على التعرف -1
 الصناعي القطاع يف الشركات بعض تعرض احتمالية خبصوص ادلعنية للجهات مبكر إنذار توفري -2

 .األخرية اآلونة يف السعودي االقتصاد اليت ؽلر هبا التغريات ظل يف ادلايل الفشل دلخاطر السعودي
 

 الدراسة أهمية -4
 إهناء الشركة وإحالتها إىل يؤدي قد ادلايل الفشل إن حيث نفسو، الدراسة موضوع من الدراسة أعلية تكمن

     قروض تكون من مصادرىا أن أي سبويلية، مصادرىا تكون قد اليت األموال ضياع إىل يؤدي كما للتصفية،
 سالمة من للتأكد وذلك السعودي الصناعي جاءت دراستنا للقطاعىنا  ومن وسندات، أسهم من أو

 عن االبتعاد وإمكانية ادلالية، مشاكلهم حل إىل القرار ذوي وإرشاد القطاع، ذلذا تنتمي اليت الشركات
 .للشركات ادلايل االستقرار لضمان أنواعها بكافة ادلخاطر

  الدراسة حدود -5
 يف وادلدرجة السعودية العامة ادلساعلة الصناعية الشركات على الدراسة ىذه اقتصرت :المكانية الحدود

 .ادلايل التحليل ألغراض ادلطلوبة ادلالية تقاريرىا وادلتوفرة السعودي األسهم سوق
 .م2018 – 2012 من الزمنية الفًتة على الدراسة اقتصرت :الزمانية الحدود

 

 ـ اإلطار النظري والدراسات السابقة:6
 : اإلطار النظري:ـ أوًل 

يتم التطرق يف ىذا اجلزء وبشكل موجز إىل اجلوانب األساسية ادلتعلقة دبوضوع الفشل ادلايل، وذلك 
بالتعرف على مفهوم الفشل وأنواعو وأسبابو ومراحلو، باإلضافة إىل أعلية التنبؤ بالفشل ادلايل، مع إلقاء 

 الضوء على مقاييس التنبؤ بالفشل ادلايل.
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 الفشل المالي:مفهوم  1-6
ىناك تعريفات عدة للفشل ادلايل يف الدراسات األكادؽلية اليت اىتمت دبفهوم الفشل، وإن كان بعضها 

يعرف الفشل ادلايل  من البعض اآلخر إال أن احملصلة تشري إىل تشابو ىذه التعاريف، فمثاًل  اأوسع مفهومً 
تسديد التزاماهتا اجلارية يف تاريخ استحقاقها، كما م( بأنو عدم مقدرة ادلنشأة على 2009)احليايل،ــ ل اوفقً 

 ىناك تكون عندما ػلدث بأن الفشل Dun & Bradstreet ((schall and Haley,1986,P724عرف 
 حدوث أو اإلفالس، أو الدائنني لصاحل أصول أو شلتلكات عن تنازل يتبعها للمؤسسة أعمال أو عمليات

شلتلكات  على واحلجز ادلرىون العقار اسًتجاع على القدرة عدم أو فاشلة، عمليات بعد خسارة للدائنني
 يتم أو أن مدفوعة، غري ادلؤسسة على االلتزامات وترك واالنسحاب عليو، احلكم إصدار قبل ادلؤسسة

 الشركة بني إجراءات التسوية وعمل للشركة تنظيم إعادة أو القضائية احلراسة ربت الشركة شلتلكات وضع
 ودائنيها.

 اوىناك من يرى بأنو عبارة عن  النهاية ادلؤسفة ألي مشروع، ويتوقف على ادلعيار الذي يتخذ أساسً 
 ، وعما إذا كان التوقف عن الدفع أو ربقيق اخلسارة دلياًل أم فاشاًل  اللحكم عما إذا كان ادلشروع ناجحً 

اليت ػلققها ادلشروع ىو ادلؤشر  ألن الربح ؼلضع للقياس فإن معيار األرباح اللفشل ادلايل من عدمو، ونظرً 
 ( 502م،ص2006الذي ؽلكن استخدامو يف التفرقة بني ادلشروعات الناجحة والفاشلة )األنصاري،

( إىل أن الفشل ادلايل يعين عدم قدرة ادلنشأة على مواجهة وسداد 13م، ص2003كما أشار شاكر )
   أقل يف قيمتها احلقيقية من قيمة خصومها  التزاماهتا ادلستحقة للغري بكامل قيمتها، حيث تكون أصوذلا

 أو التزاماهتا.
 أنواع الفشل المالي: 2-6

دبا أن الفشل والنجاح علا نتائج حلصيلة األداء يف الشركات االقتصادية وإذا كان صلاح الشركة يرتبط 
استثمارات  باحلاالت اليت يتناسب فيها العائد ادلتحقق )الذي يساوي أو يزيد على كلفة األموال( مع

عندما ال تتناسب إيرادات الشركة  االشركة فإن الفشل إظلا يرتبط باحلاالت اليت ال يتناسب فيها ذلك، وأيضً 
 .(Moyer,et.al,1981,P588) على تغطية التكاليف اليت تتحملها 

 (178م ،ص2008وبشكل عام نستطيع القول إن الفشل ادلايل لو وجهان: )زلمد وإمساعيل ونور ،
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فشل مايل: يتمثل يف العجز ادلايل للشركة إىل درجة إعالن اإلفالس ووضع الشركة يف حالة  1-2-6
التصفية، أي أن القيمة الدفًتية اللتزامات الشركة تكون أكرب من القيمة الدفًتية ألصوذلا، وبالتايل تكون 

 الشركة يف حالة عجز عن تسديد التزاماهتا.
عجز الشركة عن ربقيق عائد االستثمار ادلطلوب على األموال  فشل اقتصادي: ويتمثل يف 2-2-6

ادلستثمرة أي أن عائد االستثمار يف الشركة أقل من عائد استثماره يف رلاالت أخرى أو أقل من تكلفة 
 األموال ادلستثمرة يف الشركة. 

 

 أسباب الفشل المالي: 3-6
يجة جملموعة واسعة من العوامل واألسباب بعضها الفشل ادلايل ال ػلدث فجأة وبغري أسباب، ولكنو  يعد نت

داخلية والبعض اآلخر خارجية، واليت قد تظهر مجيعها أو بعضها يف الشركة، وادلتمثلة فيما يلي: 
 م( 2003)شاكر،

 

 أسباب داخلية: 1-3-6
 ستثمار،واال بالتمويل ادلتعلقة ادلالية القرارات كفاءة كعدم الشركة، داخل من تنشأ اليت األسباب وىي

 استثماراهتا إدارة يف الشركات كفاءة عدم كذلك العامل، ادلال رأس عناصر إدارة يف الشركات كفاءة وعدم
 التحصيل جهاز كفاءة وضعف بالشركات واحملاسبية ادلالية الرقابية النظم كفاءة عدم اوأيضً  الثابتة،

 .للشركات التسويقية القرارات كفاءة وعدم اجلودة، دبراقبة ادلرتبطة واألجهزة بالشركات
 

 أسباب خارجية: 2-3-6
 ادلواد أسعار وزيادة ،الشركات دلنتجات اجلربي التسعري فيها دبا ،الشركة نطاق عن زبرج اليت األسباب وىي
 الفائدة أسعار يف الكبرية والزيادة الصرف، أسعار وتغري منها، ادلعروض ونقص ،اإلنتاج ومستلزمات ،اخلام

 وادلنافسة الزائدة بالعمالة ادلرتبطة األعباء وزيادة عام بشكل الطاقة مشاكل كذلك البنكية، والعموالت
 ذلا يتعرض اليت ادلالية واألزمات األسواق، يف العام االقتصادي الركود تأثريو  الكبرية، الشركات من احلادة

 .الشركات نشاط على تؤثر اليت احلكومية القوانني وكذلك الدائنون،
أكرب يف التأثري على نتائج أعمال الشركات، من ذلك  اسبق يتبني لنا أن العوامل الداخلية تلعب دورً وشلا 

 الدور اليت ربدثو العوامل اخلارجية.
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، وىي مؤسسة متخصصة يف التحليل ادلايل وتقييم ( (Dun and Bradstreetوبتحليل استطالعي من قبل
 schall and)( 1) رقم اجلدول يف الفشل، وىي كما يأيت األداء، قد حددت القائمة اآلتية اليت تسبب

Haley, 1986): 

 األهَيح اىْسثيح اىعاٍو

 ـ عذً مفاءج اإلدارج1

 اإلهَاه  -2

 ـ اىرسوير3

 ـ اىنىارز4

 ـ أسثاب أخري5

1,93% 

2% 

1% 

9,0% 

3% 

 100% 

 (234م،ص2008ادلصدر: الزبيدي )
 مراحل الفشل المالي: 4-6

 النهاية ادلؤسفة ألي منشأة، بعد ادلرور دبراحل عدة وىي كاآليت:يعد الفشل ادلايل 
 (237م،ص2008)الزبيدي، 

وىي حالة تكون فيها الشركة عاجزة عن مقابلة التزاماهتا  مرحلة العسر المالي المؤقت: 1-4-6
الفشل بأزمة ادلستحقة رغم أن أصوذلا ادلتداولة تفوق مقدار التزاماهتا ادلستحقة، ويعرب عن ىذا النوع من 

السيولة، أي نقص يف السيولة يف األمد القصري، وىو ما يعرف بالعسر ادلايل الفين؛ إذ ؽلكن معاجلة ىذه 
احلالة من خالل إعادة ترتيب بعض العمليات، وإعادة النظر يف بعض األوضاع ادلالية، وىي حالة ؽلكن 

 معاجلتها.
ن فيها الشركة عاجزة عن مواجهة التزاماهتا وىي حالة تكو  مرحلة العسر المالي الحقيقي: 2-4-6

ادلستحقة، وتكون قيمة أصوذلا أقل من قيمة خصومها، أي ىي حالة العجز التام عن التسديد حىت لو 
 منحت الشركة فًتة إلعادة تصحيح أوضاعها.

وىي مرحلة ال تستطيع فيها الشركة التحكم بالفشل، األمر الذي  مرحلة الفشل القانوني: 3-4-6
 تطلب ازباذ إجراءات قانونية إلعالن اإلفالس أو التصفية.ي
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يف ىذه ادلرحلة تصبح الشركة غري قادرة على مواجهة االلتزامات ادلستحقة،  مرحلة اإلفالس:  4-4-6
لوجود خسائر كبرية ومًتاكمة، استهلكت كل حق  اكما أن حقوق ادللكية يف الشركة تصبح غري كافية؛ نظرً 

 ادللكية، األمر الذي يتطلب تصفية الشركة أو إعادة تنظيمها .
 

، ولكنو من األفضل اقد ال تكون اآلفاق ادلستقبلية للشركة واعدة كثريً مرحلة إعادة التنظيم:  5-4-6
وتتضمن عملية إعادة التنظيم إعادة ىيكلة من تصفيتها،  إبقاء الشركة على قيد احلياة وإعادة تأىيلها بداًل 

رأس ادلال هبدف استبدال األوراق ادلالية اليت ربمل فائدة ثابتة بأسهم عادية لتخفيض التزامات الشركة، 
 ويعتمد قرار إعادة التنظيم على الرحبية ادلتوقعة للشركة.

 

 م(2112أهمية التنبؤ بالفشل: )ريحان ، 5-6
ليلية ؽلكن بواسطتها التنبؤ باحتمال وصول الشركات االقتصادية إىل حالة التعثر من الضروري إغلاد آلية رب

قبل عدد كاف من السنوات، وذلك الزباذ اإلجراءات التصحيحية ادلناسبة، ودلا لتعثر الشركة أو إفالسها 
كثري من من آثار خطرية على االقتصاد وعلى كل الفئات العاملة فيو وادلرتبطة هبذه الشركات، فهناك ال

الفئات ادلهتمة بالشركة االقتصادية، والذين يولون اىتماًما كبريًا إلمكانية التنبؤ بفشلها، مثل ادلستثمرين، 
 والدائنني، واإلدارة، واجلهات احلكومية، ومراجعي احلسابات وغريىم .

 ذ قراراتو االستثمارية ازبا أجل من االقتصادية الشركة بفشل التنبؤ فادلستثمر على سبيل ادلثال يهتم دبوضوع
، بينما اىتمام الدائنني أسبابو ااخلطرة جدً  االستثمارات وذبنب ادلتاحة، البدائل كل بني وادلفاضلة ادلختلفة،

كثرية منها ازباذ قرار دبنح االئتمان أو عدمو، ربديد سعر الفائدة وشروط القرض، أما اىتمام اإلدارة 
يحية الضرورية إلنقاذ الشركة يف الوقت ادلناسب، كما أن اىتمام فيكون من أجل ازباذ اإلجراءات التصح

منها  ااجلهات احلكومية يرجع إىل سبكينها من أداء وظيفتها الرقابية على الشركات العاملة يف االقتصاد حرصً 
من أن ذلم مسؤولية كبرية يف تدقيق القوائم  اعلى سالمتو، أما مراجعو احلسابات فينبع اىتمامهم أساسً 

 ادلالية للشركات.
 

 الوسائل المستخدمة في عالج الفشل المالي: 6-6
توجد ىناك عدٌد من الوسائل وادلعاجلات اليت من ادلمكن أن تساعد يف عالج الفشل ادلايل نذكرىا بإغلاز  

 (516-515م،ص2006كما يلي: )األنصاري،
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     ، سواًء من ادلساعلني إصالح اخللل يف ىيكل سبويل الشركات عن طريق زيادة التمويل الذايت -1
 احلاليني أو عن طريق مستثمرين جدد.أو الشركاء 

ربويل جزء من القروض ادلستحقة على ادلشروع إىل مساعلة رأس ادلال، وذلك لتخفيف عبء  -2
 القروض وزبفيض كلفة التمويل.

فًتة  ربويل القروض قصرية األجل إىل قروض طويلة األجل مع منح فًتة مساح مناسبة مع زيادة -3
 سداد القروض لتتناسب مع التدفقات النقدية ادلتوقعة.

التخلص من األصول الرأمسالية غري ادلنتجة، واستخدام حصيلتها يف سداد جزء من ادلديونية  -4
 ادلستحقة على الشركة.

ترشيد اإلنفاق عن طريق خفض التكاليف إىل أدىن مستوى مع تعظيم اإليرادات، وذلك بتحسني  -5
 .اوخارجيً  اواالرتفاع دبستوى اجلودة لتسويقها زلليً  منتجات ادلشروع

 :مايأيت منها الفشل عالج يف ادلستخدمة الوسائل لبعض( م2012 رػلان،) أشار كما
 التأجري، ويتوقف على طبيعة عمل نشاط الشركة، أو إمكانية استمرارىا. -1
 االندماج. -2
 تغيري الشكل القانوين للمنشأة. -3
 التصفية. -4
 البيع. -5

 التنبؤ بالفشل المالي: مقاييس 7-6
اىتم األمريكيون قبل غريىم بدراسات الفشل ادلايل، ومت ذلك بتشجيع من ادلعهد األمريكي للمحاسبني 

الكبرية اليت اجتاحت  ، وذلك على أعقاب أزمة اإلفالساتSECوىيئة البورصات  AICPAالقانونيني 
أمريكا بعد احلرب العادلية الثانية، وربميل مدققي احلسابات ادلسؤولية عن التضليل احلاصل، ولذلك قاموا 
بإجراء دراسات هتدف إىل ربديد مؤشرات مالية ؽلكن االسًتشاد هبا يف التنبؤ باحتماالت الفشل ادلايل، 

لقد أصلز الباحثون عدًدا من النماذج إلجراء مثل ىذه وإعطاء إنذار مبكر للشركات موضوع الدراسة، و 
 م(2006يأيت: )خنفر وادلطارنة، الدراسة نذكر منها ما

 Altman 1968دراسة  -1
 Deakin,1972دراسة  -2
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 Altman and Mc Cough,1974دراسة  -3
 Argenti,1976دراسة  -4
 Ohlson,1980دراسة  -5
 Kida,1981دراسة  -6
 Casey,1986دراسة  -7
 Sherrod,1987دراسة  -8
 Cammpell,1993دراسة  -9

ومن خالل االطالع على ىذه النماذج صلد غالبها يشًتك يف عدد من النسب ادلالية مع وجود اختالف يف 
األوزان النسبية ادلعطاة لكل نسبة، وأن أكثر ىذه النماذج تعتمد على البيانات ادلالية لتقييم األوضاع 

 ادلستقبلية للشركات.
، واليت مت استخدامها يف دراستنا، وىو ظلوذج اىل أكثر النماذج شيوعً ويتم التطرق يف ىذه الفقرة إ

(Altman) .بعده واحًدا من أقدم النماذج ادلستخدمة يف التنبؤ بالفشل ادلايل وأعلها 
 Altman,1968نموذج 

يعترب من النماذج الكمية ادلهمة للتنبؤ بالفشل ادلايل، والذي مت التوصل إليو من قبل أستاذ العلوم ادلالية يف 
 Linearity، ولقد استخدم أسلوب ربليل التمايز اخلطي )(Edward Altman)جامعة نيويورك 

Discriminant Analysisبالفشل ادلايل؛ حيث قام  ( للعثور على أفضل النسب ادلالية القادرة على التنبؤ
( شركة ناجحة من الشركات الصناعية 33( شركة فاشلة، يقابلها )33باستخدام عينة دراسة تكونت من )

 ادلدرجة يف السوق ادلايل، وسبتاز العينة بتماثلها من حيث الصناعة واألصول.
متغري تابع يرمز لو بالرمز ولقد اعتمد ألتمان يف بناء ظلوذجو على مخس نسب مالية )متغريات مستقلة(، و 

(Z ًويعرب عن ىذا النموذج رياضي ،)بادلعادلة اآلتية: ا 
Z=1,2  +1,4  +3,3  +0,6  +1    

 والنسب ادلعربة عن ىذا النموذج ىي:
 صايف رأس ادلال العامل/ رلموع األصول=    
 األرباح احملتجزة واالحتياطيات/ رلموع األصول=    

 قبل الفوائد والضرائب/ رلموع األصولاألرباح =    
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 القيمة السوقية حلقوق ادلساعلني/ رلموع اخلصوم=    
 ادلبيعات/ رلموع األصول=   
Z دليل االستمرارية 

وحبسب ىذا النموذج فإن الشركات تصنف إىل ثالث فئات من أجل قياس قدرهتا على االستمرارية وىي  
 كاآليت:

 وأكثر.2,99( فيها Zالناجحة، وىي تلك الشركات اليت تكون قيمة)الفئة األوىل: الشركات  -
 .1,81( فيها أقل من Zالفئة الثانية: الشركات الفاشلة، وىي تلك الشركات اليت تكون قيمة) -
الفئة الثالثة: الشركات اليت يصعب التنبؤ بوضعها )أمرىا غري زلسوم(، وىي تلك الشركات اليت  -

 ، والبد من إجراء دراسات تفصيلية لتقرير وضعها .2,99و1,81( فيها بني Zتكون قيمة)
ويعترب ىذا النموذج من النماذج اليت أثبت قدرتو على التنبؤ بالفشل ادلايل بنسبة عالية قبل حدوث 

 اإلفالس بسنة.
 

 الدراسات السابقة: -7
 بالتنبؤ -ج ألتمان وبالذات ظلوذ  –تناولت عدد من الدراسات موضوع مدى فاعلية العديد من النماذج 

يف عدد من الدول العربية منها واألجنبية، وقد مت ترتيبها حبسب التسلسل الزمين من األحدث  ادلايل بالفشل
 إىل األقدم وؽلكن عرضها كاآليت:

 

 (م2117 )الفرا، دراسة
 لصناعة ةالسعودي ادلساعلة للشركات ادلايل بالتعثر التنبؤ إمكانية مدى معرفة إىل الدراسة ىذه ىدفت

، الذي قام بتطويره ألتمان حيث استبدل ادلتغري الرابع Altman2000 جظلوذ  استخدام خالل من اإلمسنت
X4  دبتغري جديد يقيس نسبة حقوق ادللكية إىل إمجايل اخلصوم(Altman2000) ونتج عن ذلك ،

كمؤشر للتنبؤ بإفالس احتساب أوزان جديدة للنسب ادلالية، ويتميز ىذا النموذج بإمكانية استخدامو  
الشركات ادلتداولة أسهمها يف السوق والشركات غري ادلتداولة أسهمها يف السوق، شلا يعين تعميم ىذا 

 بعض على ادلعتمدة Springate1978 النموذج على شركات األموال مجيعها، وكذلك استخدام ظلوذج
 على يساعد ودبا ،(م2015ــ2013) للفًتة ورةادلنش ادلالية والتقارير القوائم من ادلستخرجة ادلالية النسب
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 التنبؤ إمكانية مدى ما يف: الدراسة مشكلة سبثلت ادلالية، وقد مراكزىا لتصحيح ادلالئمة القرارات ازباذ
 ظلوذجي استخدام خالل من اإلمسنت لصناعة السعودية الصناعية ادلساعلة للشركات ادلايل بالتعثر

(Altman and Springate) ،منها نتائج عدة إىل الدراسة وتوصلت : 
 

 Springate1978 وظلوذج Altman2000 ظلوذج باستخدام عليها احلصول مت اليت النتائج تقارب -

 .اإلمسنت لصناعة السعودية الصناعية ادلساعلة للشركات ادلايل بالتعثر للتنبؤ كبرية بدرجة
 دور وأعلية االقتصادية، للمنشآت ادلالية بالتعثرات التنبؤ يف احملاسبية ادلعلومات أعلية اتضحت -

 . االستثمار أو بالتمويل ادلتعلقة السليمة القرارات ازباذ يف األساسي ادلايل التحليل
 إن حيث ، العملي الواقع يف تطبيقو عند واحلذر احليطة جانب عليو يغلب Altman ظلوذج أن -

 اضررً  أقل يعد تعثرىا ادلتوقع ادلنشآت ضمن اماليً  ادلتعثرة غري ادلنشآت بعض ربديد يف اخلطأ
 .اماليً  تعثرىا ادلتوقع غري ادلنشآت ضمن اماليً  ادلتعثرة ادلنشآت بعض جعل يف اخلطأ من وخطورة

 ناجحة شركات ىي اإلمسنت لصناعة السعودية الصناعية ادلساعلة الشركات أن النموذجان أظهر -
 .كبرية بنسبة

 

 (م2117 )الرفاعي، دراسة
 يف بسنتني التعثر حدوث قبل ادلايل بالتعثر التنبؤ على ألتمان ظلوذج للتحقق من قدرة الدراسة ىدفت
 الدراسة أىداف ولتحقيق عمان، بورصة يف مدرجة صناعية شركة 61 يف الدراسة عينة وسبثلت األقل،
 بيانات على تقوم اختبارية دراسة خالل من التحليلي، الوصفي وادلنهج االختباري ادلنهج الباحث اعتمد
 باستخدام ، وذلك(2015ــ2011) للفًتة عمان بورصة يف ادلنشورة ادلالية التقارير من مستخلصة فعلية

 بتعثر التنبؤ على قدرة للنموذج أن النتائج وأظهرت الدراسة، عينة الشركات بتعثر للتنبؤ (Altman) ظلوذج
 أظهر عمان، كما بورصة سوق يف ادلدرجة الصناعية الشركات يف التعثر حدوث قبل سنتني خالل الشركات

 رلتمعة ( X4 , X3 ،X2  ،X1) من بكل ادلتمثلة التمان ظلوذج حملتويات إحصائية داللة ذي أثر وجود
 عمان، بورصة يف ادلدرجة الصناعية للشركات السهم على بالعائد ادلقاس الفعلي األداء على ومنفردة

 ألتمان ظلوذج استخدام على احلسابات ومدققي ادلاليني واحملللني ادلستثمرين حث   بضرورة الدراسة وأوصت
 .ادلناسبة االستثمارية القرارات وازباذ الصناعية للشركات ادلايل الوضع دلعرفة
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 (Niresh& Pratheepan,2015) دراسة
 وتسليط السرييالنكي، التجارة بقطاع ادلوجودة الشركات إفالس احتمالية تقدير إىل الدراسة ىذه ىدفت
 شركات سبع من عينة على الدراسة واقتصرت لتمان،أ ظلوذج تطبيق خالل من ادلتعثرة الشركات على الضوء
 التجاري القطاع شركات من% 71 أن النتائج أىم وكانت سنوات، مخس لفًتة سرييالنكية ذبارية

 ادلنطقة ضمن تندرج الشركات من% 29و اخلطر، منطقة وىي احلمراء ادلنطقة  ضمن تندرج السرييالنكي
 السريع التدخل وغلب ،خطرة مرحلة يف باألكمل التجاري القطاع أن التوصيات ىمأ وكانت ،الرمادية

 .السرييالنكي التجاري القطاع إلنقاذ
 (Yasser& Al Mamun,2015)دراسة
 على ألتمان ظلوذج تطبيق خالل من موحد دويل بنموذج الشركات بفشل التنبؤ إىل الدراسة ىذه ىدفت

 نتائج ىمأ وكانت ،(2010-2006) ادلمتدة للفًتة ادلاليزية البورصة يف ادلدرجة ادلاليزية الشركات من عينة
 يف صلاحو بسبب الشركات على تعميمو وؽلكن ،الشركات بفشل للتنبؤ جيد ألتمان ظلوذج بأن الدراسة

 .  التنبؤ
 (م2114 وفليفل )محمد دراسة
 ادليزانية يف ادلوجودة ادلالية النسب من رلموعة خالل من العراقية الشركات أداء دراسة إىل البحث ىدف

 إىل يؤدي الشركة نشاط كان إذا ألتمان وذلك لتحديد ما ظلوذج باستخدام الدخل وكشف العمومية،
 والبالغة العراقية الشركات من رلموعة على الدراسة وطبقت الشركة، ازدىار أو واإلفالس ادلايل الفشل

 بعدد الزراعي والقطاع، شركات( 8) بعدد الصناعي القطاع) قطاعات ثالثة إىل صنفت وقد، شركة( 15)
 :اآلتية للنتائج التوصل مت شركات، وقد( 3) بعدد السياحي والقطاع، شركات( 4)

 افالس احتمال يف الدقة عالية نتائج يعطي حيث للتنبؤ؛ متميزًا ظلوذًجا z-score ظلوذج يعد -
 .الشركات

 على قدرهتا لعدم نتيجة للقروض ادلاضلة البنوك أموال من جزء ذبميد إىل تؤدي ادلتعثرة الشركات ان -
 .لذلك نتيجة ادلاضلة البنوك خسارة إىل يؤدي شلا عليها، وفوائد أموال من بذمتها ما سداد

 م( 2114ومهري، )غياط دراسة
 Altman, Kida) ادلايل الفشل وربليل قياس ظلاذج أىم واستخدام توظيف كيفية إبراز إىل الدراسة ىدفت

and Sherrod )، للمشاريع ادلايل األداء فشل أسباب ربليل يف عليها االعتماد أعلية مدى وبيان 
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 على أجريت تطبيقية دراسة خالل من وذلك بو، التنبؤ طريق عن مستقباًل  ذبنبو هبدف االستثمارية وأبعاده
 مشروع)    اجلزائر يف الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة على اقًتحت سلتلفة قطاعات يف مشاريع ثالثة
 وتوصيل نقل مشروع ــ البيض إلنتاج الدواجن تربية مشروع ــ الغذائية للمواد والتغليف التعبئة مواد إنتاج

 ومطلوبة مهمة ذاهتا حبد التقييم عملية أن إىل الدراسة ىذه خلصت ، وقد( ادلسافات جلميع البضائع
 .ومتطورة دقيقة علمية دراسات وفق تكون أن على للمشروع،

 

 (Zhu Li and Zhu Naiping,2011) دراسة
( 50)و عامة شركة( 50) إىل الشركات وقسم شركة ،(100) بلغت عينة على الدراسة يف الصني أجريت

 Z-Score أن النتائج أظهرت وقد للشركات، ادلالية بادلخاطر للتنبؤ الدراسة ىدفت فردية، وقد خاصة شركة

 أعلى اخلاصة للشركات ادلالية ادلخاطر أن يعين وىذا الفردية، ادلسجلة الشركات من أعلى العامة للشركات
 فإذا للشركات، ادلالية ادلخاطر تعكس Z –Score أن اأيضً  تبني وقد العامة، الشركات من كبري بشكل
 فإن ((Z-Score≥3 قيمة كانت وكلما أعلى، ادلالية ادلخاطر كانت كلما  (Z- Score<3) قيمة كانت
 .ادلخاطر عن بعيًدا يكون للشركة ادلايل ادلوقف

 

 (Djine,2011) دراسة
 منفعة ادللكية، حق على العائد) معايري للحكم على الفشل تتمثل يف ثالثة الدراسة ىذه استخدمت
 فشل الدراسة نتائج أظهرت مت إجراء الدراسة على بنك الكامريون؛ حيثوقد  ،(الربح مستوى ادلوجودات،

 التنبؤ أن تبني وقد ،(1988 ــ1980) عام ادلالية األزمة يف عليها كان اليت القيمة نفسها لديو ألن البنك؛
 ولكن( 2006 ــ1980)و( 1988 ــ1980) الفًتتني خالل قلياًل  كان قد Z-Score ربليل مع بالفشل

 والقياس التحليل خالل من الدراسة لعينة ادلايل الفشل تقييم سلاطر فإن الدراسة ذلذه اوتبعً  ،اصفرً  يكن مل
  البنك يف الفشل سلاطر حدوث وأن ،(2006 ــ1980) بني ما سجلت البنك إخفاقات أن أظهرت

 األوراق زلفظة عرض أن أخرى بعبارة ادلال، رأس قبل من ادلخاطر ذلذه كافية غري التغطية بسبب كان
 الكافية غري التغطية من أكثر فشلها إىل كبرية دبساعلة ساىم قد بأنشطتها ادلخاطرة إىل للبنك ادلالية

 .الذايت لتمويلها
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 (م2119والوتار، دراسة )رمو
  ظلوذج تطبيق خالل من بالفشل التنبؤ يف عليها االعتماد ؽلكن وسيلة إغلاد إىل الدراسة ىدفت

Altman) )شركة ٧١ من مكونة عينة على النموذج تطبيق ومت العراقية، ادلساعلة الشركات من عدد على 
 ادلساعلة الشركات بفشل التنبؤ يف ألتمان ظلوذج دقة أعلها نتائج عدة إىل التوصل ومت عراقية، مساعلة
 تبين إىل الدراسة وخلصت الصناعي مجيعها، القطاع شركات على النموذج ىذا استخدام وإمكانية العراقية،

 ادلايل التحليل أساليب من كأسلوب العراقية الصناعية ادلساعلة الشركات بفشل للتنبؤ( Altman) ظلوذج
 .الشركات أداء تقييم يف ادلعتمد

 فرضية الدراسة: -8
 بناًء على ما مت استعراضو يف اإلطار النظري والدراسات السابقة تتمثل فرضية الدراسة يف:

 للتنبؤ بفشل الشركات ادلساعلة الصناعية السعودية.  Altman ظلوذج ؽلكن استخدام
 منهجية الدراسة: -9
 أسلوب جمع البيانات: 1-9

 لتحقيق أىداف الدراسة واختبار فرضياهتا، قمنا جبمع البيانات من خالل ادلصادر اآلتية:
ادلصادر األولية: وتتمثل يف القوائم ادلالية للشركات الصناعية ادلساعلة العامة وادلدرجة يف سوق  -1

م(، ومت ربليل ىذه القوائم من خالل برنامج 2018 – 2012األسهم السعودي خالل الفًتة )
Excel .للوصول إىل النسب وادلؤشرات ادلالية اليت تتنبئ بالفشل ادلايل 

وذلك باالستعانة ببعض الكتب العربية واألجنبية وادلقاالت وادلواقع اإللكًتونية،  ادلصادر الثانوية: -2
 باإلضافة إىل الدراسات السابقة.

 

 مجتمع وعينة الدراسة: 2-9
تكوَّن رلتمع الدراسة من مجيع الشركات الصناعية ادلساعلة العامة السعودية وادلدرجة يف سوق األسهم 

ادلالية ادلطلوبة ألغراض التحليل ادلايل، حيث تعد الشركات الصناعية من السعودي وادلتوفرة بياناهتا 
القطاعات الرئيسة ادلدرجة يف سوق األسهم السعودي، وقد مت اختيار الشركات اليت تتوفر بياناهتا ادلالية 
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X1X2X3X4X5ZX1X2X3X4X5ZX1X2X3X4X5ZX1X2X3X4X5Z

0.000.08-0.050.850.280.710.120.02-0.040.850.280.820.100.02-0.010.850.300.920.100.020.031.030.331.18

0.130.040.070.800.331.270.120.060.030.840.271.120.140.090.070.950.341.430.090.140.091.130.421.72

0.230.400.082.810.453.230.210.410.092.970.463.350.220.420.092.790.463.280.220.450.113.360.533.80

0.100.110.061.060.441.560.050.400.19179.071.24109.910.040.420.1180.600.0249.390.020.390.0877.360.0247.28

-0.040.00-0.032.150.191.33-0.360.05-0.502.120.28-0.44-0.460.070.000.430.420.22-0.440.070.030.480.450.40

0.170.460.075.790.334.870.190.050.127.910.315.760.220.560.1310.460.378.110.260.610.1317.900.4012.74

0.100.130.020.780.211.050.080.100.010.800.220.970.110.130.040.830.281.230.070.140.060.850.331.31

-0.080.250.188.590.616.620.170.190.178.530.486.640.200.200.147.930.526.28-0.010.230.168.070.596.27

0.040.00-0.033.690.192.360.060.000.013.230.212.240.090.000.022.640.252.000.140.000.052.040.301.85

-0.040.00-0.010.430.500.66-0.030.000.000.370.430.62-0.020.020.020.330.550.84-0.160.030.010.330.640.73

0.571.550.105.110.917.160.601.580.125.470.837.430.581.300.135.330.877.020.411.430.125.670.877.16

20172018 20152016

X1X2X3X4X5ZX1X2X3X4X5ZX1X2X3X4X5Z

0.090.130.010.910.330.98-0.100.100.030.750.311.130.060.110.030.850.311.14كيمانول

0.020.750.040.420.010.000.000.720.210.650.100.000.060.730.361.12-0.000.00بتروكيم

0.260.340.082.350.563.030.270.370.082.510.563.170.260.390.062.560.563.15سابك

0.020.010.030.690.631.170.060.010.060.710.531.230.130.070.090.840.611.67اللجين

0.042.040.261.43-0.011.950.261.460.070.00-0.030.000.002.370.281.720.060.00نماء للكيماويات

0.130.330.113.460.423.480.200.410.124.150.414.110.220.440.124.720.424.52ينساب

0.180.140.040.910.261.360.190.120.040.790.241.240.150.120.050.790.241.24سبكيم

0.070.120.108.130.766.220.150.190.1710.220.868.010.240.200.206.840.796.11المتقدمة

0.013.100.222.120.080.000.002.680.261.96-0.013.420.202.270.050.00-0.050.00كيان

0.000.050.010.471.301.690.010.000.010.501.111.450.030.000.020.591.321.77بترورابغ 

0.631.700.137.231.028.910.631.760.137.231.028.990.561.640.096.190.987.96الصناعات الكيميائية األساسية

البيان

201220132014

شركة  (70م(، وبناء على ذلك اشتملت عينة الدراسة على )2018-2012خالل فًتة الدراسة )
 جة يف سوق األسهم السعودي.صناعية مدر 

 :فرضية الدراسة اختبار -11
 الناجحة الشركات بني التمييز يف ألتمان ظلوذج مساعلة أشرنا سابًقا، إىل أن فرضية الدراسة تقيس مدى

 Altman ؽلكن استخدام ظلوذج: أنو على الفرضية ىذه نصت حيث السعودي، الصناعي للقطاع والفاشلة

 ادلساعلة الصناعية السعودية.للتنبؤ بفشل الشركات 
 النموذج حسب احملتسبة Z وقيم ادلالية ادلؤشرات من Altman ظلوذج ربليل نتائج تستعرض اجلداول أدناه

-2012) من ادلمتدة للفًتة ادلايل تعثرىا حسب الشركات تصنيف مع السعودي الصناعي للقطاع
 خالل من ألتمان لنموذج ادلالية النسب وربليل ادلالية البيانات وربليل  حتسابال واعتمدنا، (م2018

 : Excel برنامج
 قطاع البتروكيماويات: 1-11

 لقطاع البتروكيماويات: Z)) ( يبين قيم الدالة التنبؤية2) الجدول رقم
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( يوضح تصنيف الشركات فاشلة وناجحة وغير محددة لقطاع البتروكيماويات 3) الجدول رقم
 :Altman)حسب نموذج )ب

 شركات غير محددة ت شركات ناجحة ت  شركات فاشلة ت

 مياُ 1 ساتل 1 ميَاّىه 1

   اىيجيِ 2 ترروميٌ 2

   يْساب 3 َّاء ىينيَاوياخ 3

   صْاعاخ ميَيائيح 4 سثنيٌ اىعاىَيح 4

   اىَرقذٍح 5 ترروراتغ 5
 

 (:3و2) تفسير وتحليل نتائج الجدول رقم
 ظلوذج مدى قدرة يعكسان اللذين (3و2) رقم اجلدولني من لنا يتضح بادلؤشرات الدراسة نتائج دبقارنة

Altman ( إىل أن 2السعودي، حيث يشري اجلدول رقم ) الصناعي الشركات ادلنتمية للقطاع بفشل للتنبؤ
 لقطاع تنتمي اليت( بًتورابغ -العادلية سبكيم -للكيماويات  ظلاء -بًتوكيم -كيمانول) الشركات

 للقيمة 1,81 من أقل مؤشرات ربمل الفشل دبوجب ظلوذج التمان لكوهنا ضلو تتجو البًتوكيماويات
 ىناك أن الحظنا ادلذكورة وربليلها للشركات احملتسبة Z قيمة اطلفاض أسباب تقصي وعند ، Z احملتسبة

 مهددة تكون الشركات ىذه جعلت ادلملكة يف االقتصادي وبالوضع والقطاع بالشركات خاصة أسبابًا عدة
 :يأيت ما منها نذكر ادلايل بالفشل
 واخلسائر ادلديونية ارتفاع بسبب التزاماهتا لتغطية الالزمة السيولة توفري يف صعوبة الشركات واجهت -

 .العامل ادلال رأس استخدام يف الكفاءة وعدم احملققة
 شروطًا يفرضون ادلقرضني جعل شلا أكرب، بشكل اخلارجي التمويل مصادر على الشركات اعتماد -

 تقدًن عن ناذبة ربصيلها يف مشكوك ديون يف ادلخصصات بعض ظهور اوأيضً  كثرية، وضمانات
 .للديون اجليد التحصيل وعدم السداد يف للعمالء تسهيالت الشركات

 .الكيميائية ادلواد على الطلب اطلفاض عن ناتج وذلك ادلبيعات، اطلفاض -
 .اللقيم إمدادات بنقص الشركات تأثر -
 .األولية ادلواد تكلفة وزيادة الضرائب زيادة -
 الشركات منتجات بيع أسعار متوسط تدين إىل أدى الذي العادلية ادليثانول أسعار اطلفاض -

 .التمويل تكاليف الرتفاع باإلضافة
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x1x2x3x4x5zx1x2x3x4x5zx1x2x3x4x5z

0.024.380.002.440.040.000.042.390.121.740.190.060.112.630.252.50-00إسمنت حائل

0.030.040.072.310.221.870.060.120.081.760.271.83-0.130.040.082.380.222.12إسمنت نجران

0.510.040.1243.220.2127.220.300.050.1123.040.2014.830.150.040.1119.980.2112.80إسمنت المدينة

0.060.080.071.700.321.62-0.020.050.092.560.272.13-0.300.060.040.970.200.63-إسمنت الشمالية

0.032.640.001.89-0.03317.320.00190.910.340.00-0.510.00  ــــــــــــإسمنت أم القرى

0.100.370.091.800.322.340.110.370.052.110.332.420.160.440.183.390.443.87إسمنت العربية

0.340.370.228.980.397.420.360.410.219.880.367.990.400.410.1813.710.3310.20إسمنت اليمامة

0.010.380.2610.250.518.060.030.380.2710.360.508.180.030.360.258.930.457.17إسمنت السعودية

0.390.500.2726.390.4918.400.420.500.2824.340.4817.230.440.340.2722.970.4516.15إسمنت القصيم

0.190.420.3219.140.5713.940.120.400.3113.310.5310.230.160.400.288.800.487.44إسمنت الجنوبية 

0.160.480.162.710.323.340.120.400.205.560.385.050.140.460.198.130.376.71إسمنت ينبع

0.310.390.1610.410.348.020.270.390.1312.340.339.030.290.540.1510.160.338.03إسمنت الشرقية

0.170.190.155.860.294.770.000.150.051.440.131.370.020.000.081.810.181.55إسمنت تبوك

0.010.060.021.020.110.87-0.080.040.061.630.181.500.080.030.021.110.131.01إسمنت الجوف

البيان

2014م2013م2012م

x1x2x3x4x5zx1x2x3x4x5zx1x2x3x4x5zx1x2x3x4x5z

0.210.060.092.740.262.520.240.060.082.870.202.560.160.030.023.000.122.210.240.03-0.013.200.152.36

0.130.140.091.340.351.820.120.120.052.040.251.960.120.120.003.350.162.470.120.09-0.033.780.152.59

0.140.070.1215.090.259.940.160.070.1014.270.279.470.230.090.0515.410.2410.040.230.110.060.030.160.78

-0.060.060.071.390.351.41-0.070.040.051.380.241.18-0.090.080.021.590.151.16-0.060.080.011.520.121.10

-0.060.00-0.021.390.000.71-0.070.00-0.011.290.030.700.110.010.061.320.161.270.110.010.011.340.131.13

0.160.440.164.520.404.440.180.510.146.020.335.330.220.420.073.130.233.190.180.42-0.014.070.173.37

0.300.410.1711.750.338.870.330.370.1113.920.319.930.230.310.033.200.162.890.180.260.001.880.101.79

0.060.380.219.550.437.460.080.390.2212.360.439.220.040.340.129.550.306.950.050.320.1010.540.297.45

0.450.470.3020.890.4815.190.450.430.2218.770.4213.540.450.420.1319.130.3113.360.450.390.0718.360.2212.56

0.090.420.246.980.476.150.050.430.218.030.426.590.070.430.097.910.265.970.110.430.058.650.226.31

0.190.510.2012.770.399.650.130.480.1311.440.328.450.150.460.0810.210.237.460.140.440.0311.480.217.97

0.270.560.139.580.367.640.260.500.096.080.325.270.300.530.059.220.267.050.290.500.048.850.236.71

0.000.000.051.440.131.16-0.060.000.031.580.131.110.010.00-0.011.680.091.080.020.00-0.051.680.080.94

0.050.090.031.050.131.050.050.120.031.150.131.130.060.080.021.480.111.240.050.05-0.021.560.061.07

2018م2017 20152016

 على احملافظة على القطاع قدرة حيث من النفط أسعار يف بالتذبذبات البًتوكيماويات قطاع تأثر -
 لشركات الرحبية ىوامش على وتأثريه الطلب مستويات على والضغط التنافسية ميزتو

 .البًتوكيماويات
 تلك يف السعودية البًتوكيماويات حصة على للبًتوكيماويات والصني ادلتحدة الواليات إنتاج تأثري -

 . االستثمارات ووقف األرباح اطلفاض وبالتايل األسواق
 قطاع شركات % من45,45 أن Altman ظلوذج نتائج( 3و2)رقم  اجلداول كذلك أظهرت

، ادلايل الفشل سلاطر ربت تقع الشركات ىذه % من45,45 وأن ، ناجحة شركات ىي البًتوكيماويات
 .ادلايل بوضعها التنبؤ يصعب الشركات من %9,09 نسبتو ما ىناك بينما

 قطاع اإلسمنت: 11 -2
 ( لقطاع اإلسمنت:Z) ( يبين قيم الدالة التنبؤية4) الجدول رقم
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حسب ب( يوضح تصنيف الشركات فاشلة وناجحة وغير محددة لقطاع اإلسمنت 5) الجدول رقم
 (:Altmanنموذج )

 

 شركات غير محددة ت شركات ناجحة ت شركات فاشلة ت

 إسَْد حائو 1 إسَْد اىَذيْح 1 إسَْد اىشَاىيح 1

 إسَْد ّجراُ 2 إسَْد اىعرتيح 2 إسَْد اىجىف 2

   إسَْد اىيَاٍح 3 إسَْد أً اىقري 3

   إسَْد اىسعىديح 4 إسَْد ذثىك 4

   إسَْد اىقصيٌ 5  

   إسَْد اىجْىتيح 6  

   إسَْد يْثع 7  

   إسَْد اىشرقيح 8  

 

 هاوتحليل (5و4) تفسير نتائج الجدولين رقم
اإلمسنت وىي :  لقطاع تنتمي اليت الشركات بعض أن( 5و4) رقم اجلدولني نتائج خالل من نالحظ

 ادلشاكل بعض من عانت قد( تبوك إمسنت -القرى  أم إمسنت -اجلوف  إمسنت -الشمالية  إمسنت)
 العاملة األيدي وخسران الوافدين رسوم وارتفاع ادلضافة القيمة وأثر الضرائب بزيادة تتعلق ادلالية والصعوبات

 التسعري ضغوطات تأثري وكذلك العمالة، على يعتمد قطاع أمام عائًقا ذلك يشكل حيث الرخيصة
 وكذلك التباطؤ القطاع، رحبية على الطاقة تكاليف ارتفاع إىل باإلضافة ادلنخفضة االستخدام ومعدالت

 اإلمسنت قطاع اوخصوصً  الصناعي القطاع على الكبري وتأثريه واإلنشاءات العقارات قطاع شهده الذي
 ربمل الشركات ىذه جعلت األسباب ىذه ادلنتجات، كل من للعديد اخلام للمواد مستهلك أكرب باعتباره

مؤشر على احتمالية تعرض  وىذا( Altman) ظلوذج حسب Z احملتسبة للقيمة 1,81 من أقل مؤشرات
  تلك الشركات دلخاطر الفشل ادلايل.

 شركاتال تعد من اإلمسنت قطاع شركات من% 57,2 أن( 5و4) رقم ناجلدوال أظهر، ذلك على زيادة
 تقع الشركات ىذه من% 28,6و بوضعها، التنبؤ يصعب الشركات ىذه من% 14,3 وأن ناجحة،ال

 .ادلايل الفشل احتمال ربت
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X1X2X3X4X5ZX1X2X3X4X5ZX1X2X3X4X5ZX1X2X3X4X5Z

0.220.220.2325.660.3917.120.070.250.1323.260.3515.160.050.270.1123.550.3315.250.150.390.1922.730.4115.39

0.470.000.073.870.823.950.520.000.074.290.734.170.460.010.032.740.632.960.280.01-0.011.480.541.75

0.110.100.070.710.281.210.120.060.030.750.241.010.140.080.080.900.291.390.120.100.090.990.371.54

-0.110.04-0.010.120.650.62-0.06-0.01-0.030.520.600.74-0.15-0.01-0.070.510.570.44-0.19-0.02-0.020.520.640.62

0.020.070.011.020.120.890.040.050.000.900.100.750.050.050.010.910.130.840.080.070.030.890.140.96

0.100.180.251.661.163.360.040.160.140.860.822.070.250.100.123.201.053.800.130.090.082.261.022.93

0.080.380.073.350.143.000.020.350.033.260.142.730.040.380.093.510.153.120.030.400.043.960.123.24

0.370.230.063.160.753.620.400.240.053.250.503.430.320.18-0.032.860.562.820.370.160.012.100.672.62

0.370.230.063.160.750.390.400.240.053.250.500.470.320.18-0.032.860.560.630.370.160.012.100.670.14

0.000.05-0.070.350.350.71-0.030.05-0.050.410.360.810.020.05-0.040.400.410.88-0.14-0.01-0.100.240.511.10

0.230.090.151.631.533.420.300.140.182.111.323.740.300.130.102.041.003.100.310.11-0.012.340.762.65

0.640.140.2312.381.5810.720.660.150.2411.551.199.920.700.150.0917.361.0312.800.680.120.0411.540.959.01

0.110.470.022.270.662.890.050.05-0.032.250.501.860.080.050.022.230.572.140.030.05-0.141.940.561.35

0.280.21-0.040.950.361.420.260.200.010.880.341.500.210.170.010.610.431.320.120.17-0.100.630.611.03

0.110.190.050.240.711.410.120.190.030.260.691.350.110.190.020.250.621.240.070.14-0.010.250.751.14

0.240.270.0519.860.1612.910.260.280.0420.440.1713.260.240.30-0.0312.580.098.250.250.300.0324.060.1315.39

2018م2017م 2016م2015م

 قطاع المواد األساسية: 3-11
 األساسية:( لقطاع المواد Z( يبين قيم الدالة التنبؤية )6) رقم الجدول

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

X1X2X3X4X5ZX1X2X3X4X5ZX1X2X3X4X5Z

0.440.320.4025.080.5017.820.280.250.3524.540.4517.000.250.470.3627.440.5019.12سافكو

0.230.120.040.400.391.200.160.110.030.380.381.040.420.020.112.850.823.43التصنيع

0.040.060.030.670.040.660.040.070.030.640.170.810.100.090.070.650.301.18المجموعة السعودية

0.030.110.050.350.611.10-0.020.100.040.440.681.20-0.080.140.090.530.771.69تكوين

0.090.060.031.360.101.200.010.070.031.120.090.980.120.070.021.080.131.09معادن

0.020.260.180.501.262.49-0.050.150.120.480.841.80ــــــــــــزهرة الواحة

0.110.470.0811.310.188.040.120.460.0811.080.167.860.170.420.094.020.133.63زجاج

0.300.150.022.970.793.210.330.180.033.770.783.800.310.190.042.460.732.99معدنية

0.300.150.022.970.791.070.330.180.033.770.780.960.310.190.042.460.730.91السعودية إلنتاج الورق

0.030.180.060.300.430.620.000.170.020.320.460.910.010.120.020.390.440.83مبكو

0.080.000.071.101.412.390.180.020.101.271.302.640.190.060.121.411.473.04اليمامة للحديد

0.680.200.391.332.325.500.670.160.350.671.944.520.600.110.288.981.658.83أسالك

0.340.070.053.760.663.580.280.050.062.100.622.490.180.060.021.940.612.14السعودية ألنابيب الصلب

0.040.810.331.31-0.010.520.461.220.320.250.020.760.311.570.250.22-0.160.21العربية أنابيب

0.030.120.040.210.801.250.000.140.040.210.781.230.080.170.050.240.731.37الزامل للصناعة

0.150.250.0523.510.1614.940.160.250.0410.440.157.090.190.270.0514.700.179.76الجبس

البيان

201220132014
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( يوضح تصنيف الشركات فاشلة وناجحة وغير محددة لقطاع المواد األساسية 7) الجدول رقم
 (:Altmanحسب نموذج )ب

 شركات غير محددة ت شركات ناجحة ت شركات فاشلة ت

 زهرج اىىاحح 1 اىرصْيع 1 اىَجَىعح اىسعىديح 1

 ٍعذّيح 2 سافنى 2 اىساٍو ىيصْاعح 2

 اىيَاٍح ىيحذيذ 3 زجاج 3 ذنىيِ 3

 اىسعىديح أّاتية 4 أسالك 4 ٍعادُ 4

   اىجثس 5 اىعرتيح أّاتية 5

     اىسعىديح ىصْاعح اىىرق 6

     اىشرق األوسط ىصْاعح اىىرق 7
 

 هاوتحليل (7و6تفسير نتائج الجدولين)
 باإلفالس مهددة شركات ظهور( 7و6)رقم اجلدولني نتائج خالل من صلد األساسية ادلواد لقطاع بالنسبة

 -معادن  -تكوين  -للصناعة الزامل -السعودية اجملموعة: )اآلتية الشركات مشلت األساسية ادلواد قطاع يف
 ىذه أن نالحظ حيث ،(الورق لصناعة األوسط الشرق -الورق  لصناعة السعودية -أنابيب  العربية

الشركات،  ىذه فشل احتمالية يبني شلا( Z) احملتسبة للقيمة 1,81 من أقل مؤشرات محلت قد الشركات
 نذكر بادلملكة االقتصادي وبالوضع والقطاع بالشركة اخلاصة والظروف األسباب من مجلة إىل راجع وىذا
 :يأيت ما منها

 .الشركات ذلذه ادلًتاكمة واخلسائر ادلديونية ارتفاع -
 البنكية التسهيالت توفري على الشركة قدرة وعدم اخلام، ادلواد أسعار وارتفاع األسعار تقلبات -

 .الالزمة
 ادلتداولة للموجودات ادلتداولة ادلطلوبات ذباوز عن ناتج السيولة دلخاطر الشركات بعض تعرض -

 .للشركة
 .ادلخزون أصناف لبعض البيعية القيمة يف واطلفاض وتكدسو ادلخزون حركة بطء -
 .الشركات على وتأثريىا البًتوكيماويات أسعار ارتفاع -
 ؽلثل حيث العمالء، من زلدود عدد يف الشركة مبيعات تركز دلخاطر أنابيب العربية شركة تعرض -

 .االستمرارية على قدرهتا يهدد شلا الشركة مديونية من األكرب النسبة الشركة عمالء أحد
 ادلختلفة ادلعادن دلنتجات السائدة السلع أسعار سوق يف التذبذب دلخاطر معادن رلموعة تعرض -

 ادلدينني أرصدة من العمالت صرف أسعار وحركة ، النقدية التدفقات على الفائدة أسعار وسلاطر
 .باليورو ادلقوم
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x1x2x3x4x5zx1x2x3x4x5zx1x2x3x4x5z

0.030.160.091.111.172.320.000.190.101.151.062.340.000.200.091.031.012.21-صافوال

0.520.050.0418.620.3612.350.300.080.0416.530.3710.880.220.030.015.980.364.27وفرة

0.010.190.081.820.512.110.070.110.072.460.482.420.040.140.072.510.532.51-المراعي

10.81-4.392.911.08-0.440.4126.946.001.2094.800.360.406.404.421.1525.910.280.37حلواني

0.460.480.1616.111.4012.820.440.520.1618.861.3614.49ــــــــــــسدافكو

0.050.080.030.790.601.23-0.050.090.030.800.641.29-0.040.070.040.960.661.44-نادك

0.032.110.281.810.100.260.023.290.432.96-0.130.240.032.140.352.220.080.19تبوك الزراعية

0.1021.190.2012.85-0.1021.930.1813.440.230.00-0.0724.020.1514.840.350.00-0.430.00األسماك

0.0313.280.237.99-0.140.04-0.0612.210.207.45-0.130.21-0.0413.800.228.56-0.090.20-الشرقية

0.270.380.145.260.454.950.260.450.134.880.424.720.370.430.125.790.395.32الجوف

0.026.340.064.120.160.210.165.310.064.260.020.150.018.610.105.54-0.010.25-جازادكو

البيان

2014م2013م2012م

 
x1x2x3x4x5zx1x2x3x4x5zx1x2x3x4x5zx1x2x3x4x5z

-0.030.220.081.030.982.13-0.080.140.001.001.041.74-0.080.200.051.261.032.13-0.110.15-0.021.160.981.70

0.240.03-0.023.500.332.700.260.00-0.073.790.332.680.100.03-0.243.310.301.65-0.030.00-0.133.290.461.97

0.050.170.072.090.502.280.020.130.082.580.492.490.030.100.072.990.442.640.050.140.062.890.422.63

0.190.272.322.540.9910.780.090.24-4.862.320.99-13.220.040.25-75.9123.370.87-235.21-0.050.173.842.110.8915.01

0.360.520.1315.631.4912.450.440.550.2013.681.4311.600.470.570.2010.951.139.720.440.560.169.420.968.45

-0.020.080.040.850.621.33-0.070.140.020.790.541.21-0.080.140.010.770.501.09-0.150.150.000.830.531.07

0.420.160.019.380.256.640.260.13-0.052.860.132.180.230.11-0.043.230.172.400.160.12-0.103.020.172.00

0.060.00-0.1319.790.2411.76-0.040.00-0.1118.580.1910.93-0.260.00-0.2013.160.187.110.190.00-0.164.050.102.22

-0.160.040.1013.280.258.39-0.120.59-0.068.930.025.86-0.130.57-0.049.700.016.34-0.150.54-0.038.330.005.49

0.290.460.105.290.384.880.190.400.083.310.423.460.200.410.033.860.363.600.250.420.054.590.424.25

0.040.160.038.800.135.800.040.140.027.790.135.090.070.140.019.180.125.940.070.130.008.550.115.50

2018م2017م 2016م2015م

   س.ر مليون 9 سداد عن الشركة زبلفت حيث السداد عن التخلف دلخاطر تكوين شركة تعرض -
 . الديون سداد ضعف احتماالت من سيزيد وبالتايل السعودية، الصناعية التنمية لصندوق

 .التصدير رسوم وارتفاع والرسوم، الضرائب زيادة -
 .للشركات ادلايل األداء على ادلالية األسواق وتأثري والعادلي، احمللي السوق ظروف -

 شركات ىي األساسية ادلواد قطاع شركات من% 31,25 أن( 7و6) رقم نياجلدول من لنا يتضح كذلك
 ربت تقع الشركات ىذه من% 43,75و بوضعها، التنبؤ يصعب الشركات ىذه من% 25 وأن ناجحة،
 .ادلايل الفشل احتمال

 قطاع إنتاج األغذية: 4-11
 ( لقطاع إنتاج األغذية:Z( يبين قيم الدالة التنبؤية )8) الجدول رقم

 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 (:Altmanحسب نموذج)بفاشلة وناجحة وغير محددة لقطاع إنتاج األغذية ( يوضح تصنيف الشركات 9)الجدول رقم 
 شرماخ غير ٍحذدج خ شرماخ ّاجحح خ شرماخ فاشيح خ

 وفرج 1 حيىاّي إخىاُ 1 ّادك 1

 اىَراعي 2 سذافنى 2 صافىال 2

 ذثىك اىسراعيح 3 اىشرقيح 3  

 األسَاك 4 جازادمى 4  

   اىجىف 5  
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x1x2x3x4x5zx1x2x3x4x5zx1x2x3x4x5z

0.0638.430.0123.28-0.090.060.016.460.034.110.280.050.036.600.074.560.340.00االحساء

0.280.310.070.650.421.800.260.320.070.630.491.860.200.300.000.610.511.54استرا الصناعية

0.640.160.0433.462.4223.610.520.160.0632.252.2022.590.600.220.0381.264.1154.01صادرات

0.170.090.090.771.312.380.150.110.100.631.302.330.130.120.100.551.342.34بوان

0.260.070.090.770.852.030.410.050.150.851.062.630.470.120.171.440.933.08صناعات كهربائية

0.110.370.100.670.571.940.040.410.110.640.571.950.1243.560.110.630.5462.39الخزف

0.071.320.650.85-0.320.02-0.071.130.761.09-0.130.02-0.041.010.711.26-0.030.03الكابالت

0.200.090.030.220.721.300.220.090.030.250.711.350.160.060.020.240.621.11أميانتيت

0.090.090.070.910.821.830.060.090.060.700.701.510.270.120.050.800.801.94البابطين

0.090.160.192.600.663.160.100.180.192.900.673.390.120.220.223.000.743.70الفخارية

0.020.720.651.28-0.090.020.020.590.731.290.250.020.030.700.661.500.200.02مسك

البيان

2014م2013م2012م

x1x2x3x4x5zx1x2x3x4x5zx1x2x3x4x5zx1x2x3x4x5z

0.320.040.096.240.224.710.280.00-0.027.400.305.010.230.000.006.850.334.710.210.050.025.930.324.27

0.340.26-0.030.540.481.480.250.140.020.700.561.530.080.150.030.670.611.40-0.010.090.010.670.621.18

0.640.240.0399.114.4765.120.53-0.02-0.1074.390.0144.900.010.01-5.819.341.01-12.530.730.030.0953.211.5434.68

0.150.090.060.771.252.200.180.110.070.801.202.290.220.130.051.001.152.370.200.05-0.120.821.141.54

0.420.140.071.480.762.590.340.170.051.310.752.320.350.170.061.500.782.530.360.140.021.490.652.22

0.2047.610.090.800.5168.190.1264.130.010.860.4390.920.0664.55-0.030.820.4091.230.0251.94-0.070.930.3673.41

-0.270.020.011.330.731.25-0.11-0.01-0.101.500.701.12-0.160.00-0.030.830.690.88-0.260.04-0.052.370.621.63

0.250.070.020.220.591.200.07-0.02-0.060.280.400.44-0.010.01-0.040.320.260.32-0.100.01-0.070.330.340.21

0.280.160.090.960.912.350.260.200.111.150.792.430.300.220.101.170.772.470.230.200.051.030.631.97

0.160.260.243.450.864.260.240.400.164.910.634.950.260.430.0811.610.458.600.280.430.0215.820.3510.85

0.160.03-0.130.760.781.020.160.030.091.050.731.910.280.030.031.650.792.250.280.00-0.091.150.791.51

2018م2017م 2016م2015م

 :هاوتحليل (9و8رقم)تفسير نتائج الجدولين 
 اأيضً  محلتا قد األغذية لقطاع تنتميان اللتني( وصافوال نادك) شركيت أن( 9و8) رقم اجلدولني لنا من يتبني

الشركات  ىذه احتمالية تعرض يؤكد شلا Altman ظلوذج حسب احملتسبة (Z) لقيمة 1,81 من أقل مؤشرًا
ادلالية لتلك الشركات وكذلك ظروف التحول اليت ؽلر هبا دلخاطر الفشل ادلايل، وعند مراجعة التقارير 

  االقتصادي السعودي، ؽلكن إغلاز أىم األسباب يف:
 .االستهالكي اإلنفاق بيئة ضعف عن ناتج وذلك االستهالك، مستويات تراجع -
 .التشغيلية ادلصروفات وارتفاع الرحبية، ىوامش واطلفاض الدخل، وضريبة الزكاة ارتفاع -
 .بادلملكة األعالف زراعة وقف نتيجة الزراعي القطاع أصول قيمة يف االطلفاض -
 . والتوزيع والنقل اإلنتاج تكاليف على وانعكاسها وادلياه، والكهرباء الوقود أسعار زيادة -
 . ادلضافة القيمة ضريبة تأثري وكذلك العمالة، سوق على الضغط -

 وأن ناجحة، شركات ىي األغذية قطاع شركات من% 45,5 أن( 9و8) رقم نياجلدول من لنا يتضح كذلك
 ادلايل الفشل سلاطر ربت تقع الشركات ىذه من% 18,1و بوضعها، التنبؤ يصعب الشركات ىذه من% 36,4

  قطاع السلع الرأسمالية: 5-11
 ( لقطاع السلع الرأسمالية:Z) ( يبين قيم الدالة التنبؤية11) الجدول رقم
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x1x2x3x4x5zx1x2x3x4x5zx1x2x3x4x5z

0.270.080.050.511.872.760.310.130.060.502.243.290.270.110.060.401.662.58الزوردي

0.420.160.069.510.356.980.340.160.069.300.326.720.300.160.098.590.366.40مجموعة فتيحي

0.020.500.751.31-0.260.180.050.000.881.620.230.110.020.000.741.230.200.07مجموعة السريع

0.350.240.161.570.803.010.380.190.161.610.742.960.310.210.121.400.682.56العبداللطيف

0.360.020.083.450.673.470.370.020.083.530.643.510.380.030.023.310.623.19صدق

البيان

2014م2013م2012م

x1x2x3x4x5zx1x2x3x4x5zx1x2x3x4x5zx1x2x3x4x5z

0.250.030.070.451.592.430.24-0.030.060.581.312.100.22-0.010.030.531.061.720.210.000.020.491.071.67

0.340.180.028.530.346.180.320.18-0.0212.720.278.480.350.180.010.000.210.920.320.120.0223.480.1714.88

0.160.04-0.020.520.761.250.070.04-0.100.560.670.82-0.010.00-0.090.600.640.710.010.00-0.080.350.590.55

0.310.220.091.640.612.560.390.260.032.710.473.020.470.280.044.070.463.970.490.270.024.190.443.98

0.390.02-0.023.510.673.190.320.130.013.320.563.170.320.12-0.013.390.543.080.280.06-0.064.850.483.60

2018م2017م 2016م2015م

( يوضح تصنيف الشركات فاشلة وناجحة وغير محددة لقطاع السلع الرأسمالية 11الجدول رقم)
 :Altman)حسب نموذج)ب
 شركات غير محددة ت شركات ناجحة ت شركات فاشلة ت

 تىاُ 1 صادراخ 1 اسررا اىصْاعيح 1

 صْاعاخ مهرتائيح 2 اىخسف اىسعىدي 2 اٍياّريد 2

 اىثاتطيِ 3 اىفخاريح 3 اىناتالخ 3

 ٍسل 4 االحساء 4  
 

 :هاوتحليل (11و11تفسير نتائج الجدولين رقم)
 -أميانتيت  –الصناعية  اسًتا: )اآلتية للشركات احملتسبة Z قيمة أن( 11و10) رقم أظهر اجلدوالن

 مؤشر وىذا النموذج، حسب 1,81 من أقل قيمة محلت قد الرأمسالية السلع لقطاع تنتمي اليت( الكابالت
 الحظنا الشركات ذلذه( (Z قيمة اطلفاض أسباب وربليل تقصي وعند الشركات، ىذه فشل احتمالية على

 قطاع يف الًتاجع وكذلك ادلبيعات واطلفاض مًتاكمة، خلسائر الشركات ىذه وربقيق مديونيتها، ارتفاع
 أن نتائج اجلدولنيت أظهر  فقدزيادة على ذلك  .الصناعي القطاع على كبري بشكل وتأثريه ادلقاوالت
 الشركات ىذه من% 36,36 وأن ناجحة، شركات ىيقطاع السلع الرأمسالية  شركات من 36,36%

 .ادلايل الفشل احتمالية ربت تقع الشركات ىذه من% 27,27و بوضعها، التنبؤ يصعب
 

 قطاع السلع طويلة األجل: 6-11
 السلع الرأسمالية:( لقطاع Z) ( يبين قيم الدالة التنبؤية12الجدول رقم)
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x1x2x3x4x5zx1x2x3x4x5zx1x2x3x4x5z

0.043.130.000.99-0.630.00-1.42-0.773.150.00-0.630.00-0.0513.980.008.37-0.120.00الباحة

0.210.310.061.940.602.660.170.250.060.970.531.870.150.250.070.810.531.78عسير

البيان

2014م2013م2012م

x1x2x3x4x5zx1x2x3x4x5zx1x2x3x4x5zx1x2x3x4x5z

-0.780.000.003.100.060.98-0.770.000.003.120.091.04-0.250.000.023.320.031.78-0.310.000.033.220.041.68

0.130.280.070.870.531.820.080.19-0.030.880.511.300.040.16-0.070.990.551.190.010.10-0.010.990.601.31

2018م 2017م2016م2015م

طويلة ال( يوضح تصنيف الشركات فاشلة وناجحة وغير محددة لقطاع السلع 13الجدول رقم)
 (:Altmanحسب نموذج)باألجل 

 شركات غير محددة ت شركات ناجحة ت شركات فاشلة ت

 الزوردي 1 ٍجَىعح فريحي 1 ٍجَىعح اىسريع 1

   اىعثذاىيطيف 2  

   صذق 3  

 لهاوتحلي (13و12تفسير نتائج الجدولين رقم)
 فيها تقل السريع رلموعة شركة أن( 13و12) رقم اجلدوالن يظهر األجل، طويلة السلع لقطاع بالنسبة

 اطلفاض أسباب وربليل تقصي وعند الشركة، ىذه فشل احتمالية مؤشر على وىذا 1,81 عن( Z) قيمة
 الطلفاض نتيجة الربح ىوامش واطلفاض مًتاكمة خلسائر الشركة ربقيق الحظنا الشركة ذلذه( Z) قيمة

 ارتفاع وكذلك  الربح إمجايل على أثر شلا ادلتقادم ادلخزون من كبري جلزء البيعية القيمة واطلفاض ادلبيعات،
 . اخلام ادلواد أسعار ارتفاع عن الناذبة التكاليف

% 20و ناجحة، شركات ىي األجل طويلة السلع قطاع شركات من% 80 أن أظهر اأيضً  النموذج ىذا
 .الشركات ىذه من األمور تدارك يتم مل ما ادلايل الفشل احتمال ربت تقع الشركات ىذه من
 قطاع الستثمار الصناعي: 7-11

 ( لقطاع الستثمار الصناعي:Z( يبين قيم الدالة التنبؤية )14الجدول رقم)
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ثمار الصناعي تيوضح تصنيف الشركات فاشلة وناجحة وغير محددة لقطاع الس( 15الجدول رقم)
 :Altman)حسب نموذج)ب

 شركات غير محددة ت شركات ناجحة ت شركات فاشلة ت

 ــ  ــ                 الباحة 1

 ــ  ــ                 عسير 2
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 :هاوتحليل (15و14تفسير نتائج الجدولين)
 عن( Z) قيمة الطلفاض والباحة عسري شركتا فيها دبا الصناعي االستثمار قطاع شركات تعرض نالحظ 

 وبالوضع بالشركات خاصة أسباب عدة عن ناتج وذلك الشركتني، فشل احتمال يؤكد ما وىو 1,81
 يف التحتية البنية مشاريع يف والتباطؤ ادلًتاكمة، واخلسائر الزكاة مصاريف ارتفاع منها بادلملكة، االقتصادي

 .ادلملكة
وبناء على ما مت استعراضو أعاله، ؽلكن القول إن ظلوذج ألتمان لديو القدرة على التنبؤ بفشل الشركات 

 ادلساعلة يف القطاع الصناعي السعودي، األمر الذي نقبل معو فرضية الدراسة.
   

 :النتائج والتوصيات
ا من خالل الدراسة اليت ؽلكن اخلروج هب بعد اختبار فرضية الدراسة، ؽلكن تلخيص أىم النتائج والتوصيات

 :احلالية كما يأيت
 :: النتائجأوًل 

اليت لديها القدرة على التنبؤ ادلستقبلي بوضع الشركات  مةهمن النماذج ادل  Altmanظلوذج يعد -
وفرزىا إىل شركات قد تتعرض خلطر الفشل ادلايل، وأخرى ناجحة، وشركات يصعب التنبؤ 

 بوضعها.
شركة صناعية سعودية )عينة الدراسة(  70شركة من أصل  24ألتمان، مت تصنيف  لنموذج اوفقً  -

% 40,54شركة دبا يعادل  30% كشركة مهددة بالفشل ادلايل، بينما ىناك 32,43ودبا يعادل 
من عينة الدراسة تعد شركات ناجحة وال توجد سلاطر هتدد استمرارىا يف النشاط، أما الشركات 

% من عينة الدراسة فالنموذج مل ػلسم أمرىا، 21,62شركة دبا يعادل  16ىا ادلتبقية والبالغ عدد
   األمر الذي يستدعي إجراء دراسات متعمقة حول وضعها ادلايل دلعاجلة مكامن التهديدات.

زيادة معظم الشركات اليت صنفها النموذج كشركات فاشلة تعاين من مشاكل مشًتكة تتمثل يف  -
 ، وكذلك اطلفاض نسبةحجم رأس ادلال العامل وضعف صفيتهانسبة القروض اليت يتعذر ت

 وأيًضا. التدفقات النقدية من التشغيل واالستثمار والتمويل
سعار البيع ركات فاشلة مشاكل تتعلق بتقلبات أواجهت معظم الشركات اليت صنفها النموذج كش -

  .وارتفاع تكاليف الوقود وتباطؤ النمو
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 :: التوصياتاثانيً 
 اآلتية:الدراسة، ؽلكن اخلروج بالتوصيات بناء على النتائج اليت خلصت إليها 

 امبكرً  ابوصفو إنذارً  ستخدام الشركات لنماذج التنبؤ بالفشل ادلايل )مثل ظلوذج التمان(ضرورة ا -
زباذ اإلجراءات الالزمة لتفادي وصوذلا دلرحلة ذلك الو  ؛للكشف عن الوضع ادلايل للشركات

 للتطبيق على الشركات الصناعية.  صفية، بعد أن أثبتت الدراسة مالءمة ىذا النموذجاإلفالس والت
)وذلك باالستثمار يف قطاعات  أن تعمل على تكوين زلافظ استثمارية الصناعية على الشركات -

  أخرى( وذلك للحد من سلاطر الفشل يف حال تعرض القطاع بشكل عام دلشاكل اقتصادية.
اإلدارة اجليدة  لرأس ادلال العامل، واالبتعاد عن اسًتاتيجيات االستثمار  على الشركات الصناعية -

ذي ادلخاطر العالية عن طريق زيادة القروض، األمر الذي يؤدي اىل زيادة أعبائها ادلالية شلا يعرضها 
 دلخاطر الفشل ادلايل ومن مث االفالس.
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 المراجع:
 أول: المراجع العربية

 م(، اإلدارة ادلالية، كلية التجارة، جامعة القاىرة، مصر.2006عبداخلالق)األنصاري، أسامة  -1

 الدظلارك، يف العربية ادلفتوحة األكادؽلية منشورات ادلايل، التحليل يف احلديثة االذباىات ،(م2007)ناجي وليد احليايل، -2

 . األردن عمان، األوىل، الطبعة والتوزيع، للنشر إثراء

م(، ربليل القوائم ادلالية )مدخل نظري وتطبيقي(، دار ادليسرة للنشر 2006ارنة، غسان فالح)خنفر، مؤيد راضي، وادلط -3

 والتوزيع والطباعة، الطبعة األوىل، عمان، األردن.

 ادلدرجة الصناعية الشركات على دراسة ألتمان ظلوذج باستخدام الشركات بتعثر التنبؤ ،(م2017)زلمد ىاشم الرفاعي، -4

 .األردن عمان، األوسط، الشرق جامعة األعمال، كلية عمان، بورصة سوق يف

 الشركات بفشل التنبؤ يف ادلايل التحليل أساليب استخدام ،(م2010)  عبدالرزاق سيف والوتار، زلمود، وحيد رمو، -5
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The Usage of Altman model in predicting the financial failure in the Saudi 

industrial sector 

Dr. Ghassan Saeed Salem Bajulaida                                            Marriam Abu baker Al-Obthany 

Abstract: 

The study aimed to use the Altman model as one of the most important models of predicting 

financial failure in assessing the industrial sector in the Kingdom of Saudi Arabia, which is one 

of the most important economic sectors in the Kingdom, in terms of the potential exposure of 

companies belonging to this sector to the risks of financial failure due to the economic crisis 

that hit the Saudi market. 

The sample of the study consisted of all the industrial sector companies listed on the Saudi stock 

market and which financial listings are available during the period 2012-2018, which numbered 

75 companies. The study showed a set of results and recommendations, the most important of 

which is that Altman model is an important model that has the ability to predict the future status 

of companies and sort them into companies that may be at risk of financial failure and others are 

successful and companies that are difficult to predict, Where the model was able to classify 24 

companies out of 75 Saudi industrial companies and equivalent to 32% of the company 

threatened with financial failure, while there are 39 companies equivalent to 52% of the sample 

study are considered successful companies and there are no risks to their continuation in the 

activity, while the remaining 12 companies equivalent to 16% of the sample is unresolved, 

which calls for in-depth studies on its financial situation to address the threats. The study also 

recommended a set of recommendations, including the use of the Altman model by companies 

to avoid companies reaching the stage of bankruptcy and liquidation, as well as diversifying 

industrial companies to their investment portfolios in order to reduce the risk of failure in the 

event of economic problems in the industrial sector. 
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 الحج والعمرة وكاالت خدمات شراءنحو  عمالءاتجاىات ال فيأثر الجماعات المرجعية 
 دراسة ميدانية في محافظة حضرموت

 سادل عبداجمليد البيض                                                                                              
 ، جامعة حضرموتباحث يف مرحلة ادلاجستَت                                                                                            

 ملخص: ال
اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت  يفمعرفة أثر اجلماعات ادلرجعية دف ىذه الدراسة تهست

( مبحوثُت من عمالء وكاالت احلج 104تكونت عينة الدراسة من ) .احلج والعمرة دبحافظة حضرموت
اذباىات العمالء ضلو شراء  يف اوالعمرة يف زلافظة حضرموت. بينت الدراسة أن األسرة ىي األكثر تأثَتً 

 .ل وادلشاىَت وصلوم اجملتمع أخَتًااألصدقاء وزمالء العم العمرة ويليهخدمات وكاالت احلج وا
وأوصت الدراسة بتنويع مزيج خدمات وكاالت احلج والعمرة، وزيادة جودهتا لزيادة حصتها السوقية من 

 ادلرجعية. خالل توصيات العمالء والكالم ادلتناقل من اجلماعات
 اجلماعات ادلرجعية، اذباىات العمالء، خدمات وكاالت احلج والعمرة.: الكلمات ادلفتاحية

 اإلطار العام للبحث:
 :المقدمة: أواًل 

االذباىات احلديثة يف التسويق إذل ضرورة الًتكيز على الزبون ودراسة احتياجاتو ورغباتو قبل البدء تشَت 
على منظمات األعمال دراسة  ابإنتاجها أو تقدديها، لذلك أصبح لزامً  بتصميم السلع واخلدمات والقيام

السلوك الشرائي للمستهلك والعوامل ادلؤثرة عليو، حىت تتمكن ادلنظمة من تصميم منتجاهتا وتسويقها دبا 
بل والعمل على خلق قيمة مدركة تفوق توقعات ادلستهلك،  م،ورغباهت يتوافق مع احتياجات ادلستهلكُت

للمنظمة، خاصة يف ظل حدة ادلنافسة بُت ادلنظمات  ادائمً  على إهباره وإسعاده، شلا جيعلو عمياًل  فتعمل
ن الفرد يعيش يف بيئة يؤثر فيها ويتأثر هبا، فلدى كل أودبا  وارتفاع تكاليف البحث عن عمالء جدد. ،القائمة

وىذه السلوكيات قابلة للتغَت بناًء  فرد سلوكيات خاصة تتكون من القيم واالذباىات اليت ربدد سلوك الفرد،
 ،بغية ربقيق الفرد ألىدافو ؛على عوامل التأثَت والتأثر من البيئة احمليطة لضمان تكيف الفرد مع البيئة احمليطة

وإشباع حاجاتو ورغباتو، وتلعب اجلماعات ادلرجعية ادلتمثلة يف األسرة واألصدقاء وزمالء العمل وادلشاىَت 
   ن الفرد يسعى حملاكاة سلوك معُت إألفراد، ولذلك فايف التأثَت على سلوك  اكبَتً   اَتىم دورً وصلوم اجملتمع وغ
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لدى تلك اجلماعة  حىت يكون مقبواًل  ؛أو ازباذ قرار يكون بناًء على معلومات أو نصائح من تلك اجلماعة
 بدرجة أكرب.

التجارية اليت تقدم اخلدمات السياحية وتعد وكاالت احلج والعمرة يف اجلمهورية اليمنية من ادلنظمات 
ات إذل أنو يف موسم العمرة يف العام ءيضة احلج والعمرة، وتشَت اإلحصالقاصدي بيت اهلل احلرام ألداء فر 

ن حصة أحبكم ، و (1)رةلغرض أداء مناسك العم ادينيً  اواطنً ( م280287ه قد مت دخول )1440ادلاضي 
ج اد الراغبُت يف أداء فريضة احلج والقائمُت على خدمة احلجاج، لذلك تفو  اجلمهورية اليمنية زلددة وثابتة ألعد

( مواطن ديٍت 24500وكاالت احلج والعمرة بالتعاون مع وزارة األوقاف واإلرشاد يف اجلمهورية اليمنية قرابة )
لعمرة بوزارة ( وكالة معتمدة لدى قطاع احلج وا275. وتبلغ عدد الوكاالت )(2)يف كل عام ألداء مناسك احلج

ذلا، والبعض اآلخر  ارئيسً  امن زلافظة حضرموت مركزً  ، بعضها ازبذت(3)األوقاف واإلرشاد باجلمهورية اليمنية
نًتنت عرب شبكة اإل اس نشاطها الكًتونيً توجد ذلا فروع داخل زلافظة حضرموت، أما اجملموعة الثالثة فهي سبار 

ضمنها زلافظة حضرموت. لذلك فهي تعمل يف  يفليمنية و يع زلافظات اجلمهورية اوتستهدف عمالء من مج
بيئة تنافسية من أجل احلصول على أكرب حصة سوقية، و تسعى كغَتىا من منظمات األعمال يف القطاعات 
األخرى لدراسة السلوك الشرائي للمستهلكُت والعوامل ادلؤثرة عليو اليت من أبرزىا العوامل االجتماعية، دلا 

هم يف بناء اسًتاتيجياهتا التسويقية، وبالتارل زيادة مبيعاهتا وحصتها السوقية. وينبغي الًتكيز لذلك من تأثَت م
 على لتأثَتىا السلوك الشرائي، على التأثَت يف ادلرجعية اجلماعات تلعبو اليت على اجلوانب االجتماعية والدور

 . (4)شرائها أو عدم سلعة معينة شراء على اسلبً  أو اادلستهلك إجيابً 
 مشكلة الدراسة:  : اثانيً 

 تتعدد وكاالت احلج والعمرة اليت تعمل يف زلافظة حضرموت، ولذلك تتنوع اخلدمات اليت تقدمها، لذا
األسرة  من البديهي وحسب مراحل ازباذ القرار الشرائي أن يبدأ العميل بالبحث وذبميع ادلعلومات من

معلومات أو المتالكهم  انظرً خدمات وكاالت احلج والعمرة؛  عن الزمالء وادلشاىَت وصلوم اجملتمعواألصدقاء و 
وغَت  رغوب منهايقومون دبوجبها بتحديد ادلعن خدمات وكاالت احلج والعمرة  خاصة اأمناطً ذبارب أو 

يف تقليد اذباىات ومواقف األشخاص ادلشهورين، أو األشخاص  ان الفرد يف الغالب يرغب كثَتً أ، و رغوبادل
 : ويف ضوء ذلك ربدد مشكلة الدراسة يف التساؤل اآليت، (5)الذين حيبهم ويكن ذلم االحًتام والتقدير

 ىل تؤثر اجلماعات ادلرجعية على اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة؟
 من األسئلة الفرعية كاآليت:ومن ىذا التساؤل يتفرع عدد 
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 ىل تؤثر األسرة على اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة؟  -1
 ىل يؤثر األصدقاء على اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة؟  -2
 ىل يؤثر زمالء العمل على اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة؟  -3
 ثر ادلشاىَت وصلوم اجملتمع على اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة؟ ىل يؤ  -4

 

 : أىداف الدراسة: اثالثً 
 وتتمثل أىداف الدراسة يف اآليت:

 التعرف على مستوى تأثر عمالء وكاالت احلج والعمرة يف زلافظة حضرموت باجلماعات ادلرجعية. -1
 يفمل، ادلشاىَت وصلوم اجملتمع( بأنواعها )األسرة، األصدقاء، زمالء العمعرفة أثر اجلماعات ادلرجعية  -2

 اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة يف زلافظة حضرموت. 
 تقدمي توصيات وآراء تساعد وكاالت احلج العمرة على صلاح اسًتاتيجياهتا التسويقية. -3

 

 فرضيات الدراسة:  : ارابعً 
 : ةاآلتي ةالرئيس ةضيات الدراسة يف الفرضيديكن صياغة فر 

اذباىات العمالء ضلو شراء  يفال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للجماعات ادلرجعية  :الفرضية الرئيسة
 خدمات وكاالت احلج والعمرة. 

 ومنها تتفرع الفرضيات اآلتية: 
اذباىات العمالء ضلو شراء  يفال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لؤلسرة  الفرضية الفرعية األولى: -1

 خدمات وكاالت احلج والعمرة.
اذباىات العمالء ضلو شراء  يفال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لؤلصدقاء  الفرضية الفرعية الثانية: -2

 خدمات وكاالت احلج والعمرة.
ضلو شراء  اذباىات العمالء يفال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لزمالء العمل الفرضية الفرعية الثالثة:  -3

 خدمات وكاالت احلج والعمرة.
اذباىات العمالء  يفال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمشاىَت وصلوم اجملتمع الفرضية الفرعية الرابعة:  -4

 ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة.
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 : أىمية الدراسة:اخامسً 
 ديكن التطرق إذل أمهية الدراسة كاآليت:

من أوائل الدراسات اليت مت تطبيقها يف رلال خدمات  وكاالت  –حسب علم الباحث  –تعد الدراسة  -1
 احلج والعمرة يف زلافظة حضرموت. 

قد تسهم ىذه الدراسة يف رفع جودة خدمات وكاالت احلج والعمرة من خالل معرفة درجة تأثَت  -2
ضلو شراء خدمات وكاالت  اجلماعات ادلرجعية دبا ديتلكون من معلومات وذبارب على اذباىات العمالء

 احلج والعمرة.
إن نتائج ىذه الدراسة قد تكون نقطة انطالقة لبحوث أخرى يف رلال اخلدمات السياحية أو خدمات  -3

وكاالت احلج والعمرة، كما ترفد ادلكتبة اليمنية والعربية دبرجع مهم يف رلال تسويق خدمات وكاالت 
 احلج والعمرة. 

 التسويقية االسًتاتيجيات عدادإل التوصيات من رلموعة تقدميساعد يف إن دراسة ىذا ادلوضوع قد ي -4
 ومن لدى عمالء وكاالت احلج والعمرة، إجيابية اذباىات تكوين يف ساعدي لوكاالت احلج والعمرة، دبا

  .التنافسية قدرهتا تعزيز يف ادلسامهة مث
 : وعينتها مجتمع الدراسة: اسادسً 

من ادلواطنُت، البالغ عددىم  عمالء وكالت احلج والعمرة يف زلافظة حضرموتمجيع ع الدراسة رلتموديثل 
د افر أ (104)قام بأخذ عينة مكونة من قد ن الباحث إلكرب رلتمع الدراسة ف ا، ونظرً (6)( نسمة1028556)

، مت استقصاؤىا بواسطة استبانة، مت توزيعها بشكل من عمالء وكالت احلج والعمرة يف زلافظة حضرموت
 عشوائي عرب شبكة اإلنًتنت من خالل مواقع التواصل االجتماعي وتطبيقاهتا.

 منهج الدراسة:: اسابعً 
، مث ربليل دراسةبوصف متغَتات ال قام الباحث باالعتماد على ادلنهج الوصفي التحليلي؛ حيث قام أواًل 

شراء خدمات وكاالت احلج العالقة بُت أنواع اجلماعات ادلرجعية األساسية واذباىات العمالء ضلو قرار 
والعمرة، وقد استخدم يف عملية التحليل رلموعة من األساليب اإلحصائية كاألوساط احلسابية، واالضلراف 

يف عملية ربليل بيانات  SPSSادلعياري، ومعامل االضلدار اخلطي البسيط وغَتىا، ومت االستعانة بربنامج 
 اجلانب العملي للدراسة.
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 راسة: محددات الد: اثامنً 
 ديكن التطرق إذل أىم زلددات الدراسة كما يأيت: 

 . هاومراحل عدم وجود ادلعلومات عن تاريخ نشأة تطور وكاالت احلج والعمرة يف اجلمهورية اليمنية -1
 قطاع خدمات احلج والعمرة يف اجلمهورية اليمنية.سبت فيها دراسة خدمات عدم وجود دراسات سابقة  -2
احلجر الصحي شلا جعل الباحث يقوم بتوزيع االستبانة بشكل إلكًتوين عشوائي إجراء الدراسة يف فًتة  -3

عرب رلموعات مواقع التواصل االجتماعي اخلاصة بادلدن أو الطالب أو ادلوظفُت أو الرسائل اخلاصة 
 . العشوائية

 الدراسات السابقة: : اتاسعً 
 : الدراسات العربية: أواًل 

 م(: 2009دراسة سويدان ) -1
وىي بعنوان "تأثَت الكلمة ادلنطوقة على القرار الشرائي للمستهلك"  وىدفت الدراسة إذل التعرف 
على دور الكلمة ادلنطوقة من ادلعارف األصدقاء على عملية اختيار ادلستهلك للعالمة التجارية قبل ازباذ 

جماعات ادلرجعية على قرار للتعرف على قوة تأثَت الكلمة ادلنطوقة لل االقرار الشرائي، كما ىدفت أيضً 
الشراء االستهالكي، واستخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي من خالل توزيع استبانة على عينة من 

 ادلستهلكُت ادلتسوقُت يف رلموعة من مراكز التسوق يف مدينة عّمان. 
)األصدقاء،  وتوصلت الدراسة إذل وجود تأثَت للكلمة ادلنطوقة الصادرة من اجلماعات ادلرجعية

 واألقارب( على القرار الشرائي للمستهلك.
 (: 2009دراسة عبيدات، والسرابي ) -2

وىي بعنوان "العوامل ادلؤثرة يف اختيار ماركة العطور النسائية" وىدفت ىذه الدراسة إذل ربديد أثر 
، وقد ىاواختيار  طراجلماعات ادلرجعية )أفراد األسرة، واألصدقاء، وزمالء العمل( يف قرار شراء ماركة الع

استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي من خالل توزيع استبانة على عينة من النساء األردنيات 
 ادلستهلكات للعطور.

وقد توصلت الدراسة إذل وجود أثر للجماعات ادلرجعية )أفراد األسرة، واألصدقاء، وزمالء العمل( 
 يف اختيار ماركة العطر. 
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 (:2013البطاينو )دراسة الزعبي،  -3
وىي بعنوان " تأثَت اجلماعات ادلرجعية على قرار شراء السيارات"، وىدفت الدراسة للتعرف على 
نوع تأثَت اجلماعات ادلرجعية على القرار الشرائي للمستهلك لسلعة السيارات، وقد استخدمت الدراسة 

ة يف ُت يف مراكز التسوق الرئيستسوقادلنهج الوصفي التحليلي من خالل توزيع استبانة على عينة من ادل
 مدينة أربد.

    اأو معياريً  ايً وتوصلت الدراسة إذل تأثر القرار الشرائي للمستهلكُت باجلماعات ادلرجعية معلومات
عزى دلتغَت العمر وادلستوى التعليمي، وكان فئة محلة الدراسات العليا من العينة ادلبحوثة ي اأو كليهما معً 

 .اىم األكثر تأثرً 
 (:2013) يندراسة صالح، وآخر  -4

اذباىات العمالء ضلو العالمة  يفوىي بعنوان " أثر احملتوى اإلعالين يف مواقع التواصل االجتماعي 
التجارية" ىدفت الدراسة إذل التعرف على أثر احملتوى اإلعالين إلعالنات شركة االتصاالت السعودية يف 

مالء من زائري ىذه ادلواقع ضلو عالمتها التجارية من حيث اذباىات الع يفمواقع التواصل االجتماعي 
)الثقة، التعاطف، نية الشراء(، وقد استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي من خالل استبانة مت 

 توزيعها على عينة من عمالء شركة االتصاالت السعودية على مواقع التواصل االجتماعي.
 وجود عالقة معنوية بُت زلتوى إعالنات شركة االتصاالتوتوصلت الدراسة إذل نتائج أمهها 

 .التجارية ضلو عالمتها ادلواقع ىذه زائري من العمالء شبكات التواصل االجتماعي واذباىات يف السعودية
 (:2014ن )يدراسة الدىيش، وآخر  -5

للمالبس"، وىدفت  القرار الشرائي يفوىي بعنوان "أثر استخدام نوع اجلماعة ادلرجعية األساسية 
القرار الشرائي للشباب السعودي، وقد استخدمت الدراسة  يفالدراسة إذل قياس أثر اجلماعة ادلرجعية 

 ادلنهج الوصفي التحليلي من خالل توزيع استبانة على عينة من شباب مدينة الرياض.
يليهم األصدقاء  ،بسعلى قرار شراء ادلال اوتوصلت الدراسة إذل أن زمالء العمل ىم األكثر تأثَتً 

 . اواألسرة أخَتً  ،وادلشاىَت
 (:2017دراسة حقانة، وطافر ) -6

وىي بعنوان " تأثَت العوامل االجتماعية واألسرية على سلوك ادلستهلك ضلو اقتناء ادلنتج احمللي 
ادلتمثلة يف )رلموعات االنتماء،  ،وىدفت الدراسة دلعرفة العوامل االجتماعية واألسرية ،لعالمة كوندور"
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و ضلوتأثَتىا على سلوك ادلستهلك  ،والطبقات االجتماعية، واألسرة، واجلماعات ادلرجعية، وقادة الرأي(
اقتناء ادلنتج احمللي لعالمة كوندور، وقد استخدمت ادلنهج الوصفي التحليلي من خالل توزيع استبانة على 

 ات عالمة كوندور دبدينة بشار اجلزائرية.عينة عشوائية من ادلستهلكُت دلنتج
توصلت الدراسة إذل وجود عالقة معنوية بُت العوامل االجتماعية واألسرية واقتناء ادلنتج احمللي 

 لعالمة كوندور ترجع لبعد األسرة واجلماعات ادلرجعية، وقادة الرأي.
 (:2017دراسة الطائي، والعميدي ) -7

اتيجية تسويقية مؤثرة يف إدارة عالقات الزبائن"، وىدفت الدراسة وىي بعنوان " تسويق ادلشاىَت اسًت 
إذل معرفة دور ادلشاىَت يف تفاعل الزبون وزيادة معرفة الزبون بادلنتجات ادلقدمة إليو، وقد استخدمت 

يف مدينة  ةالدراسة ادلنهج الوصفي من خالل توزيع استبانة على عينة من ادلسوقُت للمنتجات الرياضي
 لعراق. النجف با

وقد أظهرت الدراسة أن تسويق ادلشاىَت لو دور مؤثر يف زيادة مبيعات ادلنتجات ادلقًتنة هبؤالء 
 ادلشاىَت. 

 (: 2018دراسة خليل ) -8
وىي بعنوان "تأثَت اجلماعات ادلرجعية يف زبفيض ادلخاطر ادلدركة عند الشراء"، وىدفت الدراسة 

عية األساسية وادلخاطر ادلدركة عند الشراء، واستخدمت الدراسة اختبار العالقة واألثر بُت اجلماعات ادلرج
ادلنهج الوصفي التحليلي من خالل توزيع استبانة على عينة من سائقي سيارات النقل الصغَتة على خط 

سيارات النقل عند شرائهم واقتنائهم إلطارات  وا سائقهبغداد دلعرفة ادلخاطر ادلدركة اليت يواجه -ادلوصل 
 ت.السيارا

وتوصلت الدراسة إذل وجود أثر للجماعات ادلرجعية يف زبفيض ادلخاطر ادلدركة للشراء يرجع لزمالء 
 العمل، مث األصدقاء، فأفراد األسرة. 

 : الدراسات األجنبية: اثانيً 
 : White and Dahl (2006)دراسة  -1

وىي بعنوان "تأثَت اجلماعات ادلرجعية غَت ادلرغوبة على تفضيالت ادلستهلك"، وىدفت الدراسة إذل 
معرفة تأثَت اجلماعات ادلرجعية غَت ادلرغوبة على تفضيالت ادلستهلك، وقد استخدمت الدراسة ادلنهج 
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 اذكرً  82كونت من ت ،التجرييب من خالل توزيع استبانة على عينة طبقية من طالب جامعة مشال أمريكا
 وأنثى بالتساوي.

وقد توصلت الدراسة إذل وجود تأثَت للجماعات ادلرجعية على تفضيالت ادلستهلكُت، وأن اإلناث 
 من الذكور باجلماعات ادلرجعية. اأكثر تأثرً 

 : Ilter and other (2009)دراسة  -2
الدراسة إذل معرفة اذباىات وىي بعنوان " اذباىات الشراء من ذبار التجزئة األجانب"، وىدفت 

ادلستهلكُت األتراك للشراء من ذبار التجزئة األجانب"، وقد استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي 
 ة. اكز مدينة أزمَت التجارية الرئيسمن خالل توزيع استبانة على عينة من ادلستهلكُت األتراك يف مر 

و التجار األجانب تعزى لؤلسلوب واحلجم والسعر جيابية ضلإتوصلت الدراسة إذل وجود اذباىات و 
 والعالمة التجارية. 

  :Pasharibu and Others (2012)دراسة  -3
وىي بعنوان " تأثَت االذباىات وتذكر العالمة التجارية إلعالنات شبكات التواصل االجتماعي ضلو 

نية الشراء من  يفلتواصل االجتماعي نية الشراء" وىدفت الدراسة دلعرفة أثر االذباه ضلو اإلعالن يف مواقع ا
ادلنهج الوصفي التحليلي  استخدمت الدراسة خالل ادلتغَت الوسيط التعرف على العالمة التجارية، وقد

من خالل توزيع استبانة على عينة من طالب كلية االقتصاد واألعمال جبامعة ساتيا واكانا يف مقاطعة 
 جاوه بأندونيسيا.

وجود تأثَت لالذباه ضلو اإلعالن يف مواقع التواصل االجتماعي والتعرف  وقد توصلت الدراسة إذل
 على العالمة التجارية على نية الشراء.

 :Jin and Miao (2018)دراسة  -4
القرار الشرائي للمستهلك"، وىدفت الدراسة دلعرفة تأثَت  يفوىي بعنوان " أثر اجلماعات ادلرجعية 

دبا فيها  إليهاينتمي  ادلستهلك واجلماعات ادلرجعية اليت ال إليها اجلماعات ادلرجعية اليت ينتميأنواع 
اجلماعات احملايدة والطموحة على القرار الشرائي للمستهلك الصيٍت، وقد استخدمت الدراسة ادلنهج 

 الوصفي. 
رجعية ادلستهلك واجلماعات ادل إليهااجلماعات ادلرجعية اليت ينتمي وتوصلت الدراسة إذل وجود تأثَت 

 على القرار الشرائي للمستهلك. إليهااليت ال ينتمي 
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 الدراسات السابقة:  ما يميز الدراسة عن - ج
القرار الشرائي، أو سلوك  يفكزت الدراسات السابقة على دراسة أثر اجلماعات ادلرجعية ر  -1

ادلستهلك، أو اختيار ادلنتج، أو زبفيض ادلخاطر ادلدركة عند الشراء، بينما ركزت ىذه الدراسة 
 اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة.  يفعلى أثر اجلماعات ادلرجعية 

، اختلفت الدراسة عن الدراسات السابقة من حيث تركيزىا على قطاع خدمات احلج والعمرة -2
 اخلدمات السياحية. اتقطاع أحد عدوالذي ي  

)زلافظة حضرموت(، كذلك اختلفت الدراسة عن الدراسات السابقة من حيث احلد ادلكاين  -3
 (.2020الزمنية )دة ادل

اتفقت الدراسة احلالية من حيث أخذ ادلتغَت ادلستقل اجلماعات ادلرجعية األساسية بأبعاده  -4
)سويدان، ( مع دراسة كل من: وصلوم اجملتمع )األسرة، األصدقاء، زمالء العمل، ادلشاىَت

(، )حقانة، وطافر 2014ن، ي(، )الدىيش، وآخر 2009والسرايب،  (، )عبيدات،2009
استفادت الدراسة احلالية (، كما 2018(، )خليل، 2017(، )الطائي، والعميدي، 2017

 (Ilter and other 2009) من حيث أخذ ادلتغَت التابع اذباىات العمالء من دراسة كل من:
(Pasharibu and Others, 2012) ، (.2013ن، ي)صاحل، وآخر 

من الدراسات السابقة يف إعداد منهجية الدراسة، وإثراء اجلانب استفادت الدراسة احلالية  -5
 .ىاواختبار  النظري، وإعداد أداة الدراسة، ووصف متغَتات الدراسة

 اإلطار النظري: 
 : الجماعات المرجعية: أواًل 

 مقدمة:  -1
االنضمام إليها  منذ والدتو جيد نفسو يف مجاعة ليس لو اخليار يف  فهو إن اإلنسان اجتماعي بطبعو لذا

قائمة على التأثَت والتأثر،   ،كجماعة األسرة، والقبيلة، والوطن، ويعيش حياتو يف عالقات تفاعلية معها
ىي زلصلة عملية التأثَت والتأثر بُت الفرد وبُت اجلماعات احمليطة بو،  ت والقيم واالذباىات ادلوجودةفالسلوكيا

ويلجأ إذل  ،ن الفرد تتعدد أمامو البدائل، فيقوم جبمع ادلعلومات عنهاإفاالستهالك وازباذ قرار الشراء  ويف عملية
 يف الشراء. ةىذه اجلماعات كمصدر جلمع ادلعلومات بناًء على معارفهم وذبارهبم السابق

 



 
 

252 

 

 
 (4) م. الرقن التسلسلي2020يونيو  ،(1الوجلد الثالث، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية، 

 

 سادل عبداجمليد البيض ...خدمات شراءضلو  عمالءاذباىات الأثر اجلماعات ادلرجعية على 

 مفهوم الجماعات المرجعية:  -2
واقف اجلماعات ادلرجعية بأهنا: رلموعة من األشخاص الذين يؤثرون يف م( 2006يعرف )اجلريسي  

الفرد وقيمو وسلوكياتو، كما ينظر إليهم كدليل ومؤشر ثابت، وأطر مرجعية لسلوك األفراد، ويشارك ىؤالء 
 .(7)األفراد بتمثل قيم اجملموعة، متوقعُت مطابقة ىذا السلوك للنموذج السلوكي ذلا

تخدمهم ( اجلماعات ادلرجعية بأهنا: رلموعة من األفراد الذين يس2010ويعرف )معال وتوفيق، 
ادلستهلك كنموذج حيتذى بو يف تصرفاتو أو خصائصو بأفرادىا أو أعضائها، وىذه اجلماعات بأنواعها ادلختلفة 

 .(8)تؤثر على ادلستهلك بشكل مباشر أو غَت مباشر
( فيبُت مفهوم اجلماعات ادلرجعية يف مشوذلا ألصدقاء، وزمالء العمل والدراسة، 2010أما )الزعيب، 

لتأثَتىا واالنتماء احلقيقي ذلا ألهنا سبثل  اذليئات، وأهنا سبثل ادلرجع وادلرشد وادلوجو لؤلفراد نظرً واجلمعيات، وا
 .(9)القدوة، وتضع الفرد أمام سلوكيات جديدة بأساليب جديدة

( أن اجلماعات ادلرجعية: عدد من العناصر اليت تتكون بأكثر من فرد، 2018وقد بينت )خليل، 
اليت دبوجبها تقوم بتحديد السلوك ادلقبول وغَت ادلقبول، ويرجع إليها الفرد عند ازباذه قراًرا ولديهم أمناط وقيم 
 .(10)شرائًيا لسلعة معينة

ونستنتج شلا سبق أن اجلماعات ادلرجعية ىي: القدوة وادلرجع وادلرشد وادلوجو لؤلفراد، اليت يرجعون إليها 
المتالكهم أمناطًا وقيًما يقومون دبوجبها بتحديد السلوك  السلعة أو خدمة؛ نظرً  عند ازباذىم القرار الشرائي

 ادلقبول وغَت ادلقبول شلا تضع الفرد أمام سلوكيات جديدة بأساليب جديدة.
 أنواع الجماعات المرجعية األساسية:  -3

األصدقاء، زمالء ىي: األسرة،  ،اجلماعات ادلرجعية األساسية إذل أربعة أنواع (الدىيش وآخرونصنف )
. لكن (12). بينما ذكر )اجلريسي( أن من أمثلتها: األسرة، األصدقاء، واجلَتان(11)العمل، النجوم وادلشاىَت

 األنواع اليت سنركز عليها يف دراستنا ىي: 
معظم الناس ىم أعضاء أسرتُت يف و وىي أقوى مصادر التأثَت اجلماعي يف حياة ادلستهلك،  األسرة: 3.1

 . (13)ة اليت ولد ونشأ فيها، واألسرة اليت أسسها عند زواجوحياهتم، األسر 
لوجو مع اآلخرين،  االيت يكون للفرد فيها عضوية أو اتصال مباشر وجهً  ةىي تلك اجلماع األصدقاء: 3.2

 . (14)ويتمكن من خالذلا أن يطور قيمو ومواقفو ومعايَته
 . (15)وىم مجاعات رمسية يقضي الفرد الكثَت من وقتو معهم زمالء العمل: 3.3
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 وأهنم ،الناس من معينة رلموعة قبل من علٍت باعًتاف يتمتعون ىم الذين المشاىير ونجوم المجتمع: 3.4
 ادلشاىَت يكون وقد ،هبم خاص حياة منط اجلمهور، وذلم وإثارة اجلاذبية مثل ،الصفات يتمتعون ببعض

 الوعي من عالية بدرجة تمتعتو  ،السائدة االجتماعية العادات عن عاداهتا اجتماعية زبتلف فئة
 ن، وغَتىم.و ن وادلمثلو خل ضمنهم: شيوخ الدين، واإلعالمي، ويد(16)العام

 تأثير الجماعات المرجعية:  -4
 :(17)ىي كاآليت ،تؤثر اجلماعات ادلرجعية على األفراد من خالل ثالث طرق

 هنم يعرضون للفرد سلوكيات وأمناط حياة جديدة. إ 4.1
 هنم يؤثرون على اذباىات األفراد وغَتىا من العوامل الذاتية األخرى.إ 4.2
 هنم خيلقون الضغوط لدى األفراد حملاكاهتم يف اختيار ادلنتج والعالمة التجارية. إ 4.3

 : نحو الشراء : االتجاهاثانيً 
 مفهوم االتجاىات:  -1

حدى حاالت التهيؤ والتأىب العقلي والعصيب اليت تنظمها اخلربة، إاالذباه بأنو:  Alpert  يعرف العادل
 .(18)وذلا أثر يف توجيو استجابات الفرد ضلو األشياء وادلواقف ادلختلفة

ويعرف السيد علي االذباه ضلو السلع بأنو:  ىو االستعداد أو ادليل ادلسبق لتقييم سلعة معينة بشكل 
 .(19)سليب أو إجيايب

 عدم أو تفضيل ضلو وواذباى هوشعور  الفرد ويعرف زليي الدين األزىري وآخرون االذباىات بأهنا: تقييم
 .(20)ما ءيش تفضيل

تعبَت عن الشعور الداخلي للفرد، والذي يعكس قرار ىذا األخَت ف زواوي محزة االذباىات بأهنا: ويعر 
ل أو غَت مفضل، مهم أو غَت الل شعور مفضأو منتج أو منبو ما، وذلك من خ حول األشياء، كخدمة مثاًل 

 .(21)..إخلمهم.
 ويرى الباحث أن التعريفات السابقة أكدت على أن االذباه يتميز باآليت: 

 ادليل ضلو ادلنبهات يف البيئة احمليطة. 1.1
 شلارسة السلوك باستمرارية.  1.2
 االذباىات تنشأ من إدراك ادلنبهات اليت يتعرض ذلا الفرد باستمرار.  1.3
 على توجيو استجابات الفرد ضلو األشياء وادلواقف ادلختلفة. القدرة 1.4
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 أنواع االتجاىات:  -2
 :(22)وىي كاآليت ،من االذباىات، ومنها أنواع االذباىات من حيث اذلدف اوذكر العميان عددً 

 اذباىات إجيابية: 2.1
 حاجاتو ورغباتو. وىي االذباىات اليت تنال الرضى من الفرد بالتمسك هبا باعتبار أن ىذه االذباىات تشبع

 اذباىات سلبية: 2.2
 وىي االذباىات اليت تنال الرفض من الفرد باعتبارىا ال تشبع حاجاتو ورغباتو.   

 تشكيل االتجاىات:  -3
ابت، ويبقى لفًتة من الزمن، حيث من شخصية الفرد والذي يظهر بشكل ث اتكوين االذباه يصبح جزءً 

وواضح ادلعادل، كما يعترب الكثَت من الباحثُت أن ادلكون العاطفي ىو ن تغَت ىذا االذباه حيتاج جملهود كبَت إ
)العاطفي(، وعلى ىذا األساس  أساس االذباه نفسو، بينما ادلكونُت اآلخرين مها دبثابة دعامتُت ذلذا ادلكون

 ذباىات من ثالثة إذل واحد، حبيث أصبح االذباه يشتمل على ادلكون العاطفيالقاموا بتقليص مكونات ا
 .(23)فقط، أي التقدير العام لالذباه ضلو اذلدف

 العوامل المؤثرة في تشكيل االتجاىات:  -4
 :(24)ذباىات يف اآليتز العوامل ادلؤثرة على تشكيل االوترب 

التجربةةةة ادلباشةةةرة: وتعتةةةرب الوسةةةيلة األساسةةةية الةةةيت يتكةةةون مةةةن خالذلةةةا اذبةةةاه ادلسةةةتهلكُت احملتملةةةُت ضلةةةو  4.1
 ماركات السلع أو اخلدمات.

التأثَت الشخصي: يؤدي االحتكاك ادلباشر أو غَت ادلباشر بُت األفراد واجلماعات ادلرجعية الةيت يتةأثرون  4.2
خل( إذل تكوين اذباىات مبدئية قةد تةؤثر علةى تصةرفاهتم احلاليةة أو اكالعائلة، األصدقاء، اجلَتان... ) هبا

قبلة ضلو ما يهمهم أو ما يرغبونو من ماركات سلعية أو خدمية.
 
 ادل
يون، )كةةةالتلفز  التعةةةرض لوسةةةائل اإلعةةةالن: ويةةةؤدي التعةةةرض ادلسةةةتمر دلختلةةةف وسةةةائل اإلعةةةالن العامةةةة 4.3

خل( مةةن قبةةل األفةةراد إذل إحةةداث قناعةةات زلةةددة لةةديهم حةةول سلتلةةف ا .الراديةةو، الصةةحف واجملةةالت..
 حوذلا. ااألمور احلياتية قد تصل إذل تكوين اذباىات ثابتة نسبيً 

 عوامل شخصية:  4.4
 على معتقدات األفراد اوقويً  امباشرً  اادلعروف أن اخلصائص وادلواصفات الداخلية للشخصية تؤثر تأثَتً من 

 ضلو سلتلف القضايا احلياتية اليت هتمهم. همومواقف ىمومشاعر 



 
 

255 

 

 
 (4) م. الرقن التسلسلي2020يونيو  ،(1الوجلد الثالث، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية، 

 

 سادل عبداجمليد البيض ...خدمات شراءضلو  عمالءاذباىات الأثر اجلماعات ادلرجعية على 

 مراحل اتخاذ القرار الشرائي:  -5
ومرحلة الشراء، ومرحلة قبل الشراء،  سبر عملية ازباذ القرار الشرائي بثالث مراحل أساسية ىي: مرحلة ما

 بعد الشراء، وديكن تفصيل ىذه ادلراحل كما يأيت:  ما
 قبل الشراء:  : مرحلة ماأواًل 

 يقوم بو ادلستهلك، وىي كما يأيت: عدة طواتخب وسبر ىذه ادلرحلة
االحساس باحلاجة: وىنا بداية نية الشراء؛ عندما يدرك ادلستهلك أن النقص الذي يشعر بو يف حاجة  -1

 .(25)و الرغبة اليت يريد إشباعها ملحة تستحق التحقيقما، أ
مرحلة البحث عن ادلعلومات: يبدأ ادلستهلك يف ىذه ادلرحلة جبمع ادلعلومات عن البدائل ادلختلفة  -2

للسلعة أو اخلدمة اليت حيتاجها ومن كافة ادلصادر ادلتاحة، وقد تكون ىذه ادلصادر شخصية مثل: 
أو مصادر ذبارية مثل: رجال التسويق والوسطاء، وقد تكون عامة مثل: األصدقاء والعائلة واجلَتان، 

وسائل اإلعالن ومجعية محاية ادلستهلك، وكلما ازدادت درجة ادلخاطر يف السلعة أو اخلدمة كلما زادت 
 .(26)درجة البحث واحلصول على ادلعلومة

ياتو ما يليب دائل يضع يف أوللك عند تقييم الببأن ادلسته Kotler and Kellerتقييم البدائل: ويرى  -3
احتياجاتو، مث يبحث عن ادلنتجات ذات اخلصائص ادلعينة اليت تقدم لو ما يشبع احتياجاتو ورغباتو، 

خر، فهو بذلك يورل أمهية كربى ثَتة زبتلف يف خصائصها من منتج آلفيواجو ادلستهلك منتجات ك
. وبناًء على ادلعلومات اليت قام (27)اتوللمنتجات ذات اخلصائص اليت يظن أهنا ستشبع حاجاتو ورغب

 الفرد جبمعها، وبإضافة ادلعرفة واخلربة السابقة ذلا؛ خيتار الفرد البديل األفضل.
 : مرحلة الشراء:اثانيً 

تقود عملية اختيار البديل األفضل إذل تكوين رلموعة من التفضيالت والنية للشراء، لكن ىناك عوامل 
راء أفراد العائلة واألصدقاء، أو اكتشاف خصائص جديدة يف آالفعلي للشراء مثل: قد تتدخل قبل ازباذ القرار 

ادلنتج دل ينتبو ذلا ادلستقبل من قبل، وغَتىا من العوامل اليت قد تفسد نية الشراء، وتؤدي إذل عدم ازباذ القرار 
  .(28)الشرائي

 ثالثًا: مرحلة ما بعد الشراء:
 

تتكون من أربع Hawkins & Mothersbaugh  لنموذج ابعد الشراء وفقً  أن مرحلة ما )الغريب( ويوضح
 :1مراحل ىي كاآليت
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االت: إما عدم استخدام أن ادلستهلك بعد عملية الشراء للمنتج يكون أمام ثالث حادلرحلة األوذل: 
حالة عدم انسجام ينتج عنها استخدام أو عدم استخدام للمنتج، أو أن يقوم ادلستهلك باستخدام  وإمَّاادلنتج، 

 ادلنتج مباشرة بعد الشراء. 
إما أن يقوم ادلستخدم بالتخلص من ادلنتج بعد االستخدام مث يقوم  ادلرحلة الثانية: بعد استخدام ادلنتج

 أن يقوم ادلستهلك بتقييم ادلنتج بعد استخدامو مباشرة.  وإمَّابتقييمو بعد التخلص منو، 
ادلرحلة الثالثة: مرحلة التقييم ينتج عنها إما عدم الرضا وسلوك تقدمي الشكاوي، ويف حالة االستجابة 

 أن ينتج عن التقييم حالة الرضا مباشرة. وإمَّا، يتكون لدى الزبون حالة الرضالشكاوي الزبائن 
حاالت: زبائن ملتزمُت ذباه  لرضا لدى ادلستهلك يكون أمام مخسادلرحلة الرابعة: بعد أن تتشكل حالة ا

لتوقف عن العالمة التجارية، إعادة الشراء، زيادة يف استخدام ادلنتج، التحول إذل عالمة ذبارية أخرى، ا
 استخدام ادلنتج. 

بعد شراء اخلدمة، يتمثل يف تقييم العميل للخدمة، فإذا كانت اخلدمة اليت  ويرى الباحث أن سلوك ما
حصل عليها توافق أو تفوق توقعاتو، فإن ذلك يولد حالة الرضا لدى العميل، وإذا كانت اخلدمة اليت حصل 

عدم الرضا لدى العميل، وبناًء على ذلك يتحدد تكرار شراء  ن ذلك يولد حالة منإتوافق توقعاتو ف عليها ال
 و للخدمة. ائالعميل للخدمة، أو عدم شر 

 الجانب العملي للدراسة: 
من خالل اجلانب العملي للدراسة ديكن لنا تقدمي ربليل للبيانات ادلستقاة عرب االستبانة لنتأكد من 

 صحة فرض الدراسة.
 ألفراد العينة:وصف الخصائص الشخصية : أواًل 

 ( يبُت الوصف اإلحصائي للخصائص الشخصية للمستهلكُت عينة البحث1جدول )
 النسبة ادلئوية التكرار البيان ادلتغَت

 اجلنس 1
 %.82 86 ذكر
 %17.3 18 أنثى

 العمر 2

 %4.8 5 سنة 20أقل من 
 %57.7 60 سنة 30 إذل أقل من 20من 
 %23.1 24 سنة 40 إذل أقل من 30من 

 %14.4 15 أكثرفسنة  40من 
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 ادلستوى التعليمي 3

 %2.9 3 دون الثانوي ما
 %9.6 10 ثانوي

 %72.1 75 بكالوريوس
 %16.3 17 دراسات عليا

 ادلهنة 4

 %39.4 41 طالب
 %25 26 موظف حكومي

 %33.7 35 موظف قطاع خاص
 %3.8 4 موظف متعاقد

 

( بنسبة 86العينة ادلبحوثة ىم من الذكور وبلغ تكرارىم ) ن غالبأ( تبُت 1من خالل اجلدول رقم )
 %( من إمجارل عينة البحث.17.3( بنسبة )18%(، بينما بلغ تكرار اإلناث )82.7)

%( من إمجارل العينة ادلبحوثة ىم من الفئة العمرية 57.7( أن نسبة )1واتضح من خالل جدول رقم )
 إذل أقل من 30ن مة العمرية اليت تًتواح أعمارىم سنة، يليو الفئ 30 إذل أقل من 20 منتًتاوح أعمارىم اليت 
الفئة  ا%(، وأخَتً 14.4سنة بنسبة ) 40%(، مث الفئة العمرية اليت تزيد أعمارىم عن 23.1سنة بنسبة ) 40

 %( من إمجارل عينة البحث. 4.8سنة بنسبة ) 20العمرية اليت تقل أعمارىم عن 
ن أغلب أفراد العينة ادلبحوثة حيملون أ( 1تضح من خالل اجلدول رقم )اوفيما خيص ادلستوى التعليمي 

بنسبة %(، وحل يف الًتتيب الثاين محلة شهادات الدراسات العليا 72.1بنسبة ) البكالوريوسشهادة 
محلة شهادات  ا%(، وأخَتً 9.6%( من إمجارل عينة البحث، يليهم محلة الشهادة الثانوية بنسبة )16.3)

 %( من إمجارل عينة البحث.2.9مادون الثانوي بنسبة )
أفراد العينة اليزالون  ( أن غالب1من خالل اجلدول رقم )أما عن مهنة أفراد العينة ادلبحوثة فقد اتضح 

%(، مث 33.7اخلاص بنسبة ) ن يف مؤسسات القطاعو %(، يليو العامل39.4راسة بنسبة )د الدعلى قي اطالبً 
يف الوظائف  ون%(، وأخَتًا ادلتعاقد25بنسبة ) ن يف مؤسسات القطاع احلكومي بوظائف رمسية وثابتةو العامل

راسة الذين يعملون يف ، وىذا يدل على أن أفراد عينة الد%( من إمجارل العينة ادلبحوثة3.8احلكومية بنسبة )
وظائف حكومية بنظام التعاقد ذو استجابة ضعيفة لالستبانة وذلك ألن مقدار الدخل الشهري الذي 

 يتقاضونو ال يويف باحتياجاهتم األساسية اليت تتناسب مع ظروفهم ادلعيشية.



 
 

258 

 

 
 (4) م. الرقن التسلسلي2020يونيو  ،(1الوجلد الثالث، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية، 

 

 سادل عبداجمليد البيض ...خدمات شراءضلو  عمالءاذباىات الأثر اجلماعات ادلرجعية على 

 

 وصف متغيرات الدراسة: : اثانيً 
الضلرافات للبيانات وىي قيمة ادلتوسطات احلسابية وا عرض نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي أيتفيما ي

وصلت إليها الدراسة سيتم تقيم ادلتوسطات احلسابية اليت مستوى ادلوافقة لن وإادلعيارية جلميع أبعاد الدراسة. 
 كما يأيت:  ىاتفسَت 

، وبالتارل فإن طول خاليا 0.80=  5(/ 1 -5= ) 5أقل قيمة(/  -طول ادلقياس= ) أكرب قيمة
 قياس كاآليت: ادل

 ، فأنو يشَت إذل مستوى موافقة منخفض جًدا.(1.80 -1)إذا وقع الوسط احلسايب يف ادلدى  -1
 ، فأنو يشَت إذل مستوى موافقة منخفض. (2.60 -1.81)إذا وقع الوسط احلسايب يف ادلدى  -2
 ، فأنو يشَت إذل مستوى موافقة متوسط.(3.40  -2.61)إذا وقع الوسط احلسايب يف ادلدى  -3
 ، فأنو يشَت إذل مستوى موافقة مرتفع.(4.20  -3.41)إذا وقع الوسط احلسايب يف ادلدى  -4
 ، فأنو يشَت إذل مستوى موافقة مرتفع جًدا.(5  -4.21)إذا وقع الوسط احلسايب يف ادلدى  -5

 وديكن التطرق إذل التحليل الوصفي دلتغَتات البحث كما يأيت: 
 رجعية: التحليل الوصفي لمتغيرات الجماعات الم -1

 مت صياغتها يف فقرات موزعة على أربعة أبعاد، ىي: ا( متغَتً 15لقد مشلت متغَتات اجلماعات ادلرجعية )
 بُعد جماعة األسرة:  - أ

 على النحو اآليت: ا( فقرات مت وصف متغَتاهتا وربليلها إحصائيً 4يتكون ىذا البعد من )
 تحليل الوصفي لب عد األسرة( يبُت ال2جدول )

 الفقرات م
ادلتوسط 

 يباحلسا
االضلراف 
 ادلعياري

مستوى  الًتتيب
 ادلوافقة

 مرتفع جًدا 1 0.536 4.65 أتشاور مع أسريت عند رغبيت يف الذىاب للحج أو العمرة. 1

2 
 أطلب نصيحة أفراد األسرة قبل تسجيلي يف برامج احلج أو

 .العمرة
 مرتفع جًدا 2 0.832 4.29

3 
بناًء على معرفتهم بربامج احلج أقوم جبمع ادلعلومات من أسريت 

 .والعمرة
 مرتفع 3 0.904 4.13

 مرتفع 4 1.153 3.60 .من ادلهم أن ربب أسريت الوكالة اليت أختار برارلها 4
 مرتفع - 800. 4.17 اإلمجارل 
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ن اذباىات عينة الدراسة حول فقرات ب عد مجاعة األسرة كانت متفاوتة فقد أ( 2يتضح من اجلدول رقم )
الًتتيب األول من حيث  يف (: "أتشاور مع أسريت عند رغبيت يف الذىاب للحج أو العمرة"1الفقرة ) جاءت
(، أما الًتتيب األخَت 4.65حيث كان ادلتوسط احلسايب ذلذه الفقرة ) جًدا"؛ مرتفعدبستوى موافقة " األمهية

متوسط دبستوى موافقة "مرتفع" و ها" (: "من ادلهم أن ربب أسريت الوكالة اليت أختار برارل4فقد كان للفقرة )
(، ويشَت ذلك إذل أن الفرد ليس بالضرورة أن يقوم بشراء خدمات وكالة احلج والعمرة اليت 3.60حسايب بلغ )

، حيث بلغ "مرتفع"حول متغَتات بعد األسرة كان  العينة مستوى موافقةوكان إمجارل  رببها وتفضلها أسرتو.
ن، يدراسة )الدىيش وآخر (، وتتفق ىذه النتيجة مع 0.805( وباضلراف معياري )4.17ادلتوسط العام )

2014.) 
 بُعد جماعة األصدقاء: - ب

 على النحو اآليت: ا( فقرات مت وصف متغَتاهتا وربليلها إحصائيً 4تكون ىذا البعد من )
 تحليل الوصفي لب عد األصدقاء( يبُت ال3جدول )

 الفقرات م
ادلتوسط 

 احلسايب
االضلراف 
 ادلعياري

 الًتتيب
مستوى 
 ادلوافقة

5 
أتشاور مع أصدقائي عند رغبيت يف الذىاب 

 .للحج أو العمرة
 متوسط 3 1.175 3.19

6 
لدي احًتام شديد لنصائح أصدقائي قبل 

 .تسجيلي يف برامج احلج أو العمرة
 مرتفع 2 0.981 3.66

7 
الوكاالت اليت أرغب أقوم جبمع ادلعلومات عن 

بالتسجيل يف برارلها للحج أو العمرة بناًء 
 .على نصيحة أصدقائي

 مرتفع 1 1.028 3.80

8 
أختار برامج وكالة احلج والعمرة اليت تعزز 

 .مظهري أمام أصدقائي
 متوسط 4 1.114 2.70

 متوسط - 1.027 3.34 اإلمجارل 

ن اذباىات عينة الدراسة حول فقرات ب عد مجاعة األصدقاء كانت متفاوتة أ( 3يتضح من اجلدول رقم )
(: " أقوم جبمع ادلعلومات عن الوكاالت اليت أرغب بالتسجيل يف برارلها للحج أو العمرة 7الفقرة ) جاءتفقد 

توسط ؛ حيث كان ادلدبستوى موافقة "مرتفع" الًتتيب األول من حيث األمهية يف بناًء على نصيحة أصدقائي"
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(: "أختار برامج وكالة احلج 8(، أما الًتتيب األخَت فقد كان للفقرة )3.80) ااحلسايب ذلذه الفقرة مرتفعً 
(، ويشَت 2.70متوسط حسايب بلغ )دبستوى موافقة "متوسط"، و والعمرة اليت تعزز مظهري أمام أصدقائي" 

ج والعمرة اليت تعزز مظهره وقبولو أمام ذلك إذل أن الفرد ليس بالضرورة أن يقوم بشراء خدمات وكالة احل
، حيث بلغ ادلتوسط "متوسط"العينة حول متغَتات بعد األصدقاء كان  مستوى موافقةأصدقائو. وكان إمجارل 

 (.2014ن، يوىي تتفق مع دراسة )الدىيش وآخر  (،1.027وباضلراف معياري ) ،(3.34العام )
  بُعد جماعة زمالء العمل: - ج

 على النحو اآليت: ا( فقرات مت وصف متغَتاهتا وربليلها إحصائيً 4)تكون ىذا البعد من 
 تحليل الوصفي لب عد زمالء العمل( يبُت ال4جدول )

 الفقرات م
ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

مستوى  الًتتيب
 ادلوافقة

9 
أتشاور مع زمالء العمل عند رغبيت يف 

 .الذىاب للحج أو العمرة
 متوسط 4 1.144 2.97

10 
اعترب أن ىناك أمهية دلا يقولو زمالء العمل عن 

 .الوكاالت اليت تقدم برامج احلج أو العمرة
 مرتفع 2 0.965 3.52

11 
أفضل الذىاب مع وكاالت احلج و العمرة 

اليت أمسع عنها معلومات إجيابية من قبل 
 .زمالء العمل

 مرتفع 1 0.935 4.02

12 
العمل أفضل أن أحصل على إعجاب زمالء 

 .عن وكالة احلج والعمرة اليت أختارىا
 متوسط 3 1.186 3.05

 متوسط - 1.014 3.39 اإلمجارل 
الء العمل كانت ن اذباىات عينة الدراسة حول فقرات ب عد مجاعة زمأ( 4يتضح من اجلدول رقم )

(: " أفضل الذىاب مع وكاالت احلج و العمرة اليت أمسع عنها معلومات 11الفقرة ) جاءتمتفاوتة فقد 
؛ حيث كان ادلتوسط دبستوى موافقة "مرتفع" الًتتيب األول من حيث األمهية يف إجيابية من قبل زمالء العمل"

مع زمالء العمل عند  (: "أتشاور9(، أما الًتتيب األخَت فقد كان للفقرة )4.02) ااحلسايب ذلذه الفقرة مرتفعً 
(، ويشَت ذلك إذل 2.97توسط حسايب بلغ )وم دبستوى موافقة "متوسط" رغبيت يف الذىاب للحج أو العمرة"

أن الفرد عندما يقوم بشراء خدمات وكالة احلج والعمرة ليس بالضرورة أن يقوم دبشاورة زمالء العمل. وكان 
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 ،(3.39، حيث بلغ ادلتوسط العام )"متوسط"صدقاء كان العينة حول متغَتات بعد األ مستوى موافقةإمجارل 
 (.2014ن، يوىي تتفق مع دراسة )الدىيش وآخر  (،1.014وباضلراف معياري )

 بُعد جماعة المشاىير ونجوم المجتمع: - د
 على النحو اآليت: ا( فقرات مت وصف متغَتاهتا وربليلها إحصائيً 3تكون ىذا البعد من )

 صفي لب عد ادلشاىَت وصلوم اجملتمعتحليل الو ( يبُت ال5جدول )

 الفقرات م
ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

مستوى  الًتتيب
 ادلوافقة

13 
ذىاب أحد ادلشاىَت أو صلوم اجملتمع يف 
برنامج حج أو عمرة مع وكالة معينة يثَت 

 .إعجايب
 منخفض 2 1.101 2.3

14 

ذىاب أحد ادلشاىَت أو صلوم اجملتمع يف 
أو عمرة مع وكالة معينة يدفعٍت برنامج حج 

إذل الذىاب يف برنامج احلج أو العمرة يف 
 .تلك الوكالة

 منخفض 1 1.094 2.41

15 
أقوم دبحاكاة صلوم اجملتمع وادلشاىَت يف 

 .اختيارىم لربامج احلج والعمرة
 منخفض 3 0.967 2.16

 منخفض - 1.030 2.30 اإلمجارل 
ن اذباىات عينة الدراسة حول فقرات ب عد مجاعة زمالء العمل كانت أ( 5يتضح من اجلدول رقم )

(: " ذىاب أحد ادلشاىَت أو صلوم اجملتمع يف برنامج حج أو عمرة مع وكالة 14الفقرة ) جاءتمتفاوتة فقد 
 الًتتيب األول من حيث األمهية يف ".معينة يدفعٍت إذل الذىاب يف برنامج احلج أو العمرة يف تلك الوكالة

(، أما الًتتيب األخَت 4.02؛ حيث كان ادلتوسط احلسايب ذلذه الفقرة متوسط )ستوى موافقة "منخفض"دب
دبستوى (: " أقوم دبحاكاة صلوم اجملتمع وادلشاىَت يف اختيارىم لربامج احلج والعمرة" 15فقد كان للفقرة )

ما يقوم بشراء خدمات وكالة (، ويشَت ذلك إذل أن الفرد عند2.16متوسط حسايب بلغ )موافقة "منخفض" و 
احلج والعمرة ليس بالضرورة أن يقوم دبحاكاة صلوم اجملتمع وادلشاىَت يف اختيار الوكالة اليت تقدم برامج احلج 

، حيث بلغ ادلتوسط "منخفض"العينة حول متغَتات بعد األصدقاء كان  مستوى موافقةوالعمرة. وكان إمجارل 
  .(1.030( وباضلراف معياري )2.30العام )
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 تحليل الوصفي ألبعاد متغَت اجلماعات ادلرجعية( يبُت ال6جدول )
 مستوى ادلوافقة الًتتيب االضلراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب البعد م

 مرتفع 1 0.805 4.17 مجاعة األسرة 1
 متوسط 3 1.027 3.34 مجاعة األصدقاء 2
 متوسط 2 1.014 3.39 مجاعة زمالء العمل 3
 منخفض 4 1.030 2.30 ادلشاىَت وصلوم اجملتمعمجاعة  4

 متوسط - 9430. 3.30 اإلمجارل 
ل )اجلماعات ادلرجعية(  أن مستوى إدراك مفردات العينة ألبعاد ادلتغَت ادلستق (6ن اجلدول رقم )ويتضح م

 (. 0.943( وباضلراف معياري )3.30حيث بلغ إمجارل ادلتوسط العام للمتغَت ادلستقل )" متوسط"كان 
 التحليل الوصفي لمتغير االتجاه نحو شراء خدمات الحج والعمرة: -2

 على النحو اآليت: ا( فقرات مت وصف متغَتاهتا وربليلها إحصائيً 5تكون ىذا البعد من )
 ذباه ضلو شراء خدمات احلج والعمرةاالتحليل الوصفي دلتغَت ( يبُت ال7جدول )

 الفقرات م
ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

مستوى  الًتتيب
 ادلوافقة

16 
ين إأرغب يف الذىاب للحج أو العمرة فعندما 

سأذىب مع وكالة احلج والعمرة اليت أمسع عنها 
 .معلومات إجيابية

 مرتفع جًدا 1 0.776 4.48

17 
احلج والعمرة للوكالة اليت أمسع أشعر بالثقة يف برامج 
 .عنها معلومات إجيابية

 مرتفع جًدا 2 0.770 4.40

18 
أشعر بالسعادة عند ذىايب يف برامج احلج والعمرة 

 .للوكالة اليت أمسع عنها معلومات إجيابية
 مرتفع جًدا 3 0.773 4.35

19 
أشعر بزيادة تقبلي وىيبيت لدى اآلخرين عند ذىايب 

 .احلج والعمرة اليت جربوىا من قبل يف برامج وكالة
 مرتفع 5 1.048 3.59

20 
لربامج وكالة احلج والعمرة  لدي احتمال شراء عال  

 .اليت جربوىا من قبل
 مرتفع 4 1.043 3.69

 مرتفع - 8350. 4.10 اإلمجارل 
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ن اذباىات عينة الدراسة حول فقرات ب عد مجاعة زمالء العمل كانت أ( 7يتضح من اجلدول رقم )
(: "عندما أرغب يف الذىاب للحج أو العمرة فأين سأذىب مع وكالة احلج 16الفقرة ) جاءتمتفاوتة فقد 

؛ بدرجة موافقة "مرتفع جًدا" الًتتيب األول من حيث األمهية يف والعمرة اليت أمسع عنها معلومات إجيابية"
(: "أشعر 19(، أما الًتتيب األخَت فقد كان للفقرة )4.48) اكان ادلتوسط احلسايب ذلذه الفقرة مرتفعً حيث  

مستوى موافقة بزيادة تقبلي وىيبيت لدى اآلخرين عند ذىايب يف برامج وكالة احلج والعمرة اليت جربوىا من قبل" 
دما يقوم بشراء خدمات وكالة احلج (، ويشَت ذلك إذل أن الفرد عن3.59متوسط حسايب بلغ )"مرتفع"، و 

ىم حول ذبريبهم لربامج وكالة معينة من وكاالت احلج ءتقبلو لدى األشخاص الذين أخذ آراوالعمرة يشعر ب
راء العينة حول متغَتات زلور االذباه ضلو شراء خدمات وكاالت آرة دبحافظة حضرموت. وكان إمجارل والعم

 (.0.835( وباضلراف معياري )4.10حيث بلغ ادلتوسط العام ) ؛"مرتفعدبستوى موافقة "احلج والعمرة 
كما اتضح من خالل اجلدول   اراء العينة ضلو ادلتغَت التابع كان مرتفعً آوشلا سبق يتضح أن مستوى اذباه 

 .(7رقم )
 اختبار فرضيات الدراسة: : اثالثً 

اخلطي البسيط الذي يعمل على  ة للدراسة مت استخدام ربليل االضلدارمن أجل اختبار الفرضية الرئيس
معرفة أثر اجلماعات ادلرجعية على اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة يف زلافظة 

 حضرموت وفق ادلعادلة اآلتية: 
y= a+ bx 

y  ديثل ادلتغَت التابع وىو ) اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة يف زلافظة =
 حضرموت(.

X  .)ديثل ادلتغَت ادلستقل وىو ) اجلماعات ادلرجعية = 
a  .وىو ثابت االضلدار = 
b =  .وىو ديثل مقدار التأثَت يف ادلتغَت التابع نتيجة التغَت الذي حيدث يف ادلتغَت ادلستقل 

 اختبار الفرضية الرئيسة للبحث:
 فيالفرضية الرئيسة األولى: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للجماعات المرجعية األساسية 

 اتجاىات العمالء نحو شراء خدمات وكاالت الحج والعمرة. 
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 سادل عبداجمليد البيض ...خدمات شراءضلو  عمالءاذباىات الأثر اجلماعات ادلرجعية على 

 

 ة األوذل( اختبار الفرضية الرئيس8ول )جد

المتغير 
 المستقل

 المعامالت
قيم 

 المعامالت
 

معامل 
 االرتباط
R 

معامل 
 التحديد
R2 

 Tقيمة 
المحسو 

 بة

 Fقيمة 
 المحسوبة

قيمة مستوى 
 الداللة

sig 

اجلماعات 
 ادلرجعية

ثابت االضلدار 
a 

1.33 
0.935 0.873 

12.851 
705.844 0.000 

معامل 
 bاالضلدار 

0.827 26.568 

y= 1.373+ 0.827x 
داللة إحصائية للمتغَت ادلستقل اجلماعات ادلرجعية  اذ ا( أن ىناك أثرً 8ويتبُت من خالل اجلدول رقم )

رلتمعة يف ادلتغَت التابع )اذباه العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة يف زلافظة حضرموت(؛ حيث 
(. وىذا يعٍت أنو كلما زاد مقدار اجلماعات ادلرجعية رلتمعة بوحدة 0.827بلغت قيمة معامل االضلدار )

ذلك إذل زيادة اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة يف زلافظة أدى  كلما  واحدة
 ( من الوحدة. 0.827حضرموت دبقدار )

 ( وىو يشَت إذل وجود أثر قوي0.935( أن قيمة معامل االرتباط بلغت )8ويتضح من اجلدول رقم )
ىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج ، دبعٌت أنو كلما زاد أثر اجلماعات ادلرجعية كلما زادت اذباجًدا

% من زيادة 87( أي أن 0.873والعمرة يف زلافظة حضرموت. ويشَت معامل التحديد اليت بلغت قيمتو )
%، 13اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة ترجع إذل اجلماعات ادلرجعية رلتمعة، بينما 

ن منوذج االضلدار ذو داللة معنوية بلغت قيمتها إإذل   Fيشَت اختبار ترجع إذل متغَتات وأسباب أخرى. و 
(0.000. ) 

للجماعات ادلرجعية رلتمعة على اذباىات ذا داللة إحصائية  اوهبذه النتائج ديكن القول إن ىناك أثرً 
الفرضية فإننا ننفي العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة يف زلافظة حضرموت بشكل أكرب، وهبذا 

 ة األوذل للدراسة.الرئيس
اتجاىات العمالء نحو شراء  فيال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لألسرة : الفرضية الفرعية األولى

 خدمات وكاالت الحج والعمرة.
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 ( اختبار الفرضية الفرعية األوذل 9جدول)

المتغير 
 المستقل

 المعامالت
قيم 

 المعامالت
 

معامل 
 االرتباط
R 

معامل 
 التحديد
R2 

 Tقيمة 
المحسو 

 بة

 Fقيمة 
 المحسوبة

قيمة مستوى 
 الداللة
sig 

 األسرة

ثابت االضلدار 
a 

0.049 
0.970 0.941 

0.887 
1638.926 0.000 

معامل 
 bاالضلدار 

1.007 40.484 

y= 0.094+ 1.007 x 
 

داللة إحصائية للمتغَت ادلستقل مجاعة األسرة يف  اذ ا( أن ىناك أثرً 9ويتبُت من خالل اجلدول رقم )
ادلتغَت التابع )اذباه العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة يف زلافظة حضرموت(؛ حيث بلغت قيمة 

أدى ذلك  كلما  (. وىذا يعٍت أنو كلما زاد مقدار تأثَت مجاعة األسرة بوحدة واحدة1.007معامل االضلدار )
( 1.007ىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة يف زلافظة حضرموت دبقدار )اذبا زيادةإذل 

 من الوحدة. 
 ( وىو يشَت إذل وجود أثر قوي0.970( أن قيمة معامل االرتباط بلغت )9ويتضح من اجلدول رقم )

مات وكاالت احلج اذباىات العمالء ضلو شراء خد زادت، دبعٌت أنو كلما زاد أثر مجاعة األسرة كلما جًدا
 زيادة% من 94( أي أن 0.941والعمرة يف زلافظة حضرموت. ويشَت معامل التحديد اليت بلغت قيمتو )

%، ترجع إذل 6اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة ترجع إذل تأثَت مجاعة األسرة، بينما 
 (.0.000ضلدار ذو داللة معنوية بلغت قيمتها )ن منوذج االأإذل  Fمتغَتات وأسباب أخرى. ويشَت اختبار 

جلماعة األسرة على اذباىات العمالء ضلو شراء ذا داللة إحصائية  اوهبذه النتائج ديكن القول إن ىناك أثرً 
 ننفي الفرضية الفرعية األوذل. فإنناخدمات وكاالت احلج والعمرة يف زلافظة حضرموت بشكل أكرب، وهبذا 

اتجاىات العمالء  في ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لجماعة األصدقاءانية: الفرضية الفرعية الث
 نحو شراء خدمات وكاالت الحج والعمرة.
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 ( اختبار الفرضية الفرعية الثانية 10جدول)
  

المتغير 
 المستقل

 المعامالت
قيم 

 المعامالت
 

معامل 
 االرتباط
R 

معامل 
 التحديد
R2 

 Tقيمة 
المحسو 

 بة

 Fقيمة 
 المحسوبة

قيمة مستوى 
 الداللة
sig 

 األصدقاء

ثابت االضلدار 
a 

1.552 
0.940 0.883 

16.140 
769.470 0.000 

معامل 
 bاالضلدار 

0.764 27.739 

y= 1.552+ 0.764 x 
 

داللة إحصائية للمتغَت ادلستقل مجاعة األصدقاء يف  اذ ا( أن ىناك أثرً 10ويتبُت من خالل اجلدول رقم )
ادلتغَت التابع )اذباه العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة يف زلافظة حضرموت(؛ حيث بلغت قيمة 

أدى  كلما  (. وىذا يعٍت أنو كلما زاد مقدار تأثَت مجاعة األصدقاء بوحدة واحدة0.764معامل االضلدار )
اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة يف زلافظة حضرموت دبقدار ذلك إذل زيادة 

 ( من الوحدة. 0.764)
 ( وىو يشَت إذل وجود أثر قوي0.940( أن قيمة معامل االرتباط بلغت )10ويتضح من اجلدول رقم )

شراء خدمات وكاالت احلج ، دبعٌت أنو كلما زاد أثر مجاعة األصدقاء كلما زادت اذباىات العمالء ضلو جًدا
% من زيادة 88( أي أن 0.883والعمرة يف زلافظة حضرموت. ويشَت معامل التحديد اليت بلغت قيمتو )

%، ترجع إذل 12اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة ترجع إذل مجاعة األصدقاء، بينما 
 ( .0.000االضلدار ذو داللة معنوية بلغت قيمتها ) ن منوذجأإذل  Fمتغَتات وأسباب أخرى. ويشَت اختبار 

جلماعة األصدقاء على اذباىات العمالء ضلو ذا داللة إحصائية  اوهبذه النتائج ديكن القول إن ىناك أثرً 
ننفي الفرضية الفرعية  فإنناشراء خدمات وكاالت احلج والعمرة يف زلافظة حضرموت بشكل أكرب، وهبذا 

 الثانية.
اتجاىات العمالء  فيال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لجماعة زمالء العمل رعية الثالثة: الفرضية الف

 نحو شراء خدمات وكاالت الحج والعمرة.
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 ( اختبار الفرضية الفرعية الثالثة11جدول)
 

المتغير 
 المستقل

 المعامالت
قيم 

 المعامالت
 

معامل 
 االرتباط
R 

معامل 
 التحديد
R2 

 Tقيمة 
المحسو 

 بة

 Fقيمة 
 المحسوبة

قيمة مستوى 
 الداللة

Sig 

 زمالء العمل

ثابت االضلدار 
a 

1.496 
0.934 0.872 

14.490 
693.004 0.000 

معامل 
 bاالضلدار 

0.769 26.325 

y= 1.496+ 0.764 x 
 

داللة إحصائية للمتغَت ادلستقل مجاعة زمالء العمل  اذ ا( أن ىناك أثرً 11ويتبُت من خالل اجلدول رقم )
يف ادلتغَت التابع )اذباه العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة يف زلافظة حضرموت(؛ حيث بلغت 

 كلما  (. وىذا يعٍت أنو كلما زاد مقدار تأثَت مجاعة زمالء العمل بوحدة واحدة0.769قيمة معامل االضلدار )
زيادة اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة يف زلافظة حضرموت دبقدار أدى ذلك إذل 

 ( من الوحدة. 0.769)
 ( وىو يشَت إذل وجود أثر قوي0.934( أن قيمة معامل االرتباط بلغت )11ويتضح من اجلدول رقم )

مالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج ، دبعٌت أنو كلما زاد أثر اجلماعات ادلرجعية كلما زادت اذباىات العجًدا
% من زيادة 87( أي أن 0.872والعمرة يف زلافظة حضرموت. ويشَت معامل التحديد اليت بلغت قيمتو )

%، ترجع 13اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة ترجع إذل مجاعة زمالء العمل، بينما 
ن منوذج االضلدار ذو داللة معنوية بلغت قيمتها أإذل   Fإذل متغَتات وأسباب أخرى. ويشَت اختبار 

(0.000. ) 
جلماعة زمالء العمل على اذباىات العمالء ضلو ذا داللة إحصائية  اوهبذه النتائج ديكن القول إن ىناك أثرً 

ننفي الفرضية الفرعية  فإنناشراء خدمات وكاالت احلج والعمرة يف زلافظة حضرموت بشكل أكرب، وهبذا 
 بعة.الرا
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 فيال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لجماعة المشاىير ونجوم المجتمع الفرضية الفرعية الرابعة: 
 اتجاىات العمالء نحو شراء خدمات وكاالت الحج والعمرة.

 ( اختبار الفرضية الفرعية الرابعة 12) جدول 

المتغير 
 المستقل

 المعامالت
قيم 

 المعامالت
 

معامل 
 االرتباط
R 

معامل 
 التحديد
R2 

 Tقيمة 
المحسو 

 بة

 Fقيمة 
 المحسوبة

قيمة مستوى 
 الداللة

Sig 

ادلشاىَت وصلوم 
 اجملتمع

ثابت االضلدار 
a 

2.590 
0.810 0.657 

21.865 
195.044 0.000 

معامل 
 bاالضلدار 

0.657 13.966 

y= 2.590+ 0.657 x 
داللة إحصائية للمتغَت ادلستقل مجاعة ادلشاىَت  اذ ا( أن ىناك أثرً 12ويتبُت من خالل اجلدول رقم )

وصلوم اجملتمع يف ادلتغَت التابع )اذباه العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة يف زلافظة حضرموت(؛ 
(. وىذا يعٍت أنو كلما زاد مقدار تأثَت مجاعة ادلشاىَت وصلوم 0.657حيث بلغت قيمة معامل االضلدار )

أدى ذلك إذل زيادة اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة يف  كلما  احدةاجملتمع بوحدة و 
 ( من الوحدة. 0.657زلافظة حضرموت دبقدار )

( وىو يشَت إذل وجود أثر قوي، 0.810( أن قيمة معامل االرتباط بلغت )12ويتضح من اجلدول رقم )
زادت اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج  دبعٌت أنو كلما زاد أثر اجلماعات ادلرجعية كلما

% من زيادة 66( أي أن 0.657والعمرة يف زلافظة حضرموت. ويشَت معامل التحديد اليت بلغت قيمتو )
%، ترجع 34اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة ترجع إذل مجاعة زمالء العمل، بينما 

ن منوذج االضلدار ذو داللة معنوية بلغت قيمتها أإذل   F. ويشَت اختبار إذل متغَتات وأسباب أخرى
(0.000. ) 

جلماعة ادلشاىَت وصلوم اجملتمع على اذباىات ذا داللة إحصائية  اوهبذه النتائج ديكن القول إن ىناك أثرً 
ننفي الفرضية  نافإنالعمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة يف زلافظة حضرموت بشكل أكرب، وهبذا 

 .الفرعية الرابعة
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 النتائج:
 الدراسة كما يأيت: نتائج التطرق إذل أىمديكن للباحث 

وجود أثر ذي داللة إحصائية للجماعات ادلرجعية على اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت  .1
 %(.93احلج والعمرة، مع وجود عالقة قوية حيث بلغ معامل االرتباط )

داللة إحصائية جلماعة األسرة على اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج وجود أثر ذي  .2
 %(.97والعمرة، مع وجود عالقة قوية حيث بلغ معامل االرتباط )

وجود أثر ذي داللة إحصائية جلماعة األصدقاء على اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج  .3
 %(.94غ معامل االرتباط )والعمرة، مع وجود عالقة قوية حيث بل

وجود أثر ذي داللة إحصائية جلماعة زمالء العمل على اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت  .4
 %(.93احلج والعمرة، مع وجود عالقة قوية حيث بلغ معامل االرتباط )

اء خدمات وجود أثر ذي داللة إحصائية جلماعة ادلشاىَت وصلوم اجملتمع على اذباىات العمالء ضلو شر  .5
 %(.81وكاالت احلج والعمرة، مع وجود عالقة قوية حيث بلغ معامل االرتباط )

 التوصيات: 
جيب على وكاالت احلج والعمرة االىتمام بتقدمي برامج حج وعمرة دبواصفات خاصة لؤلسرة، وأخرى  .1

 خاصة جبماعات األصدقاء، وزمالء العمل. 
ة خاصة لربامج احلج والعمرة اخلاصة جبماعة جيب على وكاالت احلج والعمرة وضع عروض سعري .2

 األسرة، واألصدقاء، وزمالء العمل. 
جيب على وكاالت احلج والعمرة الًتكيز على مجاعة األسرة، واألصدقاء، وزمالء العمل عند إعداد  .3

 األنشطة الًتوجيية اخلاصة بربامج احلج والعمرة.
اجلماعات ادلرجعية أكثر رًضا عن  كونت جيب االىتمام جبودة خدمات برامج احلج والعمرة حىت .4

عن خدمات وكالة احلج  االكالم ادلتناقل إجيابيً من خالل  خدمات الوكالة ومن تقوم بالتوصية لآلخرين
 ؛ فتكون بذلك قد ساعد يف تكوين اذباىات جديدة للعمالء ضلو شراء خدمات الوكالة.والعمرة

دبتغَتات الدراسة مثل: أثر اجلماعات ادلرجعية على إجراء ادلزيد من البحوث والدراسات ذات الصلة  .5
الوالء للعالمة التجارية، أثر اجلماعات ادلرجعية على الوعي بالعالمة التجارية، أثر الكلمة ادلنطوقة على 
اذباىات العمالء ضلو شراء خدمات وكاالت احلج والعمرة، أو إجراء ىذه الدراسة على قطاعات أخرى 

 خل.اقطاع خدمات الصرافة والتحويل... قطاع التعليم األكادديي، مثل: قطاع ادلصارف، 
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The Impact of Group Reference on Consumer's Attitude towards Haj and Umrah 

Service Purchase 

( A Field Study in Hadhramout Governorate ) 

Salim Abdulmajeed Albeedh   
 

Abstract: 
This study aimed at studying the impact of the reference group on consumers attitudes 

towards services purchase for Haj and Umrah agencies in Hadhramout governorate, in 

which a sample consists of (104) respondents of Haj and Umrah agencies consumers. The 

study found that the family are the most influencing group on the attitude towards services 

purchase for Haj and Umrah agencies, followed by the friends and work colleagues, and 

lastly the community stars and celebrities.  

The study recommends to diversify mix of services Haj and Umrah agencies, and increase 

their quality in order to increase their market share by consumer recommendations and the 

talk among those references. 
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 من قَ ْيٍل إلى َمِلكٍ 
 (ا)سعد شمس أسرع وابنه مرثد يهحمد أنموذج  

 سعيد سادلُت عمر بلعفَت .د                                                                                      
 ، كلية الًتبية، جامعة حضرموتالعلـو االجتماعية مشارؾ، قسمأستاذ 

 الملخص:
قًتف دبراحل تطور عوامل استقراره النظاـ احلكم،  اعرؼ اجملتمع اليمٍت عرب تاريخ تطوره اإلدارم تدرجن 

ا متعددة أخرل، ففرضت حبكم خصائصها صورن  ا، كادلتداخلة أحيانن االسياسي كاالجتماعي ادلتعاقبة أحيانن 
اصة عند زعما  القبائل خبك للحكم سبثلت يف تعدد األلقاب، نتج عنو بداية مرحلة جديدة يف ربوؿ األلقاب، 

يف األقاليم كادلناطق السبئية، خالؿ فًتة ضعفها كبركز سلطة جديدة سبثلت يف سلطة الزعامات القبلية اليت  
، ككانت ذبسد السلطة الفعلية، فيما عرؼ بنظاـ القيالة، اليت استند  مستقلة باحلكم يف مناطقهات أصالن كان

منو كاخلارجية  ةضاريس كالعوامل السياسية الداخليالتحالفات كاالربادات القبلية، ساعدهتا طبيعة الت إىليف قوتو 
صار اتساع كاضل ،ملكة سبأضعف الدكلة ادلركزية ادلمثلة دبمع فًتة  ،اليت تدخلت يف شكل مالزلها كتطورىا

 للل  أف تنساؽ زلاكر البح  نفوذىا يف ادلناطق الشمالية للهضبة الغربية . كلتتبع مسار األحداث ارتأينا نزكالن 
نقاط متباينة تفاصيلها حبسب ادلعلومات ادلستقاة من ادلصادر  يفموضحُت تفاصيلها  ،زلاكر ةعبا على ستباعن 

 :يف ما يأيت بيةجننقوش كادلصادر العربية كاألادلتاحة من ال
 .ادلقدمة –أكالن 
 .التعريف بسبأ –ثانينا 
 .لي  التعريف دبصطلح قػ   –ثالثنا 
 .الوصوؿ إىل السلطة –رابعنا 
ا   .احلركب اليت خاضاىا –خامسن
ا   .ربالفاهتما مع احلمَتيُت  -سادسن
 .اخلاسبة  - سابعنا

   :المقدمة: أول  
كاف يتخله من ك  ،نفوذىم مأطلقت على األمرا  اللين قو  ( قدلي  قػ  )ف أكؿ إشارة يف النقوش للقب إ

خالؿ القركف الثالثة األخَتة قبل  (لي  قػ  )حيكم قومو كسلالفو كزلجره، كيعد يف مصاؼ ادللوؾ، كأصبح اللقب 
اإلسالـ عالمة بارزة على فعالية السلطة النافلة لنظاـ احلكم يف مواجهة زلاكالت توحيد السلطة كزلاكالت 
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 سعيد سادلُت عمر بلعفَت .د (ا)سعد مشس أسرع كابنو مرثد يهحمد أمنوذجن  من قػ ي ٍل إىل م ِل ٍ 

ألجانب الطامعُت يف األرض. كقد أشارت النقوش إىل كثَت من األقياؿ ادلشهورين من اللين كاف ذلم الغزاة ا
كىيأت لبعض األسر  ،اليت دامت طويالن  ،احلمَتم( –سلطاف كنفوذ مهم يف أقاليمهم يف فًتة الصراع )السبئي 

يف حاضرة ادلملكة، كمن ىؤال   الزعيمة ادلتطلعة حلكم مناطقها بنفسها، كالوصوؿ فيما بعد إىل سدة احلكم
قياؿ، فًتة حكم األ بد يلانا بإأقياؿ بٍت جرة، ككاف ذل   ( منسعد مشس أسرع كابنو مرثد يهحمد)ف الي  الق  

حلكم إدارة دفة اغَت قادر على اللم أصبح  (،كتاريهامن)منها ضعف ادلل  السبئي  ،كقد ساعدهتما ظركؼ
ادلد الريداين ) احلمَتم(، كما أف موافقة كافة األطراؼ ذات الشأف يف  مواجهة علىيف ادلملكة، كعدـ ادلقدرة 

 عن ادلل  كتاريهامن ف يصبحا بديالن أل لُتقد ساعد القي كخاصة األقياؿ كاخلميس )اجليش( ،ادلملكة كدعمها
التصدم للنزاعات الداخلية اليت كادت تعصف ًتة جلوسهما على العرش استطاعا الضعيف. كخالؿ ف

اللم كاف يتطلع للوصوؿ إىل اذلضبة  ،بادلملكة، كما سبكنا من الوقوؼ يف كجو ادلد الريداين ) احلمَتم(
 الغربية.
ؼ ضد أخرل  على سياسة  التحالفات كاالربادات مع أطراقد عمالخالؿ فًتة حكمهما كما صلدمها   

 صلحة العامة للدكلة.        ادل وكالعكس، كذل  دلا سبلي
 التعريف بسبأ:: اثاني  

قب أقدـ مقركنة بل بصيغة )س ب أ( (CIH1,5,6 RES.2627 /RY. 506) كردت سبأ يف النقوش
من مث كردت يف لقب ك ( حوايل القرف الثامن قبل ادليالد، RES.3945)النقش:  (مكاربة الدكلة )مكرب سبأ

(، اشتهرت يف العامل CIH. 518سم أرض كما تشَت النقوش)النقش: ا(. كسبأ CIH. 37)النقش:  مل  سبأ()
اليت أشار إليها  القدًن كارتبطت هبا معظم الرموز التارخيية اليت اشتهرت هبا اليمن، مثل سد مأرب كملكة سبأ

 ايضن أا ذكرت . كم(2)تفرقوا أيدم سبأ() ، ككلل  اذلجرات إىل األمصار حىت قيل يف األمثاؿ(1)القرآف الكرًن
. شلا يوحي بأف (3)قبل ادليالد 738شور حوايل العاـ آشورية ضمن القبائل اليت حاربت سبأ يف النقوش اآل

الكتابات  من، كما يستدؿ (4)ذبمعات سبئية كانت تقيم يف تل  ادلنطقة الواقعة مشاؿ غرب اجلزيرة العربية
شورم سرجوف الثاين أنو شور، ففي نص للمل  اآلآ سبأ كانوا على صلة كثيقة دبلوؾ شورية أف بعض حكاـاآل
قبل ادليالد، كنص  715لم ىدايا من اللىب كاألحجار الكردية كاألعشاب من مكرب سبأ يثع أمر سنة ست

شورم سنحريب ىدايا شبينة كطيوب إىل ادلل  اآل آخر كرد فيو ذكر مل  سبأ كرب إؿ كتر حُت قاـ بإرساؿ
 شوريُت كالسبئيُت.ثبت كجود عالقات اقتصادية بُت اآل، كىو األمر اللم ي(5)قبل ادليالد 685حوايل عاـ 
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يف حُت ذكرت سبأ يف أسفار العهد القدًن يف أكثر من مرة، باعتبارىم من أبنا  حاـ كيف مكاف أخر 
رًن ف الكآأما القر  .(6)شبأ بن يقطاف من أحفاد ساـ، ككلها تفسر أف سبأ كملوكها رمز للثرا  كالنفوذ الواسع

كيف أخرل قولو تعاىل: ) لقد كاف ، (7)فوردت سورة ربمل امسها يف قولو تعاىل: ) كجئتكم من سبأ بنبأ يقُت(
. كذكرت سبأ يف ادلصادر اليونانية كالركمانية، كأقدـ من (8)مشاؿ ...(ديُت ك لسبأ يف مسكنهم آية جنتاف عن 

 .(9)ىم مصدر الطيوب يف جزيرة العرب ذكرىا الكاتب ثيوفوراتس اللم ذكر أف سبأ كحضرموت كقتباف
 ،كصف ادلؤرخ الركماين أكبليٍت السبئيُت بأهنم أشهر من عرؼ من قبائل البالد العربية بفضل ذبارة البخور

ديلكوف من أرض خصبة مزركعة كمناجم لللىب، كأسعار البخور اليت أدت عوائدىا اجلمة إىل رخا   كما
. كما ربدث اسًتابوف اللم رافق احلملة الركمانية اليت أمر بتوجيهها إىل (10)سكاف شعوب تل  احلضارات

 ،دلا تنتجو من منتجات اقتصادية ؛قبل ادليالد الحتالذلا كضمها 24اليمن اإلمرباطور الركماين أكغسطس عاـ 
 ت مأرب عاصمة السبئيُت كفشلت يفكاليت حاصر  ،بقيادة حاكم مصر اليوس جالوس، (11)كغَتىا كالبخور

كأف  ،ف البلد اللم يلي مشاؿ غرب بالد العرب يعود للسبئيُت أعظم قـو يف بالد العربإكقاؿ قتحامها، ا
بالدىم شديدة اخلصوبة، تنبت البخور كادلر كالكافور كأنواع أخرل من األعشاب زكية الرائحة، كأف عاصمتهم 

 .(12)مأرب تقع على جبل كثيف األشجار

 ،، كىو عندىم سبأ األكرب(14)ضبَت ككهالف كصف بأنو أبو (13)كمل  أما سبأ يف األنساب فهو رجل
 .(16)ا فسمي سبأا كثَتن ف عبد مشس كاف أكؿ من سبأ خلقن إ، حي  قيل (15)ا عبد مشسكيسمى أيضن 

السبئيوف يف نظر بعض العلما  جا كا إىل اليمن من مشاؿ بالد العرب كبالتحديد منطقة دداف )العال  
حدل ملكات إاالعتقاد السائد بأف سبأ ، كيف الًتاث احلبشي صلد (17)ف الثامن ادليالدم( قبل القر احالين 

را  كرجحت أف السبئيُت عاشوا منل بداية احلديثة لعدد من العلما  ىله اآل . بينما نفت الدراسات(18)بالدىم
ُت الثال  عشر كالعاشر مابُت القرن إىل، كاليت تعود حضارهتا (19)أمرىم يف منطقة مأرب، كىي أصل أرض سبأ

 مشاؿ ، كما مل يعثر على أية دالئل بينة يف(21)، كأف منشأ حضارة احلبشة ىو سبئي يف األصل(20)قبل ادليالد
وحي إىل شللكة سبئية أخرل، كأف كاف ىناؾ دالئل تشَت إىل مستوطنات سبئية كمعينية تاجلزيرة العربية ديكن أف 

فهي مستوطنات أقامها السبئيوف كادلعينيوف لًتعى مصاحلهم التجارية  ،(العال تل  ادلناطق خاصة )دداف_ يف 
 .(22)ىناؾ
 يت، بل الرحم ال(23)ادلنابت األصلية للحضارات السامية كاحلضارات العربية لحدإكما تعد سبأ  

، كبلل  فهي (25)، دلا سبثلو من عراقة كعمق يف اجللكر التارخيية(24)حضارة جنوب اجلزيرة العربية اخرجت منه
 قد مثلت حبق الدكلة ادلركزية يف تاريخ اليمن القدًن.
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دلسكن األصلي لقبيلة سبأ، ( اCIH. 19( )كما يف النقش: مدينة مأرب )ىػ ج ر ف / ـ ر م ب تعد
كن أف ضلددىا باألقاليم اجلغرافية اليت كانت تدين بالوال  للإلو ادلقو ديك  ،(26)دم أذنة قلب أرض سبأاكيعد ك 

ككلا ادلناطق اليت انتشرت فيها اللهجة السبئية، كيفهم من النقوش أف سبأ تعٍت  ،(:RES 394)كما يف النقش)
(، كأف قبيلة أكشعب ىو مايعرب عنو بسبأ خوالف)كما يف  JA.550إقليم سبأ كمركزىا مأرب)كما يف النقش: 

 ادلمال  التابعة ذلا، سوا  باحلرب أكا بسبأ الكربل دبا فيها يضن أ(، كما يعرب عنها RES. 3022النقش: 
هبا يف مناطق  بالتحالف، كخَت مثاؿ على ذل  قياـ ادلل  كرب إيل كتر بتسجيل أعمالو العسكرية اليت قاـ 

 (.RES. 3945كتسجيلها يف النقش ادلعركؼ بنقش النصر) النقش: كمشاذلا اجلزيرة العربية  كثَتة من جنوب
يف  اكز اتساع نفوذىا ادلناطق الشمالية للهضبة الغربية، كيظهر جلين مع فًتة ضعف شللكة سبأ مل يتجا

حدمها يف أمن خالؿ كجود كيانُت رئيسُت يف جنوب اجلزيرة العربية  (27)نقوش القركف الثالثة األكىل للميالد
متحكمة بلل  يف منافل  (28)ف يف الغرب بُت عدف كصلرافا، كسبأ كضبَت متحدشللكة حضرموت وىك الشرؽ، 

من يقوموف ف ىم و كأصبح ادللوؾ السبئي حىت امتد النفوذ السبئي عرب صلراف مشاالن  (29)طرؽ القوافل ضلو الشماؿ
األطراؼ الشمالية فوصلت سبأ إىل  ا. أما جنوبن (30)دلدينة صلراف، ككلا تعيُت قائدىا العسكرم بتعيُت رئيسٍ 
كيعترب أقدـ إشارة  (CIH. 79)كفيما خيص بدك سبأ )أعراب سبأ( فورد ذكرىم يف النقش:  .لنقيل يسلح

ف أرض إ. كعلى العمـو ديكننا القوؿ (31)ارتبط دبنطقة اجلوؼ عمومن اكن احملتمل أف ظهورىم معركفة لالف، كل
  كقصرىا ة )مأرب كقصرىا سلحُت، كصنعاسسبأ يف عصر ملوؾ سبأ كذم ريداف قد مشلت ادلدف الرئي

مناف( كمعظم اذلضبة الغربية، على الرغم من ظهور  –يثل  –نشاف  –نشق  –غمداف( كمدف اجلوؼ ) قرناك 
         .    (32)ضبَت يف النصف اجلنويب من اذلضبة اليمنية

 ل:يْ التعريف بمصطلح ق َ : اثالث  
ف زللي أأخرل ذات ش األقابن در اإلشارة إىل أف ىناؾ ذب (لي  قػ  )معٌت مصطلح  لىقبل احلدي  كالتعرؼ ع

 ىاكنفوذ يف نظاـ احلكم يف اليمن القدًن اتصفت بالطابع اإلدارم اليت عربت عن مرتبة الزعامة لسلطة قبيلة
 من ىله األلقاب: ،لعدد من القبائل ادلتحدة على مناطقها، أك

 بن:
ؿ حاشد ) النقش: ىم كما ىي يف حالة ) بن مهداف ( أقيا يتقدـ أمسا ،كعرؼ عند زعما  القبائل

JA.1028  النقش:  (األسرة الزعيمة كما يف )بن قشم ا إىل(، كما يرد كلل  منسوبن(RY. 3856) كيطل ،
قاب حكاـ اإلمارات ( يف معظم النقوش صيغة ربدد مكانة الزعيم، كيصنف كلل  يف قائمة ألاللقب )بن
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من األلقاب الرمسية ادلعتمدة يف ادلراسيم باأللقاب ذات الشهرة األخرل، كونو مل يكن  ادىن قياسن أدبرتبة 
مدكف سلطتهم . كما عرؼ اللقب لتمييز أمرا  زلليُت أصحاب نفوذ يف مناطقهم، يف العادة يست(33)ادللكية

. كيعترب اللقب من (34)شتهركا كوهنم أصحاب شلتلكات كاسعة يف عدد من ادلدف السبئيةامن مكانة قبيلتهم، ك 
 شاره صدل مسموع كاأللقاب احمللية األخرل.تدكف أف يكوف الن اعن األلقاب اليت اندثرت سري

 كبير:
، كساد اللقب بُت الزعامات من احلضر كالبدك (35)كتعٍت صاحب ادلنصب اإلدارم األعلى يف القبيلة 

كيف ، (36)الرئاسة يف نظاـ القبيلة خالؿ القرنُت اخلامس كالسادس ادليالديُت يف إشارة إىل مرتبة الزعامة أك
دلرتبة على مستول ة، كىم يف الغالب من حي  ايلعلى اجلمع لكبار الزعامات القب نصوص أخرل تدؿ
 .(37)أك أكابر حينما أطلقوه على أنفسهم مع احتفاذلم باللقب قيل اكبَتن   ازبل األقياؿ لقبن ااألقياؿ، كلل  

 ذو:
عٍت )صاحب القصر(  يك  ،اليمن كىو من األلقاب ادلعركفة لدل حكاـ، (38)ذكا  أك)ذككف(أكصبعها  

 .JAصاحب القصر)سلحُت)النقش:  :أم ،كذك سلحُت ،(RY. 3687)النقش:  كصاحب القصر ريداف
 .(39)دبعٌت صاحب اأم أف اللقب ذك يرد كثَتن  ،(652
إذ يدؿ على صلتو بتحديد ادلوضع أك ادلثول ادلشار إليو،  ؛يقًتف اللقب بصفة ادلكاف كالسكافكما   

، كمثاؿ على ذل  )ذكشعنب( (40)  كأتباعهماكالداؿ على القبيلة القاطنة فيو، مث ينسب إليو حكامو من األذك 
خر يرد اللقب )ذك(  آكيف سياؽ  .(41)كىم صباعة نزلت جببل يقاؿ لو تشعب، فنسب حكامهم كالقبيلة إليو

يزف( تطلق على كل من ينتمي إىل قبيلة   )ذكلى معٌت االنتساب إىل القبيلة أك إىل البطن، فمثالن كصفة تدؿ ع
ات قطاعذكا  كطبقة باجملتمع إىل مالؾ للإ، كيف القرف الثاين قبل ادليالد حينما بدأ يتحوؿ األ(42)يزيد احلمَتية

حىت أصبح األذكا  عند ظهور  (43) احلكمذكا  من األسر احلمَتية الطامعة إىلالكبَتة كاف ديثل أغلبهم األ
إدارية حلكمهم كلنفوذىم احملدكد لتثبيت سلطتهم التنفيلية  فلين يف أقاليمهم، كديثلوف مراكزاإلسالـ من ادلتن

 .(44)األذكا  ادلثامنة()الفعلية على ادلناطق اخلاضعة لسلطتهم، كمن أشهرىم 
 محرج:
، (46)اللم اليكاد يربح القتاؿ أك ،كاحلرج دبعٌت اللم الينهـز ،(45)لقاب اإلمارة كتعٍت تويل سلطةأمن 

كما   أك على عدد من القبائل. ةكقد تعرب عن زعامة زعيم على قبيل، (47)األمَت، أك القائد ادلقاتل فهو الزعيم أك
الزعامة زبله احلكاـ كأغلبهم من األقياؿ بقصد ذبديد صفة ا االلقب كاف إضافين شارت إىل أف أأف النقوش قد 
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اليت صلد األسرة ادلالكة م، كخَت مثاؿ على ذل  أف حىت ادلؤيدة حلكمه أك ،يف عالقاهتم بالقبائل اخلاضعة
اللقب )زلرج( إىل  هناية القرف اخلامس إىل الرابع األكؿ من القرف السادس ادليالدم قد أضافوا حكمت يف

على أف  ت، بل كحرص(48)كبُت زعما  سيباف الوصف عمق العالقة فيما بينه ااألصلية يف مسعى منه القاهبأ
 يظل اللقب )زلرج( ضمن القاب الزعامة.

 العاقب:
توىل مسئولية قيادة اجلند، كىو احلاكم  أك ،، كىو إشارة إىل من توىل إدارة عمل(49)عقبت() كصبعها

(. كمن دالالت JA. 1547النقش: ) أك التابع ،وال دبعٌت ال (عقبت)اإلدارم، كيف النصوص النقشية يرد اللقب 
و ف كانت طبيعة حكمو كإدارتإمن ىو يف مقاـ النائب للحاكم. ك  ما يدؿ على مرتبة النائب أك ايضن أاللقب 

 .(50)كفعلية أخرل امسية حينن اللمدينة كادلناطق ادلتصلة هبا 
 لنقوش باللفظ )قوؿ( كصبعو أقياؿقد كردت يف ا (لي  قػ  )ف أكؿ إشارة إىل اللقب إفكعطفنا على بد  

كصفة ذات داللة   (لي  قػ  )كاللقب ، (51)(، كيف ادلصادر العربية يرد اللقب )القيل( ك)قيوؿ(CIH. 37النقش:)
      ا بأهنم حكاـ على غرار غَتىم من احلكاـ من حي  ادلرتبة السياسية، عٍت بالضركرة دلن يتخلكنو لقبن تال
دبعٌت األمالؾ، كأف األمالؾ ىم أقياؿ  (أقياؿ)أك  (لي  قػ  )شرح اللقب ككرد أيضنا ، (52)االقتصاديةمكانات اإل أك

( masal. 6النقش: ) صحبو القيل( بلكر فرسانو كشعبو أكاحلاكم )أك يرد ذكر  ،(JA. 2110النقش: ) اليمن
 كاللقب.شلا يعٍت صبع مشل القبائل ادلوالية ربت حكمو، فيحرص على ذكرىم يف االسم 

حدىم أة الواحدة إلدارة سلطة اإلمارة )القيالة( فإف األقياؿ( يف األسرة احلاكمة الزعيمأما إذا اجتمع )
كيوصفوف بكبار قادة القيل  ،خركف يف السلطة دبراتبهمآلاظ فاحلكم كدينح صفة )القيل الكبَت(، بينما حيت يتوىل

قياؿ قبائل... كمن كبار قادة القيل..(، كما أهنم يعدكف ىم أ) ( دبا معناه: JA. 616الكبَت، فلكر النقش: )
 .(53)مرتبة )القيل الكبَت( أار قادة احلاكم األعلى اللم يتبو  ككبأقياالن 

 

كف أف ربدد مراحل د (54)أشارت النصوص النقشية السبئية إىل األقياؿ بأهنم مالؾ أرض كضباة أراضٍ 
ا األلقاب األخرل دكف أف يتقيد بفًتات زمنية يسود اللقب متقدمن مكانية أف إرت إىل هنا أشاأتطور اللقب مع 

من فًتة حكم  ا، كقد ساد ىلا إباف الفًتة من القرف الثال  كبداية القرف الرابع للميالد كماتالمه(55)متعاقبة
انتعش خالذلا ا إىل احلكم الفارسي. كتعد أزىى فًتة احلمَتيُت التبابعة، إىل عهود احلكم احلبشي الثاين، امتدادن 

وؽ على غَته من فحي  الصفة االعتبارية الرمسية فتا يف داللة اللقب )قيل( من اللقب شلا أحدث تغيَتن 
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نزؿ منزلة  فإباللقب إىل أف ادلل  ديتدح نفسو األلقاب، حىت حل زلل اللقب )مل ( كبلغ االعتزاز 
 .(56)األقياؿ

ت مصاحبة لو دكف أف ذباريو يف ادلرتبة من الناحية أف األلقاب احمللية األخرل قد ساد من كعلى الرغم
إذا تتبعنا مدل صلاح اللقب )قيل( يف االحتفاظ بربيقو يف إطار  فإننا اإلدارية أك ادلكانة االعتبارية للحاكم،

ا يف صلاح عد الفًتة األكثر كضوحن تإف بداية القرف الرابع ادليالدم التنافس بُت احلكاـ على ألقاب الزعامة، ف
 :سم اللقب، أك الشعوب التابعة للحاكم القيل، فيقاؿاالنتشار، فظل اللقب خالذلا يسبق ا يف قب )قيل(ل

ستمر اللقب يسمو على غَته من األلقاب خالؿ الربع األخَت من القرف اخلامس ا)فالف قيل الشعب كلا(، ك 
ضطرابات اليت ف القالقل كاالإيالدم فادلأما حبلوؿ القرف السادس  .أكثر دلعناه ارمسين  اادليالدم، كيتخل طابعن 

الناذبة عن زلاكالت احلكاـ للتطلع إىل  قليميةاإلا عن النزاعات عمت كل األقاليم قد أظهرت اللقب معربن 
 .      (57)كل منهم حبكمو كنفوذه كمصاحلو  ،االستقالؿ

ا أحيانن كاف اللم ردبا   ،األقاليملقد ذبلى يف الفًتة القريبة من اإلسالـ سيادة اللقب )قيل( يف نظاـ حكم 
، إال أف نفوذه احمللي كربالفاتو يعد دبثابة احلاكم القيل يف حكم مقولتو، (58)يتجاكز سلطتو كنفوذه سيد قبيلة ال

 .(60)، مع احتفاظو بسلطتو كعتاده كعسكره(59)للل  يعرؼ اللقب )قيل( بأنو ادلل  احمللي بالوراثة
منا يكوف قد صبع يف يده سلطة مقولتُت،  كإاألصل تابعة لساللتو  ة مل يكن يفإف تويل )القيل( قيالة مقول

يتحقق للقيل حكم مقولتُت أك أكثر، فقد توكل إليو حكم  اإلقليميا اجلوار ا ضركرين شرطن ذل  يبدك  كلل  ال
دم صبع أقياؿ اليزنيُت ، ففي القرف الرابع ادليال(61)ا عن مواطنها األصليةإمارة قبيلة )قيالو( يف موقع يبعد كثَتن 

 )ذم يغلب( ؿآمدينة حلزـك مركز حكم أذكا  من  )يزأف( يف منطقة عبداف، كالقصر )حيضر( يف القصر
  ( موحدين بلل  إدارة ادلقولتُت يف قيالة كاحدة.                RY. 3856)النقش: 

من موقعها الريادم من  اكتسبت ، ىله الصفة(62)ساللة تعرؼ )األسرة القيلية( ينتمي القيل إىل أسرة أك
بُت الزعامات القبلية ادلتنافسة على أراضي سبأ عقب اهنيار األسرة ادللكية السبئية التقليدية، مطلع القرف 

كاليت يرمز إليها يف اللقب )ذم  ،ا مع ظهور الريدانيُت كىم حيكموف أراضي سبأنن الثال  ادليالدم تزام
 .(63)ريداف(
رتبط صدل حكمها بأحداث النصف الشمايل من اليمن، أقياؿ بٍت جرة ايالة اليت كمن أبرز األسر الق 
، كأقياؿ  بٍت مرثد كبٍت غيماف، كما أف النقوش قد أشارت إىل كثَت من األقياؿ ادلشهورين (64))بنوجرت( أك

م، كمن من القرف الثال  ادليالداللين كاف ذلم نفوذ كسلطاف يف بعض األقاليم كخاصة يف النصف األكؿ 
 ( JA. 629النقش: ) ال  أقياؿ حاشد كضبالف كيرسم، كأقياؿ بكيل ريدة، كلل  أقياؿ ذمرم تبع بٍت جرةؤ ى
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كقد ىيأت احلركب السبئية احلمَتية لبعض تل  األسر اليت  ،(2النقش: ادلعساؿ) كأقياؿ بٍت سخيم كبٍت غيم
ىله  ، بل كبسبب(65)دبقوالت متعددة طادلا تطلعت إىل حكم مناطقها بنفسها إىل االنفصاؿ عن الدكلة

كمنهم القيالف ) سعد مشس  ،الوصوؿ إىل سدة احلكم يف حاضرة ادلملكة يفا صلح بعض األقياؿ يضن أاحلركب 
 . أسرع كأبنو مرثد ( عنواف حبثنا ىلا

 الوصول للسلطة:: ارابع  
فيو كانتقاؿ  اللم تويفحىت العاـ  يوجد نقش يتحدث عن مصَت ادلل  إيل شرح حيضب األكؿ، أك ال

 ،(ىو )م ق أ ـ ف اشخصين  اكاللم بدأ حكمو لسبأ بازباذه لقبن  (66)السلطة من بعده البنو كخليفتو كتريهامن
/ م ق أ ـ ف/ ـ ؿ ؾ/ س ب أ/ ك ذ ر م ف/ ب ف/ إ ؿ ش ر كحامالن   اللقب ادلزدكج ربت صيغة )كت ـر

، ككما يبدك  JA.601. E.4. RY. 536 )قوش: الن) ذ ر م د ف/ ..( ح/ م ح ض ب/ ـ ؿ ؾ/ س ب أ/ ك
منها سبرد خوالف اجلديدة كما  ،ا قاسية كربدياتكاجو خالذلا ظركفن  ،(67)من حكم دلدة قصَتة أف ادلل  كتريها
 ا ألنو من  اللم ربدث فيو مسجلو عن تقربو للإلو ادلقو ثهواف بعل أكاـ بتمثالُت ضبدن  (JA. 601)يصف النقش 

 كمن مل  سبأ كذا أرض خوالف حُت أمرىم سيدىم كتريهام غزكا فيهُتعبده بالسالمة يف الغزكتُت اللت على
 ريداف لتأديب قبائل خوالف بسبب اخلطايا اليت ارتكبوىا يف حق ساداهتم ملوؾ سبأ.

، اكشحته ادلعلومات العسكرية كالسياسية ها أتباع ادلل  كتريهامن قلةكما يالحظ يف نقوش أخرل سجل
هنا تتحدث عن تقدًن القرابُت للإلو ادلقو ثهواف بعل أكاـ من أجل سالمة أصحاب النقوش كأكالدىم إبل 

( أف تقدـ القيل E. 4النقش: كصل احلاؿ يف بعض النقوش منها ) (، كماJA. 604. RY. 536)النقوش: 
كليس ادلل   كحفظو ًن أدينابنو القيل ير  النقش( بقرابُت من أجل سالمةاذلمداين أكس الت رفشاف )صاحب 

كتريهامن، مث أف تقدًن اسم القيل يرًن أدين على ادلل  كتريهامن لو دالالتو على ضعف كالئهم للمل  رغم 
 .(68)اعًتافهم بأنو سيدىم
للقيلُت سعد مشس أسرع كابنو مرثد يهحمد نفهم منو أهنما كانا يقفاف إىل جانب  (JA. 606) ذكر نقش

ا كانا مع كالده أؿ شرح حيضب من قبلو، كيف النقش يقدماف سبثالُت للإلو ادلقو من أجل ادلل  كتريهامن، كم
سالمة سيدىم ادلل  كتريهامن كسالمة أتباعو سعد مشس أسرع كابنو مرثد من بٍت جرة كأقياذلم كقبيلتهم 

ىػ ـ ك/ أ ـ ؿ  عن كالئهما دللوؾ سبأ )أ ـ ر أ (JA. 753)خر آنقش  ف يفمساىو كذمرم(، كما عرب القيال)
، كىو (69)عدـ االعًتاؼ باخلضوع منهما لسيادة مل  بعينو إىلشلا يوحي ذل   ،ؾ/ س ب أ/..( دكف ربديد
 أمر متباين يدعو إىل التأمل.

 صلده يف كديكن أف يشَت إىل سبهيد  القيلُت سعد مشس كابنو مرثد من أجل كصوذلما إىل العرش، كىو ما
ةٍ  متخلين لقب ملكي سبأ كذم ريداف،  ،مها العرش السبئي يف حياة ادلل  كتريهامن اعتالاليت تؤكد  نقوٍش عد 
كذل  إلضفا  الشرعية على  ،( JA. 626. RY. 404النقشاف: إىل كالده ادلل  إيل شرح حيضب ) كمنتسبُت

اجليش و  كاألقياؿ ك من أىل مأرب من األسب ُت، ككاف ذل  باختيار كقبوؿ كاضح(70)حكمهما دلملكة سبأ
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أقدـ دليل صريح  د ذل (. كيع JA. 629( كىم أصحاب الشأف يف الدكلة السبئية ) النقش: )اخلميس
ركرة، كبرضا األقياؿ ضن إمكاف حلوؿ قيل زلل مل  عند الم (71)كمعركؼ على ما أشار إليو اذلمداين

بعده كيعقدكف لو العهد  فإذا حدث بادلل  حدث، كاف األقياؿ اللين يقيموف القائم من)) :خرين، بقولواآل
  شلن يلحق بدرجة األقواؿ ...(.... ككانوا إذا مل يرتضوا خبلف ادلل  تراضوا خلَتىم، كأدخلوا مكانو رجالن 

ا للعهد، كعندما يل شرح حيضب كاف كلين إإىل أف كتريهامن ابن  فقد جا  عنده ما يشَت (72)أما احلمَتم
بت قوامو يف ادلل ، ردبا لصغر سنو، أك لضعفو، فنازعتو عمومتو م ادلل  مل تطل مدة حكمو، بل كمل يثل  ست

كحدث خالؼ كبَت على كالية العرش، شلا مكن أصحاب احلل كالعقد للوصوؿ إىل قرار يقضي بإبعاده 
حىت بلوغ الوارث  :ف كاف قيلإف مل يكن من األسرة احلاكمة، ك إعمومتو من ادلل  كاختيار بديل، ك كإخراج 

       الشرعي رشده.  
كصل القيل سعد مشس كابنو مرثد أ افالثابت أف االتفاؽ السبئي ىو م ف صح ذل  أك مل يصح،إك 

يهحمد إىل العرش بعد رحيل كتريهامن، أك يف حياتو لصفاهتما القيادية كالعسكرية دلواجهة التحديات اليت  
) النقشاف:  النقوش بوضوحكانت تواجهها سبأ، كخاصة من قبل حضرموت من الشرؽ، كىلا ما أشارت إليو 

E. 5 – JA. 629 .) 
ديدة يف الشماؿ إضافة إىل الظركؼ القاسية كالتحديات اليت عصفت دبملكة سبأ، خاصة سبرد خوالف اجل

اللم ربدث فيو مسجلو القيل السخمي إيل رياـ جيعر عن تقربو  ،( JA. 601النقش: )صعدة( كما يصف )
على عبده إيل بالسالمة يف غزكتُت غزاىا يف أرض خوالف  ا ألنو من  ُت ضبدن للإلو ادلقو ثهواف بعل أكاـ بتمثال

اجلديدة، حُت أمرىم سيدىم كتريهامن مل  سبأ كذم ريداف لتأديب قبائل خوالف بسبب اخلطايا اليت 
 ارتكبوىا يف حق ساداهتم ملوؾ سبأ.

ينما دفعهم إىل ذل  األحباش ىلا النقش يعد البداية األكىل لتمرد خوالف يف صعدة على ملوؾ سبأ، ح
، كاستمرت تل  التمردات حىت عهد ادلل  السبئي إيل شرح حيضب الثاين كما يبدك بعد ظهورىم يف اليمن

ككما  ،( JA. 577النقش: ا كما ذكر )ا، كاللم استطاع إخضاعها هنائين منتصف القرف الثال  ادليالدم تقريبن 
، شلا كشحتها ادلعلومات العسكرية كالسياسية دلل  كتريهامن قلةيالحظ يف بقية النقوش اليت سجلها أتباع ا

على  ُتيل سعد مشس كابنو مرثد يهحمد ملكدعى أىل مأرب كاألقياؿ كمعهم جيش سبأ إىل اختيار الق
  (.73)سبأ

 الحروب التي خاضاها: : اخامس  
ل احللف الشرقي كادلكوف من مل  حضرموت كقتباف ككىب إيل بن معاىر مل  قبائل خوالف كذم مث  

باف الصراع على السلطة يف شللكة سبأ، كعندما إا على سبأ ا دامهن خطرن  (74)ىصبح، كمعهم ملوؾ كقبائل ادلشرؽ
ن األقياؿ كجيش سبأ توىل ادللكاف سعد مشس أسرع كابنو مرثد يهحمد قيادة احلرب إىل جانب أتباعهما م
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على حضرموت العدك اللدكد للسبئيُت، حي  التقوا يف مدينة كعالف باجليش احلضرمي بقيادة ادلل  بيدع إيل 
بح كمضحي ككل مل  حضرموت كحليفو ادلل  نبط مل  قتباف ككىب إيل بن معاىر كذم خوالف كذم ىص

مد على كل لملكُت سعد مشس كابنو مرثد يهحشارات النقوش السبئية أف النصر قد ربقق لأككما  .مسانديهم
( اللم سجلو شرح إيل أسار من بٍت ذرانح أنو تقرب للإلو E.5النقش: ) وئصبوع مل  حضرموت كحلفا

نو حفظ كسلم سيديهم سعد مشس أسرع كابنو مرثد يهحمد ملكي سبأ كذم ريداف ككل ا ألأدلقة بتمثاؿ ضبدن 
ىله احلرب قد عادكا  يفقبيلتهم ذمرم ككل من كاف معهما م ك حشد شايع سيديهم يف ادلعركة، كأف سيدى

. نص (75)حلقوىا بالعدك، شلا أرضى كشفى قلب سيدىم سعد مشس كابنو مرثد يهحمدأبنصر كبَت كدبقتلة 
)ب ذ ت/ س ت ك ؼ م م/ ـ أ م ىػ ـ ك/ س ع د ش ـ س ـ/ أ س ر ع/ ك ب ف ىػ ك/ ـ ر  النقش

ب أ/ ك ذ م ر م د ف/ ب ف م/ إ ؿ ش ر ح/ م ح ض ب/ ـ  ث د ـ/ م ىػ ح ـ د/ ـ ؿ ؾ م/ س
ؿ ؾ/ س ب أ/ ك ذ ر م د ف/ ك ؾ ؿ/ ـ ص ر/ ش ك ع ك/ ـ ر أ م ىػ ـ ك/ ؿ س ب أ ت/ س ب أ 
ك/ ع د ل/ أ ر ض/ ر د ـ ف/ ؿ ت ؽ د ـ ف/ ب ع ـ/ ـ ص ر/ م د ع إ ؿ/ ـ ؿ ؾ/ ح ض ر ـ ك 

 أ ش ع ب/ ؾ م ف/ ؾ ك ف ىػ ـ ك (. ت/ ك ك ىػ ب/ إ ؿ/ ب ف/  ـ ع ىػ ر/ ك أ س د/ ك
( إىل ضبالت أخرل قادىا ادللكاف سعد مشس أسرع كابنو مرثد يهحمد،  JA. 629النقش: كما أشار )

، كيبدك من خالؿ ما كرد يف النقش أف مدينة كقالعها قبيلة أكساف ملة على مدينة منوب ككل مدفمنها احل
ادلعارض دللوؾ سبأ أك ما يسمى بالتحالف الشرقي اللم كاف منوب كمن معها من القبائل كانوا يف الصف 

 .(76)ا على الكياف السبئييشكل خطرن 
ؿ حركهبما غَت أف حزمة تل  االنتصارات اليت حققها ادللكاف سعد مشس أسرع كابنو مرثد يهحمد خال

شار احلركب يف شىت ف تل  احلركب كانت الشرارة اليت أدت إىل انتإ، بل دـ طويالن تضد التحالف الشرقي مل 
( اللم ربدث عن قياـ القيل يرًن أدين CIH. 315النقش: ، كنستشف ذل  من خالؿ )(77)بقاع اليمن القدًن

اذلمداين من ربقيق مساعيو اليت  أصلح فيها ككحد كصبع بُت ملوؾ سبأ كذم ريداف كحضرموت كقتباف، 
ادللوؾ هبل السلم ككضع  استطاع إقناع سادتوكجيوشهم كقبائلهم، أثنا  احلرب اليت ثأرت كنشبت بينهم، ك 

 .كتوفيقو  ادللوؾ كاجليوش بفضل حاميهم اإللو تألب ريأـالصلح بُت
 تحالفهما مع الحميريين:: اسادس  

 مل ينفل، على أننا ال نلب  مشركع القيل يرًن أدين للسالـ بُت األطراؼ ادلتصارعة، كلعلو مل يدـ طويالن 
 سعد مشس كابنو مرثد يهحمد مع ادلل  احلمَتم ذمار علي يهرب مل  ُتر بُت ادللكخآ ااتفاقن  طويالن ككجدنا

سبأ كذم ريداف، ىدفو احلرب على أقياؿ مسعي بقيادة إيل حيوز كالقبائل ادلوالية لو، كما يظهر من خالؿ 
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ا لو دلا ترعة ضبدن  اللم يلكر صاحبو سعد تألب أنو قدـ القرابُت حلاميهم اإللو تألب رياـ (gll. 228) النقش
بو على سيدىم كىب إيل حيوز كعبده سعد تألب من النصر، حينما تقدـ ذمار علي ككل قبائل ذم  من  

ريداف كمعهم سعد مشس كابنو مرثد كقبيلتهما ذمرم ككصوذلم إىل سور صنعا  يف احلرب اليت نشبت يف أرض 
 مل  عثًت كادلقو.

حداث حربية كقعت أذل  التحالف دبا كرد فيو من يعزز ( ما CIH. 598النقش: خر)آكما يلكر نقش 
ب بالقرب من سور صنعا  بُت مل  ضبَت ذمار علي يهرب كحليفو سعد مشس كابنو مرثد من جانب كالقيل كى

ا على عرش سبأ حوايل منصف القرف الثال  اللم أصبح ملكن  (78)خرإيل حيوز كحلفائو من اجلانب اآل
 لتل  احلركب. نتيجة( 79)اادليالدم تقريبن 

ف االتفاؽ السبئي اللم أكصل القيل سعد مشس أسرع كابنو مرثد يهحمد إىل سدة العرش إكحقيقة القوؿ 
منها  ،ةكىب إيل حيوز كما تفيد نقوش عد يف سبأ مل حيل دكف ظهور منافس ذلما بُت أقياؿ سبأ ذاهتا سبثل يف

ل إىل العرش يف سبأ يف القصر سلحُت ( اللم كصف صاحبو أف سيدىم كىب إيل حيوز كصE.9النقش: )
ضد ادلل  احلمَتم ذمار علي يهرب كحليفو سعد مشس كابنو مرثد،  ( 80)نتيجة حلركب شنها على رحبة صنعا 

كبتأييد قبيليت سبأ كفيشاف، إضافة ، (81)مسو سعد تألب يتلفاحركبو تل  على زعيم من بٍت بتع  ا يفمعتمدن 
قاتلوا إىل جانبو ضد احلمَتيُت كاخلطر اجلديد  نامة يرًن أدين اذلمداين الليإىل اذلمدانيُت أقياؿ حاشد بزع

 .(82)ادلتمثل يف األعراب
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 الهوامش:
 .( 19-15، اآليات ) سبأسورة  -1
 .71ـ، ص 1990عبداهلل، يوسف زلمد، أكراؽ يف تاريخ اليمن كأثاراه، دار الفكر، بَتكت كدمشق، الطبعة الثانية،  -2
(، العالقات بُت العراؽ كشبو اجلزيرة العربية منل منتصف األلف 1إمساعيل، عارؼ أضبد، دراسات يف تاريخ الشرؽ القدًن ) -3

 ـ،1998ر، الطبعة األكىل، صنعا  الثال  قبل ادليالد كحىت منتصف األلف األكؿ قبل ادليالد، مركز عبادم للدراسات كالنش
 .112/133ص 

ارية سبئية يف منطقة الفرات األكسط، ادلؤسبر الدكيل اخلامس للحضارة اليمنية ) صنعا  احلضارة إمساعيل، فاركؽ، قوافل ذب -4
 .61ـ، ص 2005، صنعا  1كالتاريخ ( ج

 .55/56ـ ص1985، بَتكت 2الطبعةزلمد عبدالقادر، تاريخ اليمن القدًن، ادلؤسسة العربية للدراسات كالنشر،  بافقيو، -5
 .28/29ص  ،10اآلية  التكوين، العهد القدًن، سفر -6
 .22، اآلية النملسورة  -7
 .15، اآلية سبأسورة  -8
ركدنسوف، ماكسيم، بالد اليمن يف ادلصادر الكالسيكية، دراسة، ترصبة ضبيد عوض، إصدارات كزارة الثقافة كالسياحة،  -9

 .45ـ، ص 2001صنعا  
10- Pliny, Natural History, with an English translation by. H. Rackham, ( the loeb 

classical library) London, 1989. P 14 

 25ـ، ص1964، بغداد اإلرشادالعلي، صاحل أضبد، زلاضرات يف تاريخ العرب، مطبعة  -11
12- Strabo, the Geography of Strabo, with an English translation by H. ltons (the loeb 

classical librart) London, 2000, p 22l 24 

ابن كثَت، عماد الدين أيب الفدا  إمساعيل، سلتصر تفسَت ابن كثَت، اجمللد الثال ، اختصار كربقيق زلمد علي الصابوف، دار  -13
 .124ـ، ص 1999الفكر، الطبعة الثالثة، بَتكت 

وب، األكليل، اجلزا  الثاين، ربقيق زلمد بن علي األكوع احلوايل، مطبعة السنة اذلمداين، أيب زلمد احلسن بن أضبد بن يعق -14
 .1ـ، ص 1966احملمدية، القاىرة 

اجلرمهي، عبيد بن شريو، يف أخبار اليمن كأشعارىا كأنساهبا، ربقيق كنشر مركز الدراسات كاألحباث اليمنية، الطبعة األكىل،  -15
 .337ىػ، ص 1347صنعا  

ن سعيد، ملوؾ ضبَت كأقياذلا، ربقيق علي بن إمساعيل ادلؤيد، كإمساعيل بن أضبد اجلرايف، دار الكلمة، احلمَتم، نشواف ب -16
 .33ـ، ص 1985الطبعة الثالثة، صنعا  

ـ، ص 1969علي، جواد، ادلفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالـ، اجلز  الثاين، دار العلم للماليُت، الطبعة األكىل، بغداد  -17
260. 

 .230وسف، أكراؽ يف تاريخ اليمن كأثاره ، ص عبداهلل ، ي -18
 .308ـ، ص 1999الشيبة، عبداهلل حسن، دراسات يف تاريخ اليمن القدًن، مكتبة الوعي الثور، الطبعة األكىل، تعز  -19
دم ميجريت، اليساندرك، كركباف، كرستياف، التنقيبات اإليطالية " بالد اليمن الشمايل" معطيات جديدة حوؿ التسلسل  -20

 .6/8/10ـ، ص 1999 للحضارة العربية اجلنوبية قبل اإلسالـ، ترصبة منَت عربش، ادلركز الفرنسي، صنعا  الزمٍت
 .80/81ـ، ص ص 2003اجلرك، أمسهاف سعيد، دراسات يف التاريخ احلضارم لليمن القدًن، دار الكتاب احلدي ،  -21
 .308الشيبة، دراسات يف تاريخ اليمن القدًن، ص  -22
 .127تاريخ اليمن القدًن، ص الشيبة، دراسات يف  -23
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 .21ـ، ص2003ركباف، كرستياف، سبأ كالسبئيوف، حوليات دينية، ادلعهد الفرنسي لألثار كالعلـو االجتماعية، صنعا   -24
اجلرك، أمسهاف، موجز التاريخ السياسي جلنوب اجلزيرة العربية ) اليمن القدًن(، مؤسسة ضبادة للخدمات كالدراسات اجلامعية،  -25

 .26/27ـ، ص ص 1996أربد 
 .15ركباف، سبأ كالسبئيوف، ص  -26
27- Robin, Ch; sheba, dans les inscriptions d,Arabie du sud, supplement au Ditionnaire 

de le Bible, paris 1995, p52 

، 19السنة  ،5بافقيو، زلمد عبدالقادر، اليمن القدًن ) من دكؿ القبائل إىل الدكلة الواحدة ( رللة اليمن اجلديد، العدد  -28
 .21ـ، ص 1990العاـ 

بافقيو، زلمد عبدالقادر، اللقب ادللكي احلمَتم، يف العربية السعيدة، اجلز  األكؿ، مركز الدراسات كالبحوث اليمٍت، الطبعة  -29
 .45ـ، ص 1987األكىل، صنعا  

30- 30 – Muller. W.w. sabbische Felsinehriften von der Jemenitisehen Grenze zur Rub,al 

– Hali in NESE 3. 1978, p 117 

شبط، علي عبدالرضبن، األعراب يف تاريخ اليمن القدًن، دراسة من خالؿ النقوش من القرف األكؿ قبل ادليالد كحىت القرف األ -31
 .54/56ـ، ص ص 2004السادس ادليالدم، إصدارات كزارة الثقافة كالسياحة، صنعا  

ـ، 1993السعيدة، اجلز  الثاين، مركز الدراسات كالبحوث اليمٍت، الطبعة األكىل، صنعا  بافقيو، زلمد عبدالقادر، يف العربية  -32
 .60ص 

الكثَتم، ناجي جعفر، حكم األقاليم يف اليمن ) القرف الثال  ادليالدم كحىت ظهور اإلسالـ ( دكتوراه مقدمة ؟إىل كلية  -33
 .104ـ، ص 1999الًتبية بن رشد، جامعة بغداد 

 .83، ص 2ة السعيدة، جبافقيو، يف العربي -34
 .76ـ، ص 1992ادلعجم السبئي، منشورات جامعة صنعا ، بَتكت، دار نشريات بيًتزر لوفاف اجلديدة،  -35
التأريخ كالوقت الراىن (   –بيوتركفسكي، ميخائيل، األقياؿ، األبنا ، القبا ؿ، ترصبة قائد طربوش، من كتاب ) البلداف العربية  -36

 .191ـ، ص 1981دار العلم، موسكو 
37- 37 – Ryckamans, J. Himyarilica,4,le- Maseo 1945, p 106 

 .ـ، مادة ذك1980ادلعجم الوسيط، مطبعة دار ادلعارؼ، مصر  -38
 .357ـ، ص 1986رابُت، اللهجات العربية القددية، ترصبة عبدالرضبن أيوب، الكويت  -39
 .79، ص 2بافقيو، يف العربية السعيدة، ج -40
 136زم، منشورات دار مكتبة احلياد، صالعركس من جواىر ا القاموس، ربقيق مصطفى حجاالزبيدم، زلمد مرتضى، تاج  -41
عبداهلل، زلمد يوسف، كتب حديثة عن اليمن، دراسات عربية، العدد الثاين، مركز الدراسات كالبحوث اليمٍت، صنعا   -42

 .111/112ـ، ص 1979
43- 43 –Crohmann, Adolf: Kulturgeschichte Arabien, Munchen, 1963, p124 

احلمَتم، نشواف سعيد، منتخبات يف أخبار اليمن، تصحيح عظيم الدين أضبد، الطبعة الثالثة، منشورات ادلدينة، صنعا   -44
 .39ـ، ص 1986

 .70ادلعجم السبئي، ص  -45
 .478الزبيدم، تاج العركس، ص  -46
عشر، الطبعة األكىل، مصر ابن منظور، أبو الفضل صباؿ الدين زلمد مكـر األنصارم، لساف العرب، اجلز  احلادم  -47

 .577ـ، ص 1903
 .406ـ، ص 1992بافقيو، زلمد، حضرموت، ادلوسوعة اليمنية، الطبعة األكىل، دار الفكر، بَتكت  -48
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 .18ادلعجم السبئي، ص  -49
 .196بيوتركفسكي، األقياؿ، األبنا ، القبائل، ص  -50
 .577، ص 11ابن منظور، لساف العرب، ج -51
 .75، 2بافقيخ، يف العربية السعيدة، ج -52
 .42، ص ـ1982، السنة الثانية، كزارة الثقافة، صنعا  1، األكليل، العدد 616األرياين، مطهر علي، شرح النقش ادلوسـو جاـ  -53
 .84، ص 2بافقيو، يف العربية السعيدة، ج -54
 .77بافقيو، يف العربية السعيدة، ص  -55
 .57/60ىػ، ص 1378 احلمَتم، نشواف، ملوؾ كأقياؿ اليمن، ربقيق ادلؤيد اجلرايف، القاىرة -56
 .94الكثَتم، حكم األقاليم يف اليمن، ص  -57
 .192ـ، ص 1978جواد، علي، ادلفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالـ، اجلز  اخلامس، الطبعة الثانية، بَتكت  -58
 .205ـ، ص 1995لوندين، دكلة مكرب سبأ، ترصبة قائد طربوش، رللة األكليل، العدد الثال  كالعشركف، صنعا   -59
 .76ـ، 1980، اجلز  الثاين، بغداد 31علي، أصوؿ احلكم عند العرب اجلنوبُت، اجملمع العلمي العراقي، رللد جواد،  -60
 .91، ص 2بافقيو، يف العربية السعيدة، ج -61
 .62، ص 2بافقية، يف العربية السعيدة، ج -62
 اليمنية القددية ( ادلنظمة العربيةبافقيو، زلمد عبدالقادر، موجز تاريخ اليمن قبل اإلسالـ يف كتاب ) سلتارات من النقوش  -63

 .36/37ـ، ص 1985للًتبية تونس 
 .172/ 171ـ،  ص 1992األرياين، مطهر علي ، بنوجرت، ادلوسوعة اليمنية، الطبعة األكىل، دار الفكر، بَتكت  -64
 .35الكثَتم، حكم األقاليم، ص  -65
66- 66 – Robin, sheba.. p83 

ـ، 2003اليمنية، اجلز  الثال ، مؤسسة العفيف الثقافية،  الطبعة الثانية، صنعا  عربش، منَت، إؿ شرح حيضب، ادلوسوعة  -67
 .1704ص 

األرياين، مطهر علي، العالقات بُت شللكيت سبأ كأكسـو من خالؿ نقوش ادلسند، رللة دراسات دينية، العد األكؿ، السنة  -68
 .9ـ، ص1978

 .67ـ، ص 1990ات كالبحوث اليمٍت، الطبعة الثانية، صنعا  األرياين، مطهر علي، نقوش مسندية كتعلقات، مركز الدراس -69
 .66ـ، ص 1988بافقيو، زلمد عبدالقادر، باطائع، أضبد، نقوش من احلد، رللة ريداف، العدد اخلامس،  -70
رة اذلمداين، أيب احلسن بن أضبد بن يعقوب، األكليل، اجلز  الثاين، ربقيق زلمد علي األكوع، مطبعة السنة احملمدية، القاى -71

 .114ـ، ص 1966
 .82/83احلمَتم، ملوؾ ضبَت كأقياؿ اليمن، ص  -72
الناشرم، علي زلمد علي، ذم جرة كدكرىم يف حكم دكلة سبأ كذم ريداف " دراسة يف التاريخ السياسي لليمن القدًن"  -73

 .73/74ـ، ص 2004إصدارات كزارة الثقافة كالسياحة، صنعا  
 .69، ص 1بافقيو، يف العربية السعيدة، ج -74
75- 75 – Rykemans. J: Himyaritica, 3. P 262, 26 
 .95/96بافقيو، باطائع، نقوش من احلد، ص  -76
، إدارة الثقافة،  -77 بافقيو، زلمد عبدالقادر، كآخركف، سلتارات من النقوش اليمنية القددية، ادلنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلـو

 .2ـ  ص 1985تونس، الطبعة األكىل، 
78- 78 – Robin: linscription, p 127.147 
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79- 79 – Kitchen. K. A: Decumention for Ancient Arabia, Part, I, chronological 
framework historical Sougces, Liver pool University Prees, 1994, p 211 

، ص  -80  .14األرياين، شللكيت سبأ كأكسـو
81- 81 – Wissmann, H. v. zur Geschichte und lsndss kunde von Alt- sud arabien SEU lll 

( SBAWW, 246 ) wine 1964,  

ركباف، كرستياف، أنشار العرب البداة يف اليمن من القرف السادس إىل القرف العاشر ادليالدم، ترصبة علي زلمد زيد، دراسات  -82
 .. 95ـ، ص 1987، 27دينية، العدد 

   

 :قائمة المصادر
 .رًنكالقرآف ال -1
 .الكتاب ادلقدس -2
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From ‘Gial ‘ to King 

Saad Shames Asra’a and his Son Murthed Bahthmed –a Model 

 

 Dr. Saeed Salmeen Balafair 

 

tcaAtsbA 

Throughout the history of its administrative development, Yemeni society knew 

progressively the system of government, coupled with other stages. By virtue of its 

characteristics, it imposed multiple forms of governance represented in the multiplicity of 

titles, which resulted in the beginning of a new stage in a transformation of titles, 

especially among tribal leaders in the regions of Saba Kingdom during the period of its 

weakness and the emergence of new authority was represented by the authority of the tribal 

leaders who were originally independent to rule in their regions, and it embodied the actual 

authority, in what is known as the system of "gialh", which was based on its strength on 

tribal alliances and federations, helped by the nature of the terrain and internal and external 

political factors that interfered in the form of its features and development with the period 

of weakness of the central state represented by the Kingdom of Saba and the restriction of 

its influence in the northern areas of the western plateau. And to track the course of events, 

we decided that, accordingly, the consistency of the research axes should be based on 

seven axes, detailing them on different points, according to the information obtained from 

the available sources from Arab and foreign inscriptions and sources. 

. Introduction . 

Definition of Saba. 

Definition of the term (Gial). 

Access to power. 

Their wars fought. 

Their alliances with the Himyarites. 

Conclusion. 
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  يبوبروفين في ذكور األرانباألطة اسالمستحدث بو  التسمم الدموي يفتأثير زيت الزيتون 
 رأفت زلسن حسني سامل                   عبداهلل أمحد بابصيليد.                  ياسنيعمر عبدالرمحن سامل .د

 
 الملخص:
, ويوصف بأنو عامل مسكن لألمل وخافض لاللتهاباتيبوبروفني من األدوية الستريويدية ادلضادة األيُعد 

عرفة التأثريات السامة الي ىذه الدراسة دل من التأثريات الضارة. أجريت بعددوقد ارتبط استخدامو ىذا  ,للحرارة
الدور الفعال لزيت الزيتون يف تقليل تلك تقييم يف ذكور األرانب, و  مكونات الدم اخللوية يفيبوبروفني األحيدثها 
 السمية.

مت . من السوق احمللي عشوائًيا( جم 1000-000)مت اختيار مثانية عشر من ذكور األرانب تزن ما بني 
ستة أرانب كمجموعة ضابطة أعطيت ادلاء ادلقطر عن طريق الفم : ثالث رلموعاتعلى تقسيم عينة الدراسة 
بوبروفني مرة واحدة يومًيا أي( كجم/رلم 00)يوًما, ستة أرانب أعطيت عن طريق الفم  00مرة واحدة يومًيا دلدة 

كجم من زيت الزيتون /مل ٢بوبروفني وأي( كجم/رلم 00)وستة أرانب أعطيت عن طريق الفم , يوًما 00دلدة 
مت . ومجعت عينات الدم منها, باألرانب مجيعهايف هناية التجربة مت التضحية . يوًما 00واحدة يومًيا دلدة مرة 

عدد خاليا الدم البيضاء الكلي وعددىا التفريقي, فضاًل عن العدد , ومؤشراهتا اليا الدم احلمراءختقدير كتلة 
 .الكلي لصفائح الدم وذلك باستخدام جهاز حتليل الدم الذايت

 0.001)تسّبب يف حدوث اخنفاض معنوي  كجم/ رلم  00 جبرعة يبوبروفنياأل أنأظهرت نتائج الدراسة 

˂P)   وتعداد صفائح الدم, وارتفاع معنوي يف العد الكلي خلاليا الدم ومؤشراهتا اليا الدم احلمراء خيف كتلة
كان الستخدام فقط مقارنة مبجموعة السيطرة. و  يبوبروفنياألالبيضاء واضطراب يف العد التفريقي ذلا عند رلموعة 

سّجلت النتائج حتسًنا يف مستوى  إذيبوبروفني, األدثها أحالي  زيت الزيتون تأثري إجيايب ضد السمية الدموية
 .يبوبروفنياأليبوبروفني وزيت الزيتون مقارنة مبجموعة األمكونات الدم الي متت دراستها يف رلموعة 

حيمي من إذ  ؛إىل أن تناول زيت الزيتون بانتظام قد يكون مفيًدا يف حتسني معايري الدمخُلصت الدراسة 
ىناك حاجة إىل دراسة تفصيلية أخرى على ادلستوى اجلزيئي دلعرفة . يبوبروفنيمن األ احلاصلالتسمم الدموي 

 .يبوبروفني لأل اآللية الدقيقة للسمية الدموية
 زيت الزيتون, التسمم الدموي, األرانب. يبوبروفني,األ: الكلمات المفتاحية
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that found the olive oil significantly improved blood profile and renal toxicity in rats that 

were injected with Ethephon, this is due to the antioxidant properties of the olive oil, besides 

the study of Ghorbel et al. (2017) which explained that the olive oil significantly improved 

the blood toxicity caused by acrylamide. Olive oil led to significant increase in RBCs count, 

Hb concentration, and Htc percentage and reduces significantly WBCs count, through the 

antioxidants and free radicals scavenging properties 

        In conclusion, the olive oil has significant hematoprotective activity against ibuprofen- 

induced hematotoxicity in male rabbits. 
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percentage, including the results of the study conducted on rabbits (Rita et al., 2008), broiler 

chicken  (Shafi et al., 2012), and rats (Aprioku et al., 2014). The reason for the difference in 

the results of the current study with the results obtained in those studies may be due to the 

difference in the quantity and methods of dose administering, as well as the difference in 

animal species. 

       The prolonged use nonsteroidal anti-inflammatory drugs, including ibuprofen, were 

toxic to the blood-forming tissue in the bone marrow, which leads to the development of 

anemia, or the resulting kidney damage leads to a decrease in the secretion of erythropoietin 

hormone responsible for forming red blood cells in the bone marrow, which it leads to a 

decrease in the formation of RBCs .Also, bleeding that occurs in the gut may lead to a 

decrease in mass of RBCs and consequently anemia. In addition, the decrease in RBCs 

indices may be due to the toxicity of ibuprofen which leads to the emergence of microcytic 

anemia (Orinya et al., 2016; Gomaa, 2017). 

       The results of the current study showed a significant decrease in PLT count in ibuprofen 

treated group compared control group, the results were in agreement with the previous 

reports by Bolfer et al. (2014) that was implemented on dogs. Also, Martini et al. (2015) 

conducting a study on pigs to assess the effect of the ibuprofen dose on thrombocytopenia 

and thrombosis, the results of that study showed that ibuprofen caused the inhibition of 

platelet aggregation at recommended doses. Study of (Aprioku and Uche, 2013) which were 

performed on mice to evaluate the toxicity of ibuprofen, observed decrease in the PLT 

count, and concluded that the impact of a ibuprofen anti-platelet is more important with the 

duration of exposure than the amount of dose. As well as a study that was conducted on 

mice by Dheyab and Sawsan, (2018) which showed that of ibuprofen has caused a 

significant decrease of PLT count. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs including 

ibuprofen have antiplatelet activities (Yokoyama et al., 2013), it is clear that giving 

ibuprofen rabbits caused a significant decrease in PLT count which may refers to the 

presence of demolition in PLT or damage to bone marrow . 

         WBCs are used as an indicator of the body health, as these cells fall within the natural 

immunity that defense of the body (Ballarin et al., 2004). The results of the current study 

found that there was a significant increase in WBCs count in rabbits treated with ibuprofen 

compared to the animals of the control group. The results also showed a decrease in the 

WBCs differential count of Neu, and increase in Lym in rabbits treated with ibuprofen. This 

increase in WBCs count can be the result of an immune defense mechanism that tries to 

protect the body from infection after liver damage. The increase in WBCs count despite 

decreases in all other erythrogram and PLT counts could indicate that the bone marrow is 

not completely depressed. 

         While ibuprofen depressed erythropoiesis and thrombopoiesis, it promoted the 

formation leucopoiesis. Result of current study was consistent with the study that was 

conducted by Aprioku et al. (2014) and was implemented on mice. On the other hand, a 

study of Gomaa (2018) showed ibuprofen did not cause any significant change in WBCs 

count on mice. 

        Results of this study recorded improvement in the level of blood components that were 

studied in the ibuprofen +olive oil group compared to the ibuprofen group, and the results 

are consistent with the results of various studies, including a study of Mokhtari et al. (2019) 
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9): Neutrophils percentage in study groups )Figure 

 
10): Lymphocyte percentage in study groups )Figure 

Discussion:  

        Nonsteroidal anti-inflammatory drugs such as ibuprofen are widely available over the 

counter and possess effective pain relieving, antipyretic, and anti-inflammatory properties. 

This study was aimed to find out the toxic effects of ibuprofen on some blood components 

in male rabbits, and evaluate the effective role of olive oil in removing that toxicity. The 

amount of ibuprofen given to animals in this study was equal to the standard therapeutic 

dose.  

       In the present study, abnormalities in blood cell parameters of ibuprofen treated rabbits 

were noted compared to control rabbits, the results observed a significant decrease in the 

erythrocytes mass and indices. These findings were consistent with some study results and 

different with another, the study of Dheyab and Sawsan, (2018) reported that ibuprofen 

cause a significant decrease in Hb concentration and RBCs count on mice, while a study of 

Saravanan et al. (2012) found a significant decrease in RBCs count and MCHC level, and a 

significant increase in the levels of Hb, Htc, MCV, and MCH in the Indian major carp. The 

study carried out on the African cat fish by Ogueji et al. (2018) founded that ibuprofen cause 

a significant decrease in RBCs count, Hb, and Htc and a significant increase MCV, MCH 

and MCHC. Ibuprofen caused a significant decrease in RBCs count, Hb concentration, and 

Htc percentage in dogs (Ramprabhu et al., 2001). On the other hand, study of Gomaa (2017) 

reported a significant increase in RBCs count, Hb concentration, and Htc percentage on 

mice. 

        In addition, the results of some studies have concluded that the administration of 

ibuprofen did not cause any significant changes in RBCs count, Hb concentration, and Htc 
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total and differential white blood cells (WBCs) and platelets (PLT) count were estimated 

using a hematological autoanalyzer instrument (Dymind, DF52, China) following the 

manufacturer’s instruction.  

 

Statistical analysis:  

        The results were represented as mean ± standard division (SD), differences between 

control and other experimental groups were tested for statistical significance using the 

statistical package for social science program (SPSS Inc., Chicago, USA) version (20). One 

way analysis of variance (ANOVA) for comparison between different groups was used 

followed by Tukey’s test, and P < 0.05 was considered to be statistically significant. 

 

Results: 

        As shown in Table 1, there was a significant (p<0.001) decrease in RBCs count 

(Figure 1), Hb concentration (Figure 2), HCT percentage (Figure 3), MCV level (Figure 4), 

MCH level (Figure 5), MCHC level (Figure 6), PLT count (Figure 7), as well as Neu 

percentage (Figure 9) in rabbits treated with ibuprofen alone compared to control group. The 

results also showed a significant (p<0.001) increase in WBCs count (Figure 8) and Lym 

percentage (Figure 10) in ibuprofen group compared to control animals. Rabbits treated with 

olive oil revealed a notable improvement of these aforementioned parameters in comparison 

with ibuprofen group. Olive oil significantly (p<0.001) increase the red blood mass and 

indices, as well as the PLT count and Neu percentage. WBCs count and Lym percentage 

was also significantly (P ≤ 0.05) decreased in olive oil group when comparison with 

ibuprofen treated group. 
 

Table 1. Change of hematological parameters in study groups 

Groups 
 

Parameters   

Control  Ibuprofen  Ibuprofen + olive oil 

Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD 

RBCs (x10
6
 cell/μl) 6.7017±0.099 5.3917±0.268

 a
 6.3150±0.216

 ab
 

HGB (g/dl) 13.367±0.163 10.533±0.273
 a

 13.833±0.0816
 b

 

HCT (%) 42.033±1.105 33.450±0.742
 a

 43.583±1.049
 b

 

MCV (fl) 66.833±0.922 55.217±1.205
 a

 65.733±0.662
 b

 

MCH (pg) 24.733±0.765 20.917±0.487
 a

 23.100±0.167
 ab

 

MCHC (%) 35.633±0.789 32.067±0.467
 a

 33.450±0.258
 ab

 

PLT (x10
3
 cell/μl) 626.67±4.844 337.33±3.445 

a
 497.33±1.506

 ab
 

WBC (x10
3
 cell/μl)  5.233±0.134 8.886±0.375

 a 5.608±0.114
 b 

Neu (%) 56.233±0.628 41.116±0.397
 a 49.333±0.602

 ab 

Lym (%) 35.616±0.630 45.050±0.561
a

 40.916±0.702
 ab 

 

                Result expressed as Mean ± SD of n = 6 rabbits 

a = significant differences between control group and ibuprofen group, at p <0.05 

  b = significant differences between ibuprofen group and olive oil group, at p <0.05 
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convert arachidonic acid into prostaglandins, thromboxanes, and prostacyclins (Hiľovská et 

al., 2015; Bashyal, 2018). 

             In spite of their beneficial effects, NSAIDs have been notified to be linked with 

some adverse effects, such as a toxicity of the gastrointestinal tract (Higuchi et al., 2009), 

ibuprofen also causes hepatotoxicity (Abbass et al., 2017 b; Najafian et al., 2017), 

cardiovascular toxicity, especially in people with hypertension (Schellack, 2014), damage to 

kidney (Ali and Mahboob, 2018; Gul et al., 2019). In addition to their influence on clotting 

function (Siroka and Svobodova, 2013) and semen quality (Banihani, 2019).  

          Olive oil is a functional food that, besides its high content in mono-unsaturated fatty 

acids, also contains other minor biologically active components, such as vitamins, minerals, 

and polyphenols (Covas et al., 2006). Olive oil has bioactive compounds such as 

polyphenols, hydrocarbons, phytosterols, and triterpenes (Storniolo and Moreno, 2016). 

These phenolic compounds of olive oil have potentially advantageous biological effects such 

as antimicrobial, antioxidant, and anti‑inflammatory properties (Rincón‑Cervera et al., 

2016). As well as, olive oil improved blood profile and renal toxicity (Mokhtari et al., 

2019), cardiovascular and liver damage (Visioli and Galli, 1999; Alturkistani et al., 2019). 

Therefore, current study was designed to determine the effects of olive oil against ibuprofen 

induced hematotoxicity in male rabbits. 

 

Materials and Methods: 

Chemicals: 

       Ibuprofen syrup (Each 5ml contains 100mg, Julphar Pharmaceutical, UAE) and olive 

oil syrup (Rafael Salgado (RS) brand, Spain) were used.  

Animals and experimental protocol: 

       This study was conducted on 18 male rabbits weighing between 900 - 1000 g were 

obtained from the local market. The rabbits were free from any congenital disorders and 

remarkable disease that may cause any problem in the study. The rabbits were kept in a 

ventilated animal house with a controlled light-dark cycle (12 h light/dark) and constant 

temperature (25-27°C). Food and water were provided ad libitum. After acclimatization 

period of two weeks the rabbits were randomly divided into three equal groups, each group 

consists of six rabbits as the following:  

Group1 (C): rabbits in this group were administered orally with distilled water once a day 

for 30 days, and considered as a negative control group. 

Group 2 (IB): rabbits in this group were orally administered with ibuprofen at a dose of 40 

mg / kg once a day for 30 days, and considered a positive control group (Abbass et al., 

2017a). 

Group 3 (IB+OO): rabbits in this group were orally administered with ibuprofen at a dose 

of 40 mg / kg and 2 ml / kg olive oil once a day for 30 days (Necib et al., 2013). 

Hematological parameters estimation:  

          2 ml of blood samples were obtained and collected into tubes with ethylene diamine 

tetra acetic acid (EDTA) anticoagulant. Red blood cells (RBCs) count, hemoglobin (Hb) 

concentration, hematocrit (Hct), RBC indices; mean corpuscular volume (MCV), mean 

corpuscular hemoglobin (MCH), mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC), 

https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=ar&tl=en&u=https://basicandappliedzoology.springeropen.com/articles/10.1186/s41936-018-0025-7%23CR27#CR27
https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=ar&tl=en&u=https://basicandappliedzoology.springeropen.com/articles/10.1186/s41936-018-0025-7%23CR27#CR27
https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=ar&tl=en&u=https://basicandappliedzoology.springeropen.com/articles/10.1186/s41936-018-0025-7%23CR27#CR27
https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=ar&tl=en&u=https://basicandappliedzoology.springeropen.com/articles/10.1186/s41936-018-0025-7%23CR27#CR27
https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=ar&tl=en&u=https://basicandappliedzoology.springeropen.com/articles/10.1186/s41936-018-0025-7%23CR27#CR27
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    293   

 (4) م. الرقن التسلسلي2020يونيو  ،(1الوجلد الثالث، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

The Effect of Olive Oil on Hematotoxicity Induced by Ibuprofen  

in Male Rabbits  

Dr. Abdulrahman Salem Yaseen              Dr. Abdullah Ahmed Babsili                 Rafat Mohsen Hussein Salem 
Assistant Prof. of animal physiology       Assistant Prof. of biochemistry              Master's student   
Department of Biology                             Department of Biology                          Department of Biology 
College of Sciences                                  College of Sciences                               College of Sciences   
Hadhramout University, Yemen              Hadhramout University, Yemen            Hadhramout University, Yemen 
                                                          

 

 

Abstract: 
         Ibuprofen is known as a nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), described as 

analgesic, antipyretic and anti-inflammatory agent. Ibuprofen had been notified to be linked 

with some adverse effects. This present study was performed to find out the toxic effects of 

ibuprofen on blood cell components of male rabbits, as well as to evaluate the effective role 

of olive oil in reducing its toxicity.  

          A total of eighteen male rabbits weighing between (900-1000 g) selected randomly 

from the local market. The study sample was categorized into three groups: six male rabbits 

control group orally administered with distilled water once per day for 30 days, six male 

rabbits group orally administered with (40 mg/kg) ibuprofen once per day for 30 days and 

six male rabbits group orally administered with (40 mg/kg) ibuprofen and 2 ml/kg of olive 

oil once per day for 30 days. At the end of experiment, all experimental animals were 

sacrificed and blood sample was collected. Red blood cells mass and indices, white blood 

cells count and differential, as well as platelets count were estimated using a hematological 

autoanalyzer instrument.  

         The results showed 40 mg of ibuprofen caused a significant decrease (P˂ 0.001) in the 

mass and indices of red blood cells and platelets counts. Also, a significant increase showed 

in total of white blood cells and disturbances of differential in ibuprofen group compared 

with control group. The use of olive oil had a positive effect against the hematotoxicity of 

ibuprofen, the results recorded improvement in the level of blood components in ibuprofen 

and olive oil group compared with ibuprofen group.  

          In conclusion, regular intake of olive oil syrup may be useful in improving blood 

components and may reduce the hematotoxicity of ibuprofen agent. Further studies at 

molecular level are needed to know the exact mechanism of ibuprofen hematotoxicity.   

Keywords: Ibuprofen, Olive oil, Hematotoxicity, Rabbits. 

 

 

Introduction:  

            Ibuprofen, 2-(4-isobutylphenyl) propionic acid, belongs to the class of drugs called 

nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). Ibuprofen is prescribed commonly as an 

analgesic, antipyretic and anti-inflammatory agents in conditions like osteoarthritis, 

rheumatoid arthritis, juvenile idiopathic arthritis, and acutely painful musculoskeletal 

conditions (Lichtenberger et al., 2012; Foreman et al., 2018). Ibuprofen exert their anti-

inflammatory, analgesic, and antipyretic effects by inhibiting of prostaglandins (PGs) 

synthesis, by suppressing the enzyme cyclooxygenase (COX), which are the enzymes that 
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