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 مجلةالرؤية ورسالة وأهداف 
 

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

 

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

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

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

 المحكَّمة.   البحوث الرصينة ، من خالل نشرإثراء المعرفة العممية  -

 .؛ لنشر البحوث والدراسات في مختمف مجاالت العموم اإلنسانية والتطبيقيةوالدارسينإتاحة الفرصة لمباحثين   -

 في خدمة المجتمع، وحل مشكالته، والمحافظة عمى قيمه األصيمة.  م نشر البحوث والدراسات التي ُتْسهِ   -
 

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



 قواعد النشر في مجلة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية

3659-2708ISSN:   
 

 أوالً: القواعد العامة للنشر:

 تتوافر فیها الشروط اآلت�ة: على أنالتطب�ق�ة و  لعلوم اإلنسان�ةا�اللغتین العر��ة واإلنجلیز�ة، في المكتو�ة  ال�حوثُ�قبل للنشر    

 وتتوافر ف�ه شروط ال�حث العلمي المعتمد على المنهج�ة المتعارف علیها في �تا�ة ال�حوث العلم�ة. أن �كون ال�حث أصیًال   -١

ال ُ�سمح بنشره ُقبل للنشر  و�ذا . أو موجًزا، �امًال أخرى  نشر للنشر في أي جهة اقدمً مقد سبق نشره أو  �كون ال�حثُ  أالَّ   -٢

 في أي جهة أخرى ولو بلغة أخرى إال �موافقة خط�ة من رئ�س هیئة التحر�ر.

اآللي  على الحاسب اومطبوعً  –إن وجدت  -األشكال وضوح دقة الحروف و  ابلغة سل�مة مراع�ً  اال�حث مكتو�ً أن �كون   -٣

) بین ١٬١٥) �مسافة (١٦�حجم ( )Traditional Arabic( بنوع خط :اللغة العر��ة)، Microsoft word(على برنامج 

على وجه واحد، ) بین األسطر، ١٬١٥) �مسافة (١٢) �حجم (Times New Roman( بنوع خط :األسطر. واللغة اإلنجلیز�ة

صفحة ) ٣٠( أال یز�د عدد صفحات ال�حث عنسم) على جانبي الورقة، و  ٣مع ترك هامش بنحو ( A4)على ورق مقاس (

�ما في ذلك األشكال والجداول والصور  ترقم جم�ع صفحات ال�حث ترق�ًما تسلسلً�ا، على أن متضمنة الهوامش والمراجع

 ردة متجاوزًة هذا الحّد �حسب طب�عة ال�حث وآل�اته.تحر�ر النظر في �عض ال�حوث الواالو�حق لهیئة  .والمالحق وقائمة المراجع

 بدقة التوثیق وحسن استخدام المصادر والمراجع وتثبیتها �اآلتي:  اأن �كون ال�حث ملتزمً   -٤

مرّقمة  ) بین األسطر،١٬١٥) �مسافة (١٣) �حجم (Traditional Arabicبنوع خط (في نها�ة ال�حث هوامش ال ُتوضع -أ

، ُتعتمد فیها األصول المتعارف علیها �حیث تتضمن: اسم المؤلف، عنوان الكتاب أو المقال، جهة النشر، آل��ا متسلسًال ترق�ًما 

مكان النشر، سنة النشر، الجزء والصفحة. وفي حالة الرجوع إلى الدور�ات �كون التوثیق على النحو اآلتي: اسم المؤلف، 

 �ة، المجلد، العدد، السنة، الصفحة.عنوان ال�حث، اسم الدور 

، مصوغة �حسب المتعارف عل�ه في ال�حث العلمي، وفي في نها�ة ال�حث �عد الهوامشالمصادر والمراجع قائمة وضع تُ  -ب

 . عدادها الترتیب األلف�ائيحالة وجود مصادر بلغة أجنب�ة تضاف قائمة بها منفصلة عن قائمة المصادر العر��ة، ُیراعى في إ 

 نيا: إجراءات النشر:ثا

�فید �أن �حثه عمل أصیل له ولم �سبق نشره ولن �قدم لغرض النشر في أي جهة علم�ة  ا�قدم ال�احث للمجلة إقراًرا خط��  -١

 .أخرى (وفق النموذج اُلمعّد لذلك)

إلى عنوان المجلة  ) وذلكCDال�حث المقدم للنشر من أصل وثالث نسخ ورق�ة، ونسخة إلكترون�ة على قرص مدمج ( ُ�سلم -٢

 .العنوان، وجهة العمل، ورقم هاتفه، وعنوان بر�ده اإللكترونيو  ،ولق�ه العلمي ،�حیث �ظهر في غالف ال�حث اسم ال�احث

 و�رفق �ه إشعار التسدید لمبلغ رسوم النشر.

 ق ال�احث نسخة مختصرة من سیرته الذات�ة إذا تعامل مع المجلة للمرة األولى. یرف -٣



عنوان �تا�ة  ؛ مع مراعاةلكل ملخص�لمة)  ١٥٠ -١٠٠( نحوفي  اإلنجلیز�ةو العر��ة �اللغتین  انیرفق �ال�حث ملخص -٤

 .بلغة �ل ملخصال�حث 

 لهیئة تحر�ر المجلة الحق أن تطلب إجراء تعدیالت �سیرة أو شاملة على ال�حث قبل إجازته للنشر. -٥

 �خطر ال�احث بتار�خ تسلُّم �حثه، وتقوم هیئة التحر�ر �استكمال إجراءات التحك�م. -٦

ة واالختصاص خالل ثالثة قبوله للنشر �عد عرضه على محكمین من ذوي الكفاء عدم أوال�حث قبول �خطر ال�احث �قرار  -٧

 ال�حث. تسلُّمتار�خ  مناألكثر  أشهرفي

، قبل النشر من المحكمین ترسل المالحظات إلى ال�احث إلجراء التعدیالت الالزمةأو تعدیالت ات إضاففي حالة ورود  -٨

 .ال�احث مالحظات المحكمینأسبوعان منذ تسلُّم خالل مدة أقصاها  ال�حث �عد إجراء التعدیالت المطلو�ة اد�ععلى أن 
 

 ثالثاً: أحكام عامة:

 ال�حوث التي تخالف قواعد النشر وشروطه ال ُینظر فیها وال تعاد إلى أصحابها. -١

 المجلة غیر ملزمة �إعادة ال�حوث إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر. -٢

 الحصول على موافقة خطّ�ة من رئ�س هیئة تحر�ر المجلة.، وال �جوز نشر جزء منها دون تؤول جم�ع حقوق النشر للمجلة -٣

 تعبر ال�حوث المقدمة للنشر �المجلة عن آراء أصحابها فقط، وال تعبر �الضرورة عن وجهة نظر المجلة أو الجامعة. -٤

ألف  ) عشرون ٢٠٬٠٠٠ه (قدرُ  اابل النشر في المجلة مبلًغا نقد�� �ان مقیدفع ال�احث من غیر الهیئة التدر�س�ة �جامعة الر  -٥

) ١٥٠و�دفع ال�احث من خارج الجمهور�ة ( ).٢٥٤٠٣٨٦٧٤(ُتودع لدى شر�ة العمقي للصرافة في حساب رقم ر�ال �مني، 

 .اا أمر�ك�� مائة وخمسین دوالرً 

 ) المذ�ورة أنًفا.ا ثالثً ) من البند (  ٥�ورة في الفقرة ( عند اإلعتذار عن عدم النشر ال تعاد الرسوم المذ -٦

 والتطب�ق�ة على عنوان المجلة: اإلنسان�ة للعلوم الر�ان توّجه المراسالت وال�حوث �اسم رئ�س تحر�ر مجلة -٧

.            للمؤتمرات د. علي هود �اع�ادأ. أمام قاعة  اإلنشاءات، -فوة  -المكال  –محافظة حضرموت  –الجمهور�ة ال�من�ة 

 .  و�مكن أن ترسل ال�حوث على البر�د اإللكتروني للمجلة: )٠٠٩٦٧٥٣٦٢٩٤٠(: رقم هاتف
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  اإِلْشكاُل الُمْصطََلِحي في حقِل الدراساِت القرآنيةِ 
 )رؤيُة معالجٍة(
 د. سعيد عمر بن دحباج                                                                                                        

 أستاذ التفسَت وعلوم القرآن اؼبشارك
 كلية الًتبية  -ون جامعة سيئ                                                                                                           

 : ملخصال
تلك اؼبتعلقة يعاِب ىذا البحث وجًها من وجوه اإلشكال اؼبصطلحي ُب حقل الدراسات القرآنية، وباألخص 

باإلهبام، ُب حدود مصطلحات ثالثة يكثر دوراهنا لدى اؼبشتغلُت ُب حقل البحث والدراسات القرآنية، ىي: 
  :يسعى البحث لتحقيق صبلة أىدافو والعالقة بينها،  أصول التفسير، قواعد التفسير، علوم القرآن()

 وتبيينها حدودىا ُُت وتب َ  ،القرآنية اإلسهام ُب معاعبة صبلة من اؼبصطلحات ُب نطاق حقل الدراسات -1
 وماىية كل منها.

وقد اقتضت طبيعة  ج تطبيقي ؼبعاعبة اإلشكالية اؼبصطلحية ُب ؾبال الدراسات القرآنية.وذَ نُْ تقدًن أُ  -2
 البحث أن يتضمن )مقدمة، وثالثة مباحث، وخاسبة، وقائمة اؼبصادر( كاآلٌب:

 :قدمةاؼب
 الدراسات القرآنية. اؼببحث األول: اؼبصطلحية ُب حقل 

 اؼببحث الثاين: تعريف كل من: )أصول التفسَت، قواعد التفسَت، علوم القرآن( والفروق بينها.
ومباحث كل من: قواعد التفسَت، أصول التفسَت، علوم القرآن. خاسبة، وقائمة  اؼببحث الثالث: موضوعات

 مصادر البحث.
 تائج والتوصيات منها:وقد خلص الباحث ُب خاسبة حبثو إٔب صبلة من الن

قواعد كليات القرآن  –ثانًيا قواعد أصول التفسَت، –أوًًل ضرورة تقسيم قواعد التفسَت قسمة ثنائية:  -1
وبلورة  ،التأصيلي لعلم التفسَت الشق ا منو ُب استكمال إنضاجإسهامً  ؛الكرًن ومعهودات خطابو

 مصطلحاتو.
القرآنية عموًما تعطي ؽبذا العلم ىويتو وسبيزه عن  ن ضبط اؼبصطلحات اؼبتعلقة بالتفسَت والدراساتأ -2

 غَته.
 ب اًلستفادة من اعبهد اؼببذول ُب الدرس األصوٕب لدى الفقها  واألصوليُت ُب إنضاج )أصول جي -3

 ووضوح اؼبعآب. ،والوصول بو إٔب مرحلة النضج ،أصول فنهمأسبق ُب بلورة  الكوهنم ؛التفسَت وقواعده(
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ْصطََلِحي ُب حقِل الدراساِت القرآنيةِ 
ُ
 د. سعيد عمر بن دحباج               )رؤيةُ معاعبٍة( اإِلْشكاُل اؼب

عبهود ًلستكمال دراسة مواضع اإلشكال اؼبصطلحي ُب حقل الدراسات يوصي الباحث دبواصلة ا -4
الثالثة )علوم القرآن،  القرآنية، فما ًب التعرض لو ُب ىذا البحث من حبث اإلشكالية ُب اؼبصطلحات

تنتظر من  ،رٍ ثُ إشكاًلت كُ  صبلةَت( ليس سوى إشكالية واحدة من وأصول التفسَت، وقواعد التفس
 لدراسة.يتناوؽبا بالبحث وا

 :مقدمةال
اغبمد هلل رب العاؼبُت، والصالة والسالم على نبينا ؿبمد الصادق الوعد األمُت، وعلى آلو وصحابتو، 

 والتابعُت، وبعد:
شتات ما تفرق من  مُ لَ وي ُ  ،فإن الشق التأصيلي التقعيدي للعلوم ذو أمهية كربى؛ إذ بو تنتظم كلياهتا

للوصول دبا يشتغلون بو  ؛ج ب اؼبشتغلُت بكل فن من الفنون بذل اعبهودموضوعاهتا ومسائلها، ولذا كان من وا
 حبيث تتبلور مالؿبو واذباىاتو. ،من علم إٔب مرحلة اًلستقرار واإلنضاج

الضبابية واًلضطراب، وتنازع  جوان ب منو تكتنفهاوألن الشق التأصيلي التقعيدي لعلم التفسَت ما زالت 
عاِب طرًفا أو وجًها من وجوه اإلشكال اؼبصطلحي ُب ؾبال يل البحث اجا  ىذف ،اإلطالقات واؼبصطلحات

رؤيُة  - اإِلْشكال الُمْصطََلِحي في حقِل الدراساِت القرآنيةِ ، وضبل عنوان )التفسَت والدراسات القرآنية
  .(معالجةٍ 

 مشكلة البحث:
ذو فروع وذيول، ن الكالم عن اإلشكال اؼبصطلحي ُب حقل التفسَت والدراسات القرآنية متشع ب و إ

يكثر دوراهنا واستخدامها  ،ولكننا سنقتصر ىنا على معاعبة اإلشكالية اؼبتعلقة بثالثة إطالقات أو مصطلحات
ىذه  اعمومً ا واؼبشتغلُت بالقرآن وعلومو دراسة وتعليمً  اخصوصً شتغلُت بالكتابة ُب ىذا ااجمال وتوظيفها لدى اؼب

 .فسير، علوم القرآنأصول التفسير، قواعد التاؼبصطلحات ىي: 
 أىمية البحث:

عٌت بالوقوف على ظاىرة اإلشكال اؼبصطلحي ُب حقل الدراسات يُ  ُب كونو لبحثا اتربز أمهية ىذ
واإلسهام ُب إنضاج اؼبعرفة اؼبصطلحية    ،قدر اإلمكان     مسائلها   بعض وربرير الكالم حول ،القرآنية

وُب ىذا كثَت من توفَت اعبهود واألوقات على  ،ر مالؿبها وحدودىاومن ٍب استقرارىا وتبلو  ،للدراسات القرآنية
وتشع ب الكالم واؼبطارحات حول اؼبصطلحات الكثَت دوراهنا ُب ىذا  ،الدارسُت ُب حقل الدراسات القرآنية

 .(1) ااجمال، يقول ابن حزم: )لو اتفقت مصطلحات الناس ًلنتهت ثالثة أرباع خالف أىل األرض(
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ؼبعاعبة صبلة من اؼبصطلحات الكثَت دوراهنا ُب ؾبال الدراسات القرآنية والتفسَت، وؿباولة  البحث اأٌب ىذي
ىذه  دبا يسهم ُب استقرار    قدر اؼبستطاع     حل اإلشكال اؼبصطلحي وضبط حدود ماىية كل مصطلح  

  اؼبصطلحات وتبُت حد كل منها

. 
 ويضاف إلى ما سبق:

لتفسَت والدراسات القرآنية عموًما تعطي ؽبذا العلم ىويتو وسبيزه عن ن ضبط اؼبصطلحات اؼبتعلقة باإ -
 غَته.

ُب ؾبال الدراسات القرآنية دبا  والبحث ا للتيسَت ُب العلم والتعلم والتأليفذلك مسلكً  البحث ُب يعد -
 بلورة مالمح التأصيل والتقعيد ُب ىذا السياق. ُبيسهم 

  حقل الدراسات القرآنية بعضها عن بعضها اآلخر.كما أنو يسهم ُب سبييز العلوم والفنون ُب -
 أىداف البحث:

 تلخص أىداف البحث في اآلتي:ت
وأثرىا السليب  ،الدراسات القرآنية حقلُب  وحضورىا التنبيو على خطورة استمرار اإلشكالية اؼبصطلحية -1

 على اعبهد البحثي القرآين والدرس التفسَتي.
 وتبيينها  حدودىاُُت ات ُب نطاق حقل الدراسات القرآنية وتب َ اإلسهام ُب معاعبة صبلة من اؼبصطلح -2

 وماىية كل منها.
 ؼبعاعبة اإلشكالية اؼبصطلحية ُب ؾبال الدراسات القرآنية. كمقًتح  تقدًن أنوذج تطبيقي -3

تها فبا لو عالقة باإلشكال اؼبصطلحي ُب حقل الدراسات سىنالك مواضع أخرى تتوج ب درا أن ًل ري ب
ا فقد جا  سابقً عاِب بشكل خاص ما يتعلق باؼبصطلحات الثالثة اؼبذكورة يأن  اد الباحثكن ؼبا أر القرآنية، ول

 إٔب اآلٌب: يموتقس
 مقدمة.

 اؼببحث األول: اؼبصطلحية ُب حقل الدراسات القرآنية. 
 اؼببحث الثاين: تعريف كل من: )أصول التفسَت، قواعد التفسَت، علوم القرآن( والفروق بينها.

 ث الثالث:  موضوعات ومباحث كل من: قواعد التفسَت، أصول التفسَت، علوم القرآن. اؼببح
 خاسبة، وقائمة مصادر البحث.
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 المبحث األول
 المصطلحية في حقل الدراسات القرآنية

مثال على ذلك الفقو ، و ُب الغال ب من شق نظري وشق تطبيقيامتازت العلوم اإلسالمية بكوهنا تًتك ب 
 واكبو علم أصول الفقو الذي ديثل اعبان ب النظري.  إذ ؛ديثل اعبان ب التطبيقي سالمي الذياإل

ديث دراية(، وكما للفقو بالنسبة لعلوم اغبديث، فعلم )اغبديث رواية( جياوره علم )اغب ونفس الشي  لْ وقُ 
 للغة أصوؽبا. و للحديث أصولو فأصولو، 

لعلم )تفسَت كتاب اهلل    تعأب   (، ومقارنتها بغَتىا  وبأدىن تأمل ُب اعبهود العلمية إلنضاج الشق التأصيلي
يتوفر اًلستقرار ؼبالمح العلوم التأصيلية لتلك الفنون  إذ ؛نرى البون الشاسع، والفرق الكبَتالعلوم األخرى من 

للعلم  الدراسات القرآنية والتفسَت، وإن من أىم ما يعاعبو الشق التأصيلي لوتبلورىا ما ًل قبده متوفرًا ُب حق
 التعريف باؼبصطلحات اليت يكثر دوراهنا لدى اؼبشتغلُت بو.

 شأنو شأن كثَت من العلوم - كعلم  – ُب أن علم التفسَت أحد علوم القرآن، والتفسَت خيالف أحد ًل
 ا ؼبعيارية نتائجو وـبرجاتو.ويشكل مرجعً  ،يضبط حركتو ،حباجة لشق نظري تأصيلي

ُب  -ا وربديدً  - صطلحي ُب حقل الدراسات القرآنيةاإلشكال اؼبوألن وجهة ىذا البحث ىي معاعبة 
 - ىنا - ( فإننا حباجةأصول التفسير، قواعد التفسير، علوم القرآناؼبصطلحات الثالثة اليت يكثر دوراهنا: )

وتبُت الفروق  ،للتمهيد والتعريج على مفهوم اؼبصطلحية واًلصطالح، ٍب التعريف بكل من األصل والقاعدة
 ؼبناقشة اؼبصطلحات الثالثة اؼبذكورة.  وأرضية بعدُ ليكون ىذا مدخاًل  ؛اإلطالقُت بُت

 المصطلحية واالصطالح:
 ،وما خيتار ؽبا من ألفاظ ،يتؤب اؼبفاىيم العلمية إذْ أىم أفرع علم اللغة التطبيقي؛  إحدىإن اؼبصطلحية 

ولقد حظيت اؼبصطلحية  ،وترصبةٍ  وتعري بٍ  قٍ ويتناول اؼبصطلح من حيث ظباتو ووسائل تكوينو اللغوية من اشتقا
 ،ٔب ىذا العلم الوليد مع بد  عصر الصناعة ُب أورباإُت واؼبتأخرين، وقد زادت اغباجة بعناية فائقة من اؼبتقدم

ٔب تسميات علمية حبيث ًل تتداخل وتتسم بالصبغة العلمية، إات اليت ربتاج د من السلع واؼبخًتعونشو  عد
لح وصوغو، وساىم طا باؼبص( اؼبنبثقة عن اؼبعهد السويسري للتقنية اليت هتتم أساسً 37لجنة ونشأ ما يسمى )ال

وربدد  ،ىيئات خاصة تضع اؼبعايَت - اآلن - ُب تطور ىذا العلم أفراد ومؤسسات ُب أوربا والعآب، وأصبح لو
 الشروط الالزمة لصوغو.
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الذي أصدر  ،العربية ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة وبالنسبة للعآب العريب فإن من أىم اؼبؤسسات واؽبيئات
للمصطلحات العلمية، ومكت ب التعري ب وتنسيقو ُب الوطن العريب اؼبوجود  (اومعجمً  ؾبموعةً  44)أكثر من 

 باؼبغرب العريب.
ومن أشهر العلما  اللغويُت الذين اىتموا بعلم اؼبصطلح الدكتور ؿبمود فهمي حجازي، والدكتور عبد 

 من العلما  األفذاذ. اشاىُت وغَتمهالصبور 
اليت تضع معايَت اعبودة للمصطلحات، وىناك من العلما   ،لقد أصبح ؽبذا العلم ىيئة تسمى )األيزو(

 الذين ألفوا ُب ىذا العلم، ومنهم:
 ا أظباه )نظرية اؼبصطلح(.الذي وضع كتابً  ،   الدكتور على القاظبي1
 أظباه )األسس اللغوية لعلم اؼبصطلح(. االذي وضع كتابً  ،   الدكتور حجازي2

 ما المراد بالمصطلح؟
عرف اًلصطالح قدديًا باسم: )اؼبواضعة(، أو )علم اغبدود(، أي: حدود األلفاظ، أو علم الدًللة الذي 

 عرف بعد ذلك بعلم اؼبصطلحات لكثرهتا وشيوعها ُب كل فن.
 االصطالح في اللغة: 

مصدر ميمي للفعل اصطلح، وقد يكون اسم مفعول لذات  مصدر اصطلح دبعٌت اتفق، و)اؼبصطلح(
 الفعل، على تقدير متعلق ؿبذوف، أي "مصطلح عليو".  

 االصطالح اصطالًحا: 
 ومن ذلك:  ،ى ( أكثر من تعريف للمصطلح816أورد اعبرجاين )ت: 

 اًلصطالح عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشي  باسم ما يُنقل عن موضعو األول. -1
 ج اللفظ عن معٌت لغوي إٔب آخر ؼبناسبة بينهما.ىو إخرا  -2
ًلصطالح لفظ معُت بُت قوم اًلصطالح: اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزا  اؼبعٌت، وقيل: ا -3

 .(2)معينُت
بقولو: ))ىو اتفاق القوم على وضع الشي ،  ى ( اًلصطالح1094قا  الكفوي )ت ويعرف أبو الب

 .(3) إٔب معٌت آخر لبيان اؼبراد((وقيل: إخراج الشي  عن اؼبعٌت اللغوي 
وبالتأمل ُب التعريفات اؼبذكورة نلحظ اتفاقها على معٌت اؼبواضعة والتوافق بُت قوم ما على وضع جديد 

بإعطائو معٌت على سبيل التقييد أو التخصيص، ولكن حينما يكون اؼبعٌت الذي يكتسبو اللفظ تقييًدا  ،للفظ
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، وحينما يكون من غَت الشرعي يكون عرفًيا حبس ب (4) طلًحا شرعًياأو زبصيًصا من جهة الشرع يكون مص
 صنف القوم الذين تعارفوا عليو وتواضعوا، ويأٌب قبل ىذا وذاك اغبقيقة اللغوية، وما يعرف حده باللغة، وفيها

واغبقيقة اللغوية ))ىي اللفظ اؼبستعمل فيما وضع لو ُب وضع بو  ،يقال: معٌت الكلمة ُب اللغة كذا

 ؛ حبيث تدل على معناىا بنفسها من غَت حاجة إٔب عالقة أو قرينة. (5) تخاط ب((ال
بشأن اؼبصطلح ُب ؾبال الدراسات الشرعية فإن فبا جي ب معرفتو التفريق بُت ما ىو من قبيل اؼبصطلح بُت 

قها ؛ ولعل يقول أبو البقا  الكفوي: ))واًلصطالح مقابل الشرع ُب عرف الف ،االعلما  وخالفو فبا يعد شرعً 
وجو ذلك أن اًلصطالح )افتعال( من )الصلح( للمشاركة كاًلقتسام، واألمور الشرعية موضوعاُت الشارِع 
وحده ًل بتصاٍّب عليها بُت األقوام وتواضٍع منهم. ويستعمل اًلصطالح    غالًبا    ُب العلم الذي ربصل 

ىذه الدكتور بكر أبو زيد بقولو: ))ٍب ليعلم أن  ، ويؤكد على نتيجة البحث(6) معلوماتو بالنظر واًلستدًلل((
من ىذه األلفاظ اًلصطالحية ما ًل تثبت دًللتو على وتَتة واحدة، بل يعًتيها اًلستبدال والسعة والضيق؛ 
حبيث تتسع مدلوًلهتا أو تضيق، وزبتص دبعٌت ما، لكن ىذا التغَت ُب نطاق مقاييس اللغة والشرع، وىذا 

لفاظ اؼبتلقاة بنص من الشارع غَت وارد، وؽبذا حصل التفريق ُب ألقاهبا فيقال فيما ورد بو التطور أيًضا ُب األ

 .(7) ((نص: )حقيقة شرعية( وًل يقال: )حقيقة اصطالحية( . واهلل أعلم
 االصطالح أم المصطلح؟

 كلميت ومن يقوم باستقرا  وتتبع ؽبذا اللفظ ُب مراجع ومصادر كثَتة، جيد أنو يغل ب عدم التفريق بُت
ه( ُب وصفو لكتابو 380دبعٌت واحد. يقول اػبوارزمي )ت إلطالقانفقد استخدم ا ؛" و"اصطالح""مصطلح

ما بُت كل طبقة من العلما  من  اح العلوم وأوائل الصناعات، مضمنً جعلو جامًعا ؼبفاتي)) "مفاتيح العلوم": إنو
ى : ))حىت ًل يكون شي  منو  395ارس ت ، ويقول أبو اغبسُت أضبد بن ف(8) اؼبواضعات واًلصطالحات((

ولو كانت اللغة مواضعة واصطالًحا ٓب يكن أولئك ُب اًلحتجاج )) ويقول ُب موضع آخر: (9)مصطلًحا عليو((
ٓب : ))ه(911)ت  . ويقول السيوطي(10)بأؤب منا، ُب اًلحتجاج، بنا لو اصطلحنا على لغة اليوم وًل فرق((

زمان يقارب زماننا أصبعوا على تسمية شي  من األشيا  مصطلحُت عليو، فكنا من العرب ُب  اقومً  يبلغنا أن
نستدل بذلك على اصطالح قد كان قبلهم، وقد كان ُب الصحابة وىم البلغا  الفصحا  من النظر ُب العلوم 

ل ، ومث(11) الشريفة ما ًل خفا  بو، وما علمناىم اصطلحوا على اخًتاع لغة أو أحداث لفظة ٓب تتقدمهم((
ذكر سب ب وضعو  ،"كشاف اصطالحات الفنون" ألف كتابوه(  الذي 1158ي )ت ىذا قبده عند التهانو 
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وقبده ُب موضع تال  (12) ((ات، فإن لكلٍّ اصطالًحا خاًصا بوؽبذا الكتاب أنو ًلحظ )) اشتباه اًلصطالح
 .((ت منها اؼبصطلحات، أوان اؼبطالعةفاقتبس))يقول: 

 ل الدراسات القرآنية:اإلشكالية المصطلحية في حق
ُب  إلمهاللعلم التفسَت فإن من مظاىر ااعبهد التأصيلي والتقعيدي  إمهالر إٔب اقد أش ان الباحثإذا ك

يلحظ  إذ ؛صبلة من مصطلحاتو وأصولو ُبتفسَت( تلك الضبابية والغموض ىذا الشق اؼبتمثل ُب )أصول ال
لتفسَت وقواعده الشي  الكثَت من التضارب والتخالف ُب اؼبتأمل ُب اؼبؤلفات اليت عنيت بالكتابة ُب أصول ا

   بالكلية بينها. واإلهبام تبُُت دًللة اؼبصطلح ومعناه دبا يصل إٔب حد التناقض
 ،إن اإلشكاليات اؼبصطلحية اليت كبن بصدد دراستها ومعاعبتها ُب ىذا البحث ليست أكثر من مظهر

ر جهوًدا علمية جادة مكثفة لسدىا، أو كما قال بعضهم: ))لقد آن يؤكد ىذا القصور والثغرة اليت ٓب تزل تنتظ
 .(13) األوان لتوبة مصطلحية((

وأبرزىا ما سطره الشاىد البوشيخي ربت عنوان: )كبو  ،كتابات ُب ىذا ااجمالالهود و اعبىنالك بعض 
طلحات القرآنية، ا لفكرة اؼبعجم الشامل للمصوضع أسسً  إذ ؛معجم تارخيي للمصطلحات القرآنية اؼبعرفة(

للوصول بعد ذلك إٔب  ؤىا؛واستقرا األلفاظ القرآنية ذاهتاتتبع  ىي البوشيخي اووجهة ىذا اؼبعجم كما أوضحه
القول باصطالحية ىذه األلفاظ وفق اًلستعمال القرآين لو من عدمها، وإنا وجهة حبثنا دراسة اإلشكالية 

 ًل اصطالحية اللفظ القرآين ذاتو. هوقواعد بأصول تفسَت اللفظ القرآين ةاؼبصطلحية اؼبتعلق
 المبحث الثاني

 )تعريفها والفروق بينها(ر ن، وأصول التفسير، وقواعد التفسيعلوم القرآ
 توطئة: 

من أبرز مواضع اإلشكال اؼبصطلحي ُب حقل الدراسات القرآنية تعريف كلٍّ من: )أصول التفسَت، 

   (14)الًتادف والتطابق من القة بُت ىذه اإلطالقات الثالثة أىيوقواعد التفسَت، وعلوم القرآن(، ومعرفة الع
 أن العالقة بينها من باب العالقة بُت خاص وعام، أو جز  وكل؟  والتباين والتغاير؟ أ و منأ

وًل ري ب أن مرد اإلشكال ُب ىذا اؼبوضع إٔب ما سبقت اإلشارة إليو من حاجة الشق التأصيلي التقعيدي 
 ببلورتو وإنضاجو، وردبا صح القول بأن قسطًا كبَتًا من ىذا اإلشكال ٌَت عْ ود إضافية جديدة ت ُ لتفسَت القرآن عبه

يعد مظهرًا طبيعًيا  )أصول التفسير، وقواعد التفسير، وعلوم القرآن(الذي ينتاب ىذه اؼبصطلحات الثالثة 
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 ،مرىا تنحو كبو التعميم واإلصبالأًلبد للشق التأصيلي للتفسَت أن دير هبا، وذلك أن العلوم ُب مبتدأ  ،ؼبرحلة
 ٍب ما تلبث أن تتبلور وتنضج وتستبُت مالؿبها.

وسوف يكون من منهجيتنا ُب السَت هبذا البحث أن نقف على ما نستطيع الوقوف عليو من حدود 
وتعريفات وضعت ؼباىيات اؼبصطلحات موضع النقاش، والتعرض ؼبا لو عالقة باستجال  حاؽبا، واػبلوص بعد 

ك إٔب تسجيل الرؤى اػبتامية بشأن كل مصطلح ُب ضو  ما وصلت إليو اؼبسَتة اؼبصطلحية لكل منها ُب ذل
وُب ضو  ما يظهر لنا رجحانو بعد اؼبقارنة بُت األقاويل ُب سياق دراسة كل  ،استخدام أىل الفن والتخصص

 مصطلح أو مفهوم.
انتابت كثَتًا من  ا وضبابيةً هبذا الباب ذبد التباسً  تْ يَ نِ و ُب اؼبؤلفات اليت عُ تَ لْ جَ أَ وأنت إذا أنعمت النظر وَ 

 تلك الكتابات.  
 )أصول التفسير، وقواعد التفسير، وعلوم القرآن(ديكننا القول بأننا لو أردنا ترتي ب ىذه اإلطالقات 

 من حيث الظهور زمانًا لكانت كاآلٌب:
 علوم القرآن. -
 أصول التفسَت. -
 قواعد التفسَت. -

 المطلب األول
 عريف المصطلحات: )علوم القرآن، أصول التفسير، قواعد التفسير(ت

سنكتفي ىنا بإيراد بعض التعريفات ؽبذه اؼبصطلحات مع التعليق حبس ب ما يقتضيو اؼبقام، ونؤخر إعمال 
 منهجية التحليل واؼبقارنة، واػبلوص دبا ديكن اػبلوص بو من رؤى ُب اؼبطل ب الذي يلي ىذا ًلحًقا. 

 القرآن: علوم - أواًل 
يعد ىذا اإلطالق أكثر شيوًعا وأسبق ظهورًا من أخويو )أصول التفسَت، وقواعد التفسَت(، وقد عرف 

 :منها ،مصطلح )علوم القرآن( بأكثر من تعريف
عرفو الزرقاين بقولو: ))مباحث تتعلق بالقرآن الكرًن من ناحية نزولو وترتيبو وصبعو وكتابتو وقرا تو ما  -

 .(15) ناسخو ومنسوخو ودفع الشبو عنو وكبو ذلك((وتفسَته وإعجازه و 
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وعرفو مناع القطان فقال: ))واؼبراد بعلوم القرآن: العلم الذي يتناول األحباث اؼبتعلقة بالقرآن من حيث  -
معرفة أسباب النزول، وصبع القرآن وترتيبو، ومعرفة اؼبكي واؼبدين، والناسخ واؼبنسوخ، واحملكم واؼبتشابو، 

 . (16) ا لو بالقرآن((إٔب غَت ذلك فب
وعرفو د. عبداغبق القاضي بقولو: ))اؼبباحث اؼبتعلقة بالقرآن من ناحية مبدأ نزولو، وكيفية ىذا النزول،  -

ومكانو ومدتو، ومن ناحية صبعو وكتابتو ُب العصر النبوي، وعهد أيب بكر وعثمان، ومن ناحية إعجازه 
ثالو، ومن ناحية ترتي ب سوره وآياتو وترتيلو وأدائو وناسخو ومنسوخو، وؿبكمو ومتشاهبو، وأقسامو وأم

  .(17) إٔب غَت ذل((
وعرفو ؿبمد أبو شهبة فقال: ))علم ذو مباحث، تتعلق بالقرآن الكرًن من حيث نزولو وترتيبو وكتابتو  -

وصبعو وقرا اتو وتفسَته وإعجازه، وناسخو ومنسوخو، وؿبكمو ومتشاهبو إٔب غَت ذلك من اؼبباحث اليت 
 .(18) ُب ىذا العلم(( تذكر

حسن ؿبمد أيوب فقال: ))واؼبراد بعلوم القرآن: كل علم خيدم القرآن أو يستند إليو ويؤخذ  وعرفو د. -
 .(19) منو((

وعرفو ؿبمد أضبد معبد فقال: ))األحباث اليت تتعلق هبذا الكتاب العظيم اػبالد؛ من حيث نزولو،  -
اؼبكي منو واؼبدين، والناسخ واؼبنسوخ، واحملكم واؼبتشابو، وصبعو، وتدوينو، وترتي ب آياتو وسوره، ومعرفة 

وتفسَت آياتو، ومعرفة أحكامو وغَت ذلك من األحباث الكثَتة اليت تتعلق بالقرآن العظيم أو ؽبا صلة 
 .(20) بو((

وبشي  من اؼبقارنة بُت ىذه التعاريف ًل يكاد يلحظ اؼبتأمل كبَت فرق بينها إًل من حيث تعداد ما تيسر 
 فبن أورد صبلة مباحث ُب تعريفو إنا كان صنيعو من أن كاًل  م، وظاىرٌ م واؼبباحث اؼبندرجة ُب ىذا العلن العلو م

، وىو مسلك معهود لدى من يتكلم ُب بيان اغبدود وماىيات باب التمثيل ًل اًلستيعاب والشمول
 .اؼبصطلحات

 أصول التفسير:  –ا ثانيً 
 :منها ،وجد ؽبذا اؼبصطلح أكثر من تعريف

ىي األسس واؼبقدمات العلمية اليت تعُت ُب فهم التفسَت، وما يقع فقال: )) عرفو د. مساعد الطيارما  -1
ىي اؼببادئ العلمية ، وعرفو ُب موضع آخر بقولو: ))(21) ((من اًلختالف، وكيفية التعامل معوفيو 

 .(22) األؤب اليت حيتاجها من يريد تعلم علم التفسَت والتبُحَر فيو((
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وًل يظهر لنا كبَت  ،ونالحظ أن د. الطيار مرة أطلق عليها )األسس واؼبقدمات( وأخرى )اؼببادئ العلمية(
إشكال ُب ذلك، ولكن الذي يظهر أن عبارتو ُب التعريف األول حينما وصفها بأهنا )اليت تعُت ُب فهم 

يها ُب التعريف الثاين : )اليت حيتاجها التفسَت، وما يقع فيو من اًلختالف، وكيفية التعامل معو( أدق من اليت تل
 من يريد تعلم علم التفسَت والتبُحَر فيو(.

وعرفو د. عبدالسالم ااجميدي بقولو: ))العلم بالقواعد اليت يتوصل هبا إٔب التفسَت ...فتبٌت عليها  -2

 .(23) جزئيات التفسَت ويتوصل هبا إٔب فهم القرآن ومعرفة مناىج اؼبفسرين((
أنو قد أطلق عليو )األسس واؼبقدمات( تارة و)اؼببادئ   التعريفُت قبد ُب عبارة د. الطياروباؼبقارنة بُت

وُب عبارة د. ااجميدي وصفو بأنو )العلم بقواعد التفسَت(، دبا يوحي أن أصول التفسَت تارًة أخرى، العلمية( 
 عنده دبعٌت قواعد التفسَت. 

ن علم أصول التفسَت ىو العلم الذي يعمل ُب التفسَت ما بأ -ا أيضً  –ننا القول وإضافة إٔب ما سبق ديك
إنو قانون يضبط العملية التفسَتية، ويصوهنا من  :عملو أصول الفقو ُب الفقو، وأصول اغبديث ُب اغبديث، أي

 أي شكل من أشكال اًلكبراف. حىت إذا حصل شي  من ذلك سهل بيانو وكشفو، ومن ٍب ضبطو ورده.
 :قواعد التفسير –ثالثا 

 ومن تلك التعريفات:  ،غَت واحد اعرفه
ىي األمور الكلية اؼبنضبطة اليت يستخدمها اؼبفسر ُب تفسَته، ويكون عرفها د. الطيار فقال: ))ما  -1

  .(24) ((التفسَت، أو ترجيحا بُت األقوال استخدامو ؽبا إما ابتدا ، ويبٍت عليها فائدة ُب
لية أو األغلبية اليت يتوصل هبا إٔب استنباط معاين القرآن ))ىي األحكام الكبقولو:  د. ااجميدي هاعرفو  -2

 .(25) الكرًن ومعرفة الراجح فبا فيو خالف((
م ومعرفة  وقال د. خالد السبت: ))ىي األحكام الكلية اليت يتوصل هبا إٔب استنباط معاين القرآن العظي -3

 .(26) كيفية اًلستفادة منها((
بينها تقاربًا نسبًيا، وإن كان قد يؤخذ على قول د. السبت:  وبتأمل ُب التعريفات الثالثة نالحظ أن  

( بأنو تضييق دائرة قواعد التفسَت؛ إذ خيرج منها القواعد الًتجيحية، يتوصل هبا إٔب استنباط معاين القرآن)
وأصناًفا أخرى من القواعد، وردبا صح قول ذلك على تعريف د.ااجميدي من أنو غَت مستوع ب لكل القواعد 

 فسَتية، ويظهر أن عبارة د. الطيار أدق وأدل على اؼبعٌت واؼبصطلح، واهلل أعلم.الت
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 المطلب الثاني
 الفروق بين المصطلحات: )أصول التفسير، قواعد التفسير، علوم القرآن(

 

تعريف )مصطلح التفسَت(، ويظهر أن  علىمربط الفرس ُب الكالم ُب ىذه اؼبسألة ومرده إٔب الكالم 
ُت ماىية التفسَت وحده قد عكس نفسو على تبُت الفرق بُت الثالثة اإلطالقات اليت كبن اػبالف ُب تب

 بصددىا.
فحينما قبد من يعرف التفسَت ويوسع دًللة ىذا اؼبصطلح ليدخل فيها الوجو األدائي للقرآين اؼبتمثل ُب 

ح أصول التفسَت( فيدخل ًل نعج ب بعد ذلك إذا وجدنا من يوسع دًللة )مصطل ،القرا ات القرآنية والتجويد
 ا من علوم القرآن فحس ب.إبقاؤه علمً  فبكًنافيو ما ليس لو أدىن عالقة ببيان معاين القرآن وإن كان 

وحىت يسَت التناول ؽبذه اؼبسألة بشي  من اؼبنطقية دعونا نبدأ أوًل بتلمس الفرق أو الفروق بُت 
ا من ذلك خلصنا للكالم عن عالقة كل من: مصطلحي: أصول التفسَت وقواعد التفسَت، فإذا ما انتهين

 )أصول التفسَت وقواعد التفسَت( بعلوم القرآن. 

 الفرق بين أصول التفسير وقواعد التفسير: - أواًل 
قبل اػبوض ُب تبُت الفروق بُت )أصول التفسَت(، و)قواعد التفسَت( كبن حباجة ابتدا  لتبُت الفرق بُت 

 األصل والقاعدة لغة واصطالًحا.
 ل يوجد فرق بين األصل والقاعدة؟ى

 ــــ تعريف األصل:أواًل 

 األصل لغة:

دبراجعة اؼبادة اؼبعجمية للفظة )أصل( قبدىا تتضمن معان منها: )األصل( أساس الشي ، و)اأَلَصَلُة( 
، وما كان من النهار بعد العشي (27) اغبية، كما جا  ُب األثر ُب وصف الدجال )كأن على رأسو َأَصَلٌة(

( ، ويأٌب األصل دبعٌت 5)سورة الفرقان: چ  ڍ  ڇ چ )األصيل( وقد جا  ذلك ُب كتاب اهلل:يدعى 

(، وما يبٌت عليو غَته، وما 24)سورة إبراىيم:  چ  ی  ی چأسفل الشي ، فأصل الشجرة جذرىا كما 
 تقارب. وًل خيفى ما بُت األربعة األخَتة من ال (28) يستند الشي  عليو، وما يتفرع عنو غَته،
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  ا: األصل اصطالحً 
معٌت األصل ُب اًلصطالح مالئم ؼبعناه ُب اللغة، وعندما نقول اًلصطالح نقصد بو اصطالح علما  

وتناولوا ىذه اؼبصطلحات بالدرس وبيان  ،الشريعة، وباألخص األصوليُت؛ إذ ىم أول من قرروا أصول الفقو
 حدودىا وماىياهتا.

 منها: عد ة معان علىوعلما  الشرع يأٌب األصل ُب كالم األصوليُت 
األصل دبعٌت الدليل: كقوؽبم: األصل ُب ىذه اؼبسألة الكتاب والسنة واإلصباع، أي دليلها، وذكر ابن  -1

 النجار أن إطالق األصل ُب اًلصطالح عليو ىو الغال ب.
مقدم على  القاعدة: ووصفها بعضهم باًلستمرار، فقال: األصل القاعدة اؼبستمرة، كبو قوؽبم: النص -2

 الظاىر، واألصل أن اؼبطلق يعمل بإطالقو حىت يرد ما يقيد، أي القاعدة.
الراجح: كبو األصل عدم اغبذف، أي الراجح، وإذا تعارض القرآن مع القياس فالقرآن أصل أي راجح  -3

 عليو.
صل اؼبستصح ب: أي اغبكم اؼبتيقن الذي جيري استصحابو كبو: من تيقن الطهارة وشك ُب زواؽبا فاأل -4

 الطهارة، أي اؼبتيقن اؼبستصح ب، وكقوؽبم: األصل برا ة الذمة.
 الصورة اؼبقيس عليها: كقوؽبم: اػبمر أصل النبيذ ُب اغبرمة. -5

وأنت إذا تأملت ىذه اؼبعاين لألصل ذبدىا مناسبة ومالئمة لتعريف األصل ُب اللغة دبعٌت ما يبٌت عليو 
شريعة أن يعرف األصل كمصطلح يكثر دورانو ُب الدرس غَته وما يقاربو من معان، وحينما أراد صدر ال

 األصوٕب اكتفى بقولو بأنو األصل )) ما يبٌت عليو غَته((.
 عرف بعضهم أصول الفقو بأنو: ))القواعد اليت يتوصل هبا إٔب استنباط األحكام الشرعية من األدلة((

توصل القري ب ًل البعيد، فيخرج ما كان لو ا على ىذا التعريف: ))اؼبراد بالد. ضبد الصاعدي معلقً  ، يقول(29)
دخل ُب استخراج األحكام كالقواعد اللغوية فإهنا تدل على معرفة معاين األلفاظ اللغوية وكيفية دًللتها 

 .(30) الوضعية، وبوساطة ذلك نقدر على استنباط األحكام من أدلتها((
 اــــ تعريف القاعدة:ثانيً 

 القاعدة لغة:
، وذبمع على قواعد، فاغبسي: كقواعد   الذي يُبٌت عليو، حسيا كان أم معنوياأصل الشياألساس، وىي 

ورد ىذا اللفظ ُب القرآن وقد  البيت وىي أركانو اليت يُبٌت عليها. واؼبعنوي: كقواعد الدين، أي أسس الدين.
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  ۈئ  ۆئ  ۆئ چ( ، وقال تعأب: 127)البقرة:  چ  پ  پ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  ٱ چ الكرًن،

ساس، وىو: ما يرفع عليو فالقاعدة ُب ىاتُت اآليتُت الكرديتُت دبعٌت األ (26النحل:) چ  ېئ  ۈئ
(31)البنيان

. 

 ا:القاعدة اصطالحً 
لكل أرباب فن أن يصطلحوا على تعريف القاعدة لديهم حبس ب ما تقتضية طبيعة زبصصهم، ولكننا ىنا 

من غَتىم ُب ؾبال العلوم الشرعية إٔب  سنركز على تعريف القاعدة لدى األصوليُت والفقها ؛ لكوهنم أسبق

بلورة مصطلحاهتم وتقريرىا وإنضاجها، وأميل بشدة إٔب أن يستفاد من الدرس األصوٕب والتقعيدي للفقو ُب 

 إنضاج الشق التأصيلي لعلم التفسَت، مع مراعاة خصوصية التفسَت وطبيعتو.

 لدى اؼبشتغلُت بالفقو وأصولو صنفان من القواعد: ف

 األصولية. القواعد -1
 القواعد الفقهية. -2

، وكذا تبُت وجوه الفرق بينهما؛ ألن ىذا تووماىي وكبن حباجة ىنا للوقوف على تبُت حد كل صنف
 سيفيدنا بعد عند الكالم عن قواعد التفسَت. 

 تعريف القاعدة األصولية: 
، فالقاعدة (32) األدلة((عرفها بعضهم فقال: ))القواعد اليت يتوصل هبا إٔب استنباط األحكام الشرعية من 

األصولية تؤخذ من األدلة اإلصبالية أو من دًلًلت األلفاظ، كقوؽبم: األمر للوجوب، والنهي للتحرًن، ىذه 

 .(33) تسمى قاعدة أصولية، وىذه القواعد تذكر ُب كت ب أصول الفقو
لكتاِب والُسن ِة ودًلًلهتَا، ُمستفاَدٌة وعرفها آخر القواعد األصولية فقال: ))ىي قواعُد ُلغوي ٌة متعلِّقٌة بألفاِظ ا

جتهَد على الت وُصِل إٔب األحكاِم الش رعي ة((
ُ
، فهي أشبو بالقانون الذي (34) من أسالي ِب ُلغِة العرِب ُتساعُد اؼب

 .(35) يلتزمو الفقيو ليعتصم بو من اػبطأ ُب اًلستنباط
يقول عند تعريف أصول الفقو:  إذ ؛قو لدى البعضيوجد تغاير بُت القواعد األصولية وأصول الفيكاد وًل 

))ىو العلم بالقواعد واألدلة اإلصبالية، اليت يتوصل هبا إٔب استنباط الفقو، كما يطلق على ىذه القواعد واألدلة 

 . (36) اإلصباية((
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 تعريف القاعدة الفقهية: 
  ومن ذلك: ،عرفت القاعدة الفقهية بأكثر من عبارة

ال يِت ي ُتَ َوص ُل هِبَا إَٔب اْلِفْقِو تَ َوُصاًل  : ىي ))اْلَقَضايَا اْلُكلِّي ةى ( فقال747اغبنفي )عرفها صدر الشريعة  -

 .(37) َقرِيًبا((
ى ( فقال: ))إهنا األمر الكلي الذي ينطبق عليو جزئيات كثَتة تفهم 771وعرفها تاج الدين السبكي ) -

 .(38) احكامها منها((
بأهنا )) حكم كلي ينطبق على جزئياتو لتعرف أحكامها منها، كقولنا: كل ى ( 792وعرفها التفتازاين ) -

 (39) حكم دل عليو القياس فهو ثابت((

 .(40) ى ( بأهنا ))صور كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياهتا اليت ربتها((972وعرفها ابن النجار ) -
على صبيع جزئيات موضوعها لتعرف قضية كلية تنطبق ): اؼبناس ب للقاعدة بأنو يقال إهناولعل التعريف 

( وعموم دًللتو خبالف التعبَت باغبكم الكلي أو األمر قضية كلية(، وذلك أن لشمول لفظ )أحكامها منها
 .الكلي، واهلل أعلم

 :(41) الفروق بين القواعد األصولية، والقواعد الفقهية
قواعد الفقهية فعبارة عن القضايا القواعد األصولية ترسم اؼبناىج العلمية ًلستنباط األحكام، أما ال -1

 الكلية اليت تتضمن األحكام الفقهية اؼبتشاهبة.
 عن سبقو للقواعد الفقهية، عكس القواعد الفقهية القواعد األصولية كمنهج سابق على األحكام فضاًل  -2

 اليت تعد وصفا جامعا ألحكام سابقة مقررة.
.اْب، وموضوع القواعد الفقهية اؼبسائل واألحكام ..موضوع القواعد األصولية: الدليل السمعي، واغبكم  -3

 الفقهية.
.. والقاعدة الفقهية مستمدة .القاعدة األصولية مستمدة من علم العقيدة وعلوم اللغة العربية واألحكام  -4

 من األدلة الشرعية واستقرا  اؼبسائل الفرعية.
 الفقهية فيستفاد منها اغبكم مباشرة.القاعدة األصولية يستفاد منها اغبكم بوساطة الدليل أما القاعدة  -5

مثالو: القاعدة األصولية: )األمر يقتضي الوجوب( أفادت وجوب الصالة، لكن ليس مباشرة بل 
بوساطة دليل: )وأقيموا الصالة(، خبالف القاعدة الفقهية: )األمور دبقاصدىا( فإهنا أفادت وجوب النية 

 ُب العبادات مباشرة.
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من األلفاظ العربية، أما القاعدة الفقهية فغالبها مأخوذ من تتبع  –ُب غالبها  –القواعد األصولية ناشئة  -6
 األحكام.

 القواعد األصولية وسيلة لالستنباط، والقواعد الفقهية جامعة لألحكام. -7
 القواعد األصولية أصل للقواعد الفقهية. -8
 القواعد األصولية أعم من القواعد الفقهية. -9
 من شبرة القواعد الفقهية. شبرة القواعد األصولية أعظم -10
أن دراسة القواعد الفقهية من قبيل دراسة الفقو ًل من قبيل دراسة أصول الفقو، وىي مبنية على اعبمع  -11

 بُت اؼبسائل اؼبتشاهبة ُب األحكام الفقهية.
 ما ىو الفرق بين أصول التفسير وقواعد التفسير؟

ا ؼبا استقر ُب الشق من أصول التفسَت وقواعده، وتوظيفً ا    من تعريف كل سابقً بالعودة إٔب ما ًب عرضو     
ل التفسَت، وقواعد التفسَت( ما التأصيلي لعلم الفقو فإنو ديكننا القول بأن من الفروق بُت مصطلحي )أصو 

 :  أٌبي
األصل من أصول التفسَت أعم من القاعدة التفسَتية؛ فقد تندرج ربت األصل الواحد صبلة قواعد  -1

 تفسَتية.
اعد التفسَتية تقدم منهجية علمية لتفسَت كالم اهلل تعأب وللجمع أو الًتجيح بُت األقوال التفسَتية، القو  -2

 أما أصول التفسَت فإهنا إطار وىيكلة عامة تشمل كل اؼبباحث اؼبعينة على فهم كالم اهلل.
خذ هبا ُب تفسَت  القواعد التفسَتية عبارات ؿبددة منضبطة منطقية الصياغة أشبو بالضوابط الالزم األ -3

كتاب اهلل، أما أصول التفسَت فهي مواضيع عامة ردبا تدرس فيها قواعد تفسَتية، وردبا درست فيها 
 مباحث أخرى فبا يعُت على فهم القرآن وتفسَته.

 أقسام قواعد التفسير:
ومن  ة، وىي اعتبارات مقدرة ألصحاهبا،عد   اعتباراتبس قواعد التفسَت أن يقسمها حاول بعض من در 

، وىو تقسيم جيد ومفيد، ونرى أن اغباجة تقضي (42) ذلك تقسيمها ثنائيا إٔب قواعد عامة، وقواعد ترجيحية
ا     باستلهام تقسيم القواعد لدى الفقها  واألصوليُت إٔب: قواعد أصولية، وقواعد فقهية، وىذا ما سوف     أيضً 

 نعاعبو ُب األسطر القادمة.
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 سير:اقتراح لتقسيم قواعد التف
يظهر أننا حباجة لتصنيف القواعد التفسَتية وقسمتها قسمة ثنائية على غرار تصنيف القواعد إٔب: 

 ا إٔب اآلٌب:أصولية، وفقهية، ونقًتح أن تصنف ثنائيً 
 قواعد أصول التفسير: –أواًل 

تنباط ونقصد هبذا الصنف األول )قواعد أصول التفسَت( تلك القواعد اليت ترسم اؼبناىج العلمية ًلس
ا    ُب النص القرآين، واليت ديكن إعماؽبا    أيضً   ثناأوف على الدًلًلت اؼبضمنة ُب اؼبعاين التفسَتية، والوق

 الًتجيح بُت األقوال التفسَتية عند اغباجة للًتجيح.
 وديكن أن تستمد ىذه القواعد من أصول اؼبعتقد، وعلوم اللغة العربية، ومقاصد الشرع وغاياتو، كما ديكن

 أن يدرج فيها تلك القواعد ذات العالقة بالنظرة اغبديثية ُب اؼبقارنة بُت اؼبرويات التفسَتية والًتجيح بينها.
 ومن أمثلة ىذه القواعد:

 اؼبعهود من ألفاظ القرآن الكرًن أن تكون دالة على صبلة معان. -1
 ىذا الوصف أو اًلسم. إذا دخلت )ال( على األوصاف وأظبا  األجناس فإهنا تفيد استغراق من يشملو -2
 النكرة ُب سياق النفي والنهي والشرط واًلستفهام تفيد العموم. -3
 قواعد كليات القرآن الكريم ومعهودات خطابو: –اثانيً 

ا وصفً ونقصد هبذا الصنف الثاين )قواعد كليات القرآن الكرًن ومعهودات خطابو( تلك القواعد اليت تعد 
 وردبا كانت مطردة. ا ؼبعان قرآنية مقررة معهودةجامعً 

 وديكن تقسيمها إٔب: )كليات ألفاظ( و)وكليات أسالي ب(.
 ومن أمثلة قواعد )كليات األلفاظ(:

 .(43) قال ابن زيد: ))كل شي  ُب القرآن رجز فهو عذاب(( -1

 .(44) قال ؾباىد: ))كل ظن ُب القرآن فهو علم(( -2

 .(45) ا((بً ا ُب القرآن إًل عذاقال سفيان بن عيينة: ))ما ظبى اهلل مطرً  -3
 )كليات األساليب(: ومن أمثلة قواعد

قال الشاطيب: ))إذا ورد ُب القرآن الًتغي ب قارنو الًتىي ب ُب لواحقو أو سوابقو أو قرائنو وبالعكس،  -1

 .(46) وكذلك الًتجية مع التخويف((
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  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ  قال ابن القيم: ))وىو سبحانو إذا ذكر الفالح علقو بفعل اؼبفلح كقولو تعأب:

 .(47)٢ - ١اؼبؤمنون:  چ  پ  پ  پ  پ

  ڈ  ڎ  ڎ چ وقال أيضا: ))وىذه طريقة القرآن يقرن بُت أظبا  الرجا  وأظبا  اؼبخافة، كقولو تعأب:

 ٨٩اؼبائدة:  چ  ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ
(48). 

وقال الشنقيطي: ))دل استقرا  القرآن العظيم على أن اهلل جل وعال إذا ذكر تنزيلو لكتابو أتبع ذلك  -2

 .(49) اؼبتضمنة صفاتو العليا((ببعض أظبائو اغبسٌت 
  وقواعده: رعلوم القرآن وشمولها ألصول التفسي –ثانيا 

، وردبا علل (50) اا واحدً يتجوز البعض فيطلق على علوم القرآن أصول التفسَت والعكس، وجيعلهما علمً 
د إليها ُب تفسَت لذلك بأن اؼبؤلفات ُب علوم القرآن تتناول اؼبباحث اليت ًل بد للمفسر من معرفتها لالستنا

   .(51) القرآن
ودبا أن أوجز تعريف للتفسَت وأدقو أنو )بيان معاين القرآن الكرًن(؛ فإن فبا يًتت ب على ذلك أن يقال بأن  

 كل ما ديكن أن يسهم ُب بيان ىذه اؼبعاين يدخل ُب ماىية وحد أصول التفسَت، وما ًل فال.
  بكل يسر    أن نصنف الكم اؽبائل من اؼبعارف واؼبعلومات ا ديكننا    سابقً بإعمال ىذا الضابط اؼبذكور 

واؼبباحث الواردة ُب كثَت من مؤلفات علوم القرآن بل وكت ب أصول التفسَت ونيز بينها، ويكون النظر ُب ربديد 
 ا بإفادهتا ُب التفسَت من عدمها.اؼبعلومة من علوم القرآن وجعِلها من أصول التفسَت مرتبطً 

فعلم التفسَت وأصول التفسَت يندرجان   ؛وم القرآن(ل التفسَت( أضيق وأخص من دائرة )علإن دائرة )أصو 
كالمها ُب ىذه الدائرة األوسع، ولكن العكس غَت صحيح، وعليو فإن من يكت ب ُب أصول التفسَت ويضع 

 مباحثو فإنو يستمدىا من ىذه العلوم اليت تفيد ُب تفسَت اآليات.
عن )قواعد التفسَت( فإهنا أشد  –من باب أؤب  –أصول التفسَت( نقولو عن ) -ا سابقً  –وما قلناه 

 لصوقا بوظيفة استنباط التفسَت والًتجيح بُت األقوال التفسَتية، وىو عُت تعريف التفسَت كما تقدم.  
 :على النحو اآلٌب ديكننا قسمة علوم القرآن من ىذه اعبهة قسمة ثنائية

 سِّر معرفُتو وًل عالقة لو بالتفسَت؛ كعدِّ اآلي.علٌم ًل تفيد اؼبف القسم األول:
علٌم لو عالقة بالتفسَت، ويستفيد اؼبفسر منو، وىذا ما ينطبق على )أصول التفسَت(، و)قواعد  القسم الثاني:

 التفسَت(. 
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وعلى ذلك فإن )علوم القرآن( ىو الدائرة األوسع، واؼبصطلح ذو الدًللة اليت تتسع لكل ما يتعلق بالقرآن 
 ا ودراسة من صبيع الزوايا بغض النظر عن تلك القضايا أكان ؽبا صلة بعمل اؼبفسر أم ًل.من قضايا حبثً 

 المبحث الثالث
 تصور بهيكلة موضوعات كل من: أصول التفسير، وقواعد التفسير، وعلوم القرآن

 توطئة:
من فروق فإننا نرى بعد كل ىذا أن نضع بعد أن تناولنا بالبحث ىذه اإلطالقات الثالثة، وعرفنا ما بينها 

 (52) ا بالعنوانات العريضة واؼبباحث الرئيسة اليت ديكن أن تشكل ماىية كل لون من ىذه األلوان الثالثة مقًتحً 
مع تأكيدنا على أن العالقة بينها ًل زبرج عن عالقة اػباص بالعام، فكل من أصول التفسَت، وقواعد التفسَت، 

علوم القرآن، كما أن قواعد التفسَت ديكن ؽبا إذا صنفت أن يندرج كل صنف منها ربت يندرجان ُب دائرة 
 أصل من أصول التفسَت.

دبرور سريع واستقرا  عابر ؼبادة كثَت من اؼبؤلفات ُب ؾبال علوم القرآن وأصول التفسَت وقواعده يقف 
يل، فلردبا وقفت على كتاب عنون اؼبتأمل على مدى اًلضطراب واػبلط الذي صبغ جل اؼبؤلفات من ىذا القب

لو بأصول التفسَت، ٍب ىو ًل حيوي من ذلك إًل الشي  اليسَت، واألكثر الغال ب عليو مباحث ومسائل تتعلق 
بقواعد التفسَت ذبده  ابعلوم القرآن، وقل مثل ذلك ُب شأن قواعد التفسَت ففي اغبُت الذي يعنون أحدىم كتابً 

وم القرآن ومسائل القواعد التفسَتية، وأما اؼبوسوعات اؼبؤلفة ُب علوم القرآن  من مباحث علا ىائاًل ضمنو كمً 
فإنك ذبدىا قد حشيت بكم كبَت من اؼبباحث واؼبوضوعات واؼبسائل سوا  فبا كان لو أثره ودوره ُب بيان 

ت نوع  عن إدراجها ُب مواضعها من تلكم اؼبوسوعات دون مراعامعاين اآليات وتفسَتىا أو ٓب يكن، فضاًل 
 تصنيف معترب. 

على األوائل أو من كت ب ُب ىذا ااجمال من اؼبتأخرين ىذه اعبهود  ييتبادرن إٔب ذىن القارئ أننا ننعوًل 
ا، ولكننا نعتقد أن من الواج ب مواصلة سَتىم اؼبباركة ُب التصنيف على ىذا النحو فإهنم قد أبلوا بال  حسنً 

 إلنضاج تلك اعبهود وتأطَتىا بشكل جيد.
  من ضرورة التفريق بُت اؼبصطلحات الثالثة فإنو ديكننا وضع ىيكلة ضابطة اسابقً نا  على ما ًب تقريره   وب

غبدود كل من ىذه اؼبصطلحات الثالثة، وسوف نبدأ ُب وضع ىذه اؽبيكلة باألخص )قواعد التفسَت، وأصول 
افة مفردات أخرى لدائرة كل مصطلح ، مع تأكيدنا على أن ؾبال إضالتفسَت(، ٍب األعم منهما )علوم القرآن(

 .من ىذه اؼبصطلحات متاح شريطة مراعاة خصوصية كل منها وموضوعو ووجهتو
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 المطلب األول
 تصنيف موضوعات كل من قواعد التفسير، أصول التفسير.

 قواعد التفسير:  موضوعات أواًلــ
 :اؼبوضوعات اؼبندرجة ربت مصطلح )قواعد التفسَت( ُب اآلٌب تتمثل أىم

 تعريف قواعد التفسَت، وبيان موضوعو، وغايتو، واستمداده. -
 أمهية قواعد التفسَت. -
 نشأة علم قواعد التفسَت، وأىم اؼبؤلفات فيو. -
 أقسام قواعد التفسَت: -

 تقسيمها باعتبار وظيفتها الترجيحية: – أواًل 
 قواعد عامة. -1
 قواعد ترجيحية. -2

 تقسيمها باعتبار موضوعاتها: –ا ثانيً 
 اللغوية التفسَتية.القواعد  -1
 القواعد األصولية التفسَتية. -2
 القواعد اغبديثية التفسَتية. -3

 تقسيمها باعتبار وظيفتها البيانية والتأويلية:    –ا ثالثً 
 قواعد أصول التفسَت. -1
  قواعد كليات القرآن الكرًن ومعهودات خطابو. -2

 ثانًيا ــ موضوعات أصول التفسير:
 ت مصطلح )أصول التفسَت( ُب اآلٌب: اؼبوضوعات اؼبندرجة رب تتمثل أىم

 تعريف أصول التفسَت، وبيان موضوعو، وغايتو، واستمداده. -
 أمهية أصول التفسَت. -
 نشأة علم أصول التفسَت، وأىم اؼبؤلفات فيو. -
 التفسَت والتأويل -
 شرف التفسَت وفضل تعلمو، وحاجة القرآن للتفسَت. -
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 ات مآخذ التفسَت )طرق التفسَت ومصادره(.م  أُ  -
 نشأة التفسَت، ومراحل تطوره: -

اؼبدارس التفسَتية ُب عهد الصحابة(، صلى اهلل عليو وسلم وأصحابو )التفسَت ُب عهد النيب  المرحلة األولى :
 ومصادره وفبيزاتو.
 التفسَت ُب عهد التابعُت وتابعيهم، ومصادره وفبيزاتو.المرحلة الثانية: 
 :التفسَت ُب عصر التدوين المرحلة الثالثة:

 التفسَت باؼبأثور، أشهر كت ب التفسَت باؼبأثور ومناىج اؼبفسرين فيها.
 ومصادره وفبيزاتو، أشهر كت ب التفسَت بالرأي ومناىج اؼبفسرين فيها. التفسَت بالرأي، 

 )التفسَت بالرأي احملمود واؼبذموم(.
 قواعد التفسَت: مفهومها وأقسامها.  -
 للقرآن الكرًن(مقاصد القرآن الكرًن )التفسَت اؼبقاصدي  -
 أنواع التفسَت وأقسامو وفق اعتبارات عدة: -
 شروط اؼبفسر وآدابو.  -
 العلوم اليت حيتاجها اؼبفسر. -
 اػبالف ُب التفسَت: أنواعو، وأسبابو. -
 احملكم واؼبتشابو. -
 العام واػباص: ألفاظ العموم، أقسام العام، زبصيص العام، زبصيص السنة بالقرآن. -
 اؼبطلق واؼبقيد. -
 واؼببُت. ااجممل  -
 الناسخ واؼبنسوخ.  -
 غري ب القرآن. -
 القرا ات وتوجيهها. -
 أسباب النزول. -
 الوقف واًلبتدا . -
 علم اؼبناسبات. -
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 كليات القرآن الكرًن، وعاداتو اؼبعهودة. -
 فن التوجيو. -

وردبا ديكننا أن نصنف ما ذكر من عنوانات إٔب أنواع: فمنها أصول تتعلق دبعرفة مصادر التفسَت وما يتفرع 
نها، ومنها أصول ذات صبغة لغوية، ومنها أصول تتعلق بتنزل القرآن وأحوالو وناسخو ومنسوخو ووجوه ع

 .ْبإ...  قرا اتو
 المطلب الثاني

 علوم القرآن الدائرة األوسع
 ،ىذا موضوع واسع، وحبر ًل ساحل لوو  ،تعم كل ما يتعلق بالقرآن الكرًن كلمة شاملة« علوم القرآن»

 .(53) ..((.ى (: ))وعلوم القرآن ًل تنحصر، ومعانيو ًل تستقصى  794 يقول الزركشي )ت:
يقول أبو بكر بن العريب ُب قانون التأويل: ))علوم القرآن طبسون وأربعمائة وسبعة آًلف وسبعون ألف و 

 ا. ىذا ُب اؼبفرداتا ومطلعً ا وحدً ا وبطنً ن لكل كلمة ظهرً إكلم القرآن مضروبة ُب أربعة. إذ علم على عدد  

، (54) ((و إًل اهلل تعأبمروابط كان ما ًل حيصى فبا ًل يعل فحس ب. أما إذا اعتربت الًتاكي ب وما بينها من
ا على ابن العريب: ))وأح ب أن تعرف أن ىذا الكالم من السيوطي وابن العريب ؿبمول على وقال الزرقاين معلقً 

ا عليو القرآن من اؼبعارف سوا  أكانت علومً ضرب كبَت من التأويل والتوسع بأن يراد من العلوم كل ما يدل 
وسوا  أكانت تلك الدًللة تصرحيية أم تلميحية عن قرب أم عن بعد. فأما أن تراد العلوم  ،مدونة أم غَت مدونة

عبارة عن  و، ويذى ب بعض اؼبعاصرين إٔب أن(55) اؼبدونة صراحة فدون ذلك خرط القتاد وصعود السما ((
القرآن. وىذا يشمل بعمومو صبيع العلوم الشرعية من التفسَت واغبديث والفقو، طوائف اؼبعارف اؼبتصلة ب

وأصول الفقو، وصبيع العلوم اليت تعُت على فهم معانيو ومقاصده، كالعلوم اللغوية والتارخيية، وغَتىا، فكل ما 

 .(56) يتصل بالقرآن من قري ب أو من بعيد
تعلم أن اؼبكتبة العربية كلها بعلومها اؼبختلفة الكثَتة، يقول البوطي: ))علوم القرآن كثَتة، وحسبك أن و 

إنا انبثقت عن القرآن وتفرعت عنو، فعلم العربية بفروعها من أدب وبالغة وقواعد ولغة، من علوم القرآن. 
والشريعة اإلسالمية بفروعها من الفقو واألصول، والتفسَت واغبديث والتوحيد، من علوم القرآن. والتاريخ وكثَت 

 .(57) من مسائل الكونيات وأصول البحث من علوم القرآن((
تفريق بُت علوم القرآن باؼبعٌت اإلضاُب، واؼبعٌت اًلصطالحي، فعلوم القرآن باؼبعٌت لويظهر أننا حباجة ل

و، وصرف، وبالغة، اإلضاُب تشمل صبيع علوم اغبضارة اإلسالمية من فقو، وتفسَت، وحديث، وعقيدة، وكب
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وأما علوم القرآن باؼبعٌت اًلصطالحي: فيقصد هبا ؾبموعة العلوم اليت تتعلق مباحثها  ،وأدب. وغَت ذلك
بالقرآن الكرًن خاصة سوا  ما يتعلق بنزولو، وترتيبو، وصبعو، وكتابتو، وقرا تو، وتفسَته، وإعجازه، وناسخو، 

 .(58) ومنسوخو، ومّكيو ومدنيو، ودفع الشبو عنو، إٔب آخره
 –أصالة  –ىنا إٔب أن كل ما يتعلق دبوضوعات أصول التفسَت، وقواعد التفسَت تندرج  وينبغي أن يُ ْنَتَبوَ 

وألن األمر كما سبقت اإلشارة إليو فإنو ديكننا إيراد صبلة من اؼبوضوعات اؼبندرجة ُب )علوم ُب علوم القرآن، 
ستدل على ما دياثلها أو يقرب ، وبالتأمل فيها ي-سابًقا  –من غَت اؼبذكور ُب أصول التفسَت وقواعده  القرآن(

 منها من علوم ومباحث وقضايا ديكن سلكها ُب ىذا العقد، وىذه اؼبوضوعات كاآلٌب:
 تعريف علوم القرآن، وبيان موضوعو، وغايتو، واستمداده. -
 فضائل القرآن. -
 أمهية )علوم القرآن(. -
 نشأة )علوم القرآن(، وأىم اؼبؤلفات فيو.  -
 أنواع علوم القرآن:  -
 ونزول القرآن، وأسباب نزولو. الوحي، -1
 . ن، والرسم القرآين وتوجيو ظواىرهمراحل صبع القرآ -2
 علم التفسَت. -3
 قواعد التفسَت. -4
 أصول التفسَت. -5
 مناىج اؼبفسرين. -6
 الناسخ واؼبنسوخ. -7
 احملكم واؼبتشابو. -8
 أسباب النزول. -9

 ر فيو.ائظغري ب القرآن واألشباه والن -10
 علم اؼبناسبات بُت اآليات والسور. -11
 را ات القرآنية وتوجيهها.الق -12
 أقسام القرآن، وأمثالو، وقصصو. -13
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 تالوة القرآن، وذبويده، وآداب التالوة. -14
 اإلعجاز القرآين: تعريفو وأنواعو. -15
  علم عد اآلي. -61

 النتائج والتوصيات: 
حاجة الشق التقعيدي لعلم التفسَت اؼبتمثل ُب )أصول التفسَت وقواعد التفسَت( عبهود إضافية  -1

 لورتو والوصول بو إٔب مرحلة اًلستقرار.ًلستكمال ب
إن اإلشكاليات اؼبصطلحية اليت سبت دراستها ومعاعبتها ُب ىذا البحث ليست أكثر من مظهر يؤكد  -2

 ىذا القصور والثغرة اليت ٓب تزل تنتظر جهوًدا علمية جادة مكثفة لسدىا.
قواعد   – 2د أصول التفسَت،قواع – 1توصل الباحث إٔب ضرورة تقسيم قواعد التفسَت قسمة ثنائية:  -3

التأصيلي لعلم  الشق ا منو ُب استكمال إنضاجكليات القرآن الكرًن ومعهودات خطابو، وذلك إسهامً 
 التفسَت وبلورة مصطلحاتو.

إن ضبط اؼبصطلحات اؼبتعلقة بالتفسَت والدراسات القرآنية عموًما تعطي ؽبذا العلم ىويتو وسبيزه عن  -4
 غَته.

اعبهد اؼببذول ُب الدرس األصوٕب لدى الفقها  واألصوليُت ُب إنضاج )أصول  يتوج ب اًلستفادة من -5
 والوصول بو إٔب مرحلة النضج ووضوح اؼبعآب. أصول فنهم( لكوهنم أسبق ُب بلورة التفسَت وقواعده

يوصي الباحث دبواصلة اعبهود ًلستكمال دراسة مواضع اإلشكال اؼبصطلحي ُب حقل الدراسات  -6
 التعرض لو ُب ىذا البحث من حبث اإلشكالية ُب الثالثة اؼبصطلحات )علوم القرآن، القرآنية، فما ًب

وأصول التفسَت، وقواعد التفسَت( ليس سوى إشكالية واحدة من بُت إشكاًلت كثر تنتظر من يتناوؽبا 
 بالبحث والدراسة.
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 الهوىاهش:

 

، القاىرة –الناشر: اؼبعهد العاؼبي للفكر اإلسالمي ، اؼبؤلف: على صبعة ؿبمد عبد الوىاب، اؼبصطلح األصوٕب ومشكلة اؼبفاىيم (1) 
 .40ص  م 1996 -ى   1417 -الطبعة: األؤب 

بطو وصححو صباعة من العلما   دار ى (، ض816كتاب التعريفات، علي بن ؿبمد بن علي الزين الشريف اعبرجاين )اؼبتوَب:    (2) 
 .8م ص 1983-ى  1403لبنان الطبعة: األؤب –الكت ب العلمية بَتوت 

ربقيق : عدنان م، 1998 -ى  1419-بَتوت  -مؤسسة الرسالة   الكليات، أبو البقا  أيوب بن موسى اغبسيٍت الكفوي   (3) 
 .129ؿبمد اؼبصري ص  -درويش 

 ظبا  الشرعية، واغبقيقة الشرعية، واأللفاظ الشرعية كالصالة والزكاة والصيام واغبج.وىي ما يطلق عليها األ  (4) 
موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ؿبمد بن علي ابن القاضي ؿبمد حامد بن ؿبّمد صابر الفاروقي اغبنفي التهانوي   (5) 

 .1/691قيق: د. علي دحروج ى (، تقدًن وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم، رب1158)اؼبتوَب: بعد 
 .129الكليات للكفوي ص   (6) 
 .1/124م 1996ى  ،  1416 -فقو النوازل، بكر أبوزيد، مؤسسة الرسالة، الطبعة األؤب   (7) 
بياري،  ى (،احملقق: إبراىيم األ387مفاتيح العلوم، حملمد بن أضبد بن يوسف، أبو عبد اهلل، الكات ب البلخي اػبوارزمي )اؼبتوَب:   (8) 

 .10دار الكتاب العريب، الطبعة الثانية ص 
القزويٍت الرازي، أبو اغبسُت )اؼبتوَب:  كالمها، ألضبد بن فارس بن زكريا  الصاحيب ُب فقو اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب ُب  (9) 

 .13م ص 1997-ى 1418ى (، الناشر: ؿبمد علي بيضون، الطبعة األؤب 395
 .14بن فارس ص الصاحيب ًل  (10) 
ى (، احملقق: فؤاد علي منصور، 911اؼبزىر ُب علوم اللغة وأنواعها، لعبد الرضبن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )اؼبتوَب:  (11) 

 .1/14م 1998ى  1418بَتوت، الطبعة: األؤب،  –الناشر: دار الكت ب العلمية 
ن القاضي ؿبمد حامد بن ؿبّمد صابر الفاروقي اغبنفي التهانوي )اؼبتوَب: كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، حملمد بن علي اب  (12) 

ى (، تقدًن وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم، ربقيق: د. علي دحروج، نقل النص الفارسي إٔب العربية: د. عبد اهلل 1158بعد 
 .1/44م 1996 -وت، الطبعة: األؤب بَت  –اػبالدي، الًتصبة األجنبية: د. جورج زيناين، الناشر: مكتبة لبنان ناشرون 

 .361، د. الشاىد البوشيخي ص ارخيي للمصطلحات القرآنيةكبو معجم ت (13) 
إطالقنا لفظ )الًتادف( ىنا على سبيل التجوز، وإًل فإن األظهر عدم وجود الًتادف ُب القرآن الكرًن، وىو ُب اللغة العربية نادر  (14) 

 أو منعدم كذلك.
ى (، الناشر: مطبعة عيسى البايب اغبليب وشركاه، 1367ان ُب علوم القرآن، حملمد عبد العظيم الُزْرقاين )اؼبتوَب: مناىل العرف (15) 

 .1/27الطبعة الثالثة 
 .15ص  م1995 –ه 1416( 27 )ط بَتوت –مباحث ُب علوم القرآن، مناع القطان، الرسالة  (16) 
لعلي بن ؿبمد بن عبد الصمد اؽبمداين اؼبصري الشافعي، أبو اغبسن، علم الدين مقدمة ربقيق صبال القرا  وكمال اإلقرا ،  (17) 

ى (، دراسة وربقيق: عبد اغبق عبد الداًن سيف القاضي، )أصل الكتاب رسالة دكتوراة بإشراف د ؿبمد سآب 643السخاوي )اؼبتوَب: 
 1999 -ى   1419ترقيم مسلسل واحد(،الطبعة: األؤب، )ُب  2بَتوت، عدد األجزا :  –احمليسن(، الناشر: مؤسسة الكت ب الثقافية 

 .1/11م 
القاىرة،الطبعة: الثانية،  –ى ( مكتبو السنة 1403اؼبدخل لدراسة القرآن الكرًن، حملمد بن ؿبمد بن سويلم أبو ُشهبة )اؼبتوَب:  (18) 

 .26م ص  2003 -ى   1423
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اإلسكندرية، الطبعة:  –ى (، الناشر: دار السالم 1429اؼبتوَب: اغبديث ُب علوم القرآن واغبديث غبسن ؿبمد أيوب، ) (19) 
 . 7م ص2004 -ى  1425الثانية،

 -ى   1426القاىرة، الطبعة: الثانية،:  –ى (، دار السالم 1430نفحات من علوم القرآن، حملمد أضبد ؿبمد معبد )اؼبتوَب:  (20) 
 . 7م ص  2005

 .11م ص 1999 -ه1420 سليمان الطيار، دار ابن اعبوزي للتوزيع الطبعة الثالثةفصول ُب أصول التفسَت، د. مساعد بن  (21) 
  http://tafsir.netم رابط اؼبوقع:  2003مقالة منشورة لو ُب موقع )ملتقى أىل التفسَت(  نوفمرب  (22) 
 .39ص  ه1429 (2ط)صنعا   –التنوير ُب أصول التفسَت د. عبدالسالم مقبل ااجميدي ، شركة النور للطباعة  (23) 
 .87فصول ُب أصول التفسَت للطيار  (24) 
 .49التنوير ُب أصول التفسَت للمجيدي  (25) 
 .1/30م 1997 1قواعد التفسَت صبعا ودراسة د. خالد السبت، دار ابن عفان ط (26) 
م 1995 -ى   1416ألؤب، القاىرة، الطبعة: ا –ينظر: مسند اإلمام أضبد بتحقيق: أضبد ؿبمد شاكر، الناشر: دار اغبديث  (27) 

ى (،احملقق: ضبدي 360اؼبعجم الكبَت، لسليمان بن أضبد بن أيوب بن مطَت اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين )اؼبتوَب:  ،2/544
 وقال أضبد شاكر: إسناده صحيح.، 11/273القاىرة الطبعة: الثانية  –دار النشر: مكتبة ابن تيمية  بن عبد ااجميد السلفي،

ى (احملقق: يوسف 666ينظر:  ـبتار الصحاح، لزين الدين أبو عبد اهلل ؿبمد بن أيب بكر بن عبد القادر اغبنفي الرازي )اؼبتوَب:  (28) 
 ،19م مادة )أ ص ل( ص1999ى  / 1420صيدا، الطبعة: اػبامسة،  –الدار النموذجية، بَتوت  -الشيخ ؿبمد، اؼبكتبة العصرية 
الناشر: دار  ى (711م بن على، أبو الفضل، صبال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )اؼبتوَب: لسان العرب،  حملمد بن مكر 

، القاموس احمليط، اجمد الدين أبو طاىر ؿبمد بن يعقوب الفَتوزآبادى )اؼبتوَب: 11/17ى   1414 -بَتوت، الطبعة: الثالثة  –صادر 
ة الرسالة، بإشراف: ؿبمد نعيم العرقُسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ى ( ربقيق: مكت ب ربقيق الًتاث ُب مؤسس817

 .961م مادة )األصل( ص  2005 -ى   1426لبنان، الطبعة: الثامنة،  –بَتوت 
ى (، 716كرًن الطوُب الصرصري، أبو الربيع، قبم الدين )اؼبتوَب : عبدال شرح ـبتصر الروضة، لسليمان بن عبد القوي بن (29) 

، وينظر: اؼبختصر 1/120م  1987ى  /  1407: عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي، الناشر : مؤسسة الرسالة، الطبعة : األؤب ، احملقق
ُب أصول الفقو على مذى ب اإلمام أضبد بن حنبل ًلبن اللحام، عال  الدين أبو اغبسن علي بن ؿبمد بن عباس البعلي الدمشقي 

، إرشاد الفحول إٕب 30مكة اؼبكرمة ص  -ى (، احملقق: د. ؿبمد مظهربقا، الناشر: جامعة اؼبلك عبد العزيز 803: اغبنبلي )اؼبتوَب
ى ( احملقق: الشيخ أضبد عزو عناية، 1250ربقيق اغبق من علم األصول، حملمد بن علي بن ؿبمد بن عبد اهلل الشوكاين اليمٍت )اؼبتوَب: 

خليل اؼبيس والدكتور وٕب الدين صاّب فرفور، الناشر: دار الكتاب العريب، الطبعة: الطبعة األؤب  كفر بطنا، قدم لو: الشيخ  -دمشق 
 .1/18م 1999 -ى  1419

ى  كلية اآلداب، حبث بعنوان )الفرق بُت القواعد األصولية والقواعد الفقهية( 1426سنة  130ؾبلة اعبامعة اإلسالمية عدد  (30) 
 .340ضبد بن ضبدي الصاعدي ص د.
ى (، احملقق: د مهدي 170ينظر: العُت، أبو عبد الرضبن اػبليل بن أضبد بن عمرو بن سبيم الفراىيدي البصري )اؼبتوَب:  (31) 

، لسان العرب، حملمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، صبال الدين 1/142اؼبخزومي، د إبراىيم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة اؽبالل 
، تاج 3/375ى   1414 -بَتوت، الطبعة: الثالثة  –ى (، الناشر: دار صادر 711الرويفعى اإلفريقى )اؼبتوَب:  ابن منظور األنصاري

احملقق:  ى (،1205العروس من جواىر القاموس، حملّمد بن ؿبّمد بن عبد الرزّاق اغبسيٍت، أبو الفيض، اؼبلّق ب دبرتضى، الز بيدي )اؼبتوَب: 
 .9/45دار اؽبداية ؾبموعة من احملققُت، الناشر: 

، وينظر: اؼبختصر ُب أصول الفقو على مذى ب اإلمام أضبد بن حنبل ًلبن اللحام، 1/120شرح ـبتصر الروضة، للطوُب  (32) 
 .1/18، إرشاد الفحول  للشوكاين  30ص
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 .3ينظر: شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي، غبمد بن عبد اهلل بن عبد العزيز اغبمد ص (33) 
الناشر: مؤسسة الريان للطباعة  سَُت علم أصول الفقو، عبد اهلل بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب اعبديع العنزيتي (34) 

 .229م ص  1997 -ى   1418لبنان، الطبعة: األؤب،  –والنشر والتوزيع، بَتوت 
م 2012ؤسسة الرسالة، الطبعة األؤب ينظر: أثر اًلختالف ُب القواعد األصولية ُب اختالف الفقها  د. مصطفى اػبن، م (35) 

 .117ص
 .11م ص 1994الوجيز ُب أصول الفقو، د. عبدالكرًن زيدان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة  (36) 
 .1/34الناشر: مكتبة صبيح دبصر  ى (793التلويح على التوضيح، لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين )اؼبتوَب:  (37) 
الناشر: دار الكت ب العلمية، الطبعة:  ى (771ظائر، لتاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي )اؼبتوَب: األشباه والن  (38) 

 .1/11م 1991 -ى 1411األؤب 
 .1/34التلويح على التوضيح، للتفتازاين  (39) 
ي اؼبعروف بابن النجار اغبنبلي )اؼبتوَب: شرح الكوك ب اؼبنَت، لتقي الدين أبو البقا  ؿبمد بن أضبد بن عبد العزيز بن علي الفتوح (40) 

 .1/44م   1997 -ى  1418ى (،احملقق: ؿبمد الزحيلي ونزيو ضباد، مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية 972
، . 394ص  130بتصرف من )الفرق بُت القاعدة األصولية والفقهية ..( د. ضبد الصاعدي، ؾبلة اعبامعة اإلسالمية، عدد  (41) 

 .118ص  اًلختالف ُب القواعد األصولية ُب اختالف الفقها  د. مصطفى اػبن أثروينظر: 
 ، وعرف صنفي القواعد كاآلٌب:94 - 93أورد ىذا التقسيم د. مساعد الطيار ُب كتابو )فصول ُب أصول التفسَت( ص  (42) 

ما يكون لغويا، ومنها ما يكون أصوليا، ومنها ما القواعد العامة: ىي اليت ديكن أن يعملها اؼبفسر عندما يفسر آية من القرآن .. ومنها 
 يكون بالغيا ...

 القواعد الًتجيحية: ىي القواعد اليت نعملها عند الًتجيح بُت أقوال اؼبفسرين.
: ى (، احملقق310جامع البيان ُب تأويل القرآن، حملمد بن جرير بن يزيد بن كثَت بن غال ب اآلملي، أبو جعفر الطربي )اؼبتوَب:  (43) 

 .2/117م  2000 -ى   1420أضبد ؿبمد شاكر،  مؤسسة الرسالة، الطبعة: األؤب، 
 .1/19جامع البيان للطربي  (44) 
بَتوت،  -الناشر: دار اؼبعرفة  فتح الباري شرح صحيح البخاري، ألضبد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي (45) 

د عبد الباقي، قام بإخراجو وصححو وأشرف على طبعو: ؿب ب الدين اػبطي ب، عليو ، رقم كتبو وأبوابو وأحاديثو: ؿبمد فؤا1379
 .1/189تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز 

ى ( احملقق: أبو عبيدة مشهور بن 790اؼبوافقات، إلبراىيم بن موسى بن ؿبمد اللخمي الغرناطي الشهَت بالشاطيب )اؼبتوَب:  (46) 
 .4/167م 1997ى / 1417دار ابن عفان، الطبعة األؤب  حسن آل سلمان، 

ى (، احملقق: ؿبمد حامد 751التبيان ُب أقسام القرآن، حملمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اعبوزية )اؼبتوَب:  (47)
 .21الفقي،  دار اؼبعرفة، بَتوت، لبنان ص 

َت األنام، حملمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اعبوزية )اؼبتوَب: جال  األفهام ُب فضل الصالة على ؿبمد خ (48) 
 .174م ص1987 – 1407الكويت، الطبعة: الثانية،  –عبد القادر األرناؤوط،  دار العروبة  -ى (، احملقق: شعي ب األرناؤوط 751

ى ( 1393د اؼبختار بن عبد القادر اعبكٍت الشنقيطي )اؼبتوَب : أضوا  البيان ُب إيضاح القرآن بالقرآن، حملمد األمُت بن ؿبم (49) 
 .6/351م   1995 -ى   1415لبنان، عام النشر :  –دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بَتوت 

، وعلم التفسَت كيف نشأ وتطور 12ص  1ينظر: أصول التفسَت ومناىج اؼبفسرين، د. زبن عزيز العساُب، دار حضرموت ط (50) 
 -ى   1405الطبعة: األؤب،  القاىرة، –م، دار الكت ب اًلسالمية  1991حىت انتهى إٔب عصرنا اغباضر، لعبد اؼبنعم النمر )اؼبتوَب: 

 .158م ص 1985
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 .16مباحث ُب علوم القرآن للقطان  (51) 
وضوعاتو أم دبنهجو؟ وكبن وإن  ىنالك خالف بُت رواد )اًلبستمولوجيا( ومدارسهم ُب اإلجابة عن سؤال مفاده: ىل العلم دب (52) 

كنا نيل إٔب القول إنا ىو دبنهجو ًل دبوضوعاتو، ولكن ذلك ًل ينفي ضرورة الكالم عن مباحث أي علم ومسائلو ينظر: قضايا 
م مقدمة 1996 1( ط12اؼبنهجية ُب العلوم اإلسالمية واؼبنهجية، إصدار اؼبعهد العاؼبي للفكر اإلسالمي، سلسلة اؼبنهجية اإلسالمية )

 . 8اإلصدار د. نصر ؿبمد عارف ص
 . 1/10مقدمة ربقيق كتاب )صبال القرا  وكمال اإلقرا ( للسخاوي    (53) 
ى (، دراسة وربقيق: ؿبّمد 543َقانون الت أوْيل، للقاضي ؿبمد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب اؼبعافري اًلشبيلي اؼبالكي )اؼبتوَب:  (54) 

م 1986 -ى   1406الطبعة: األؤب،  دار القبلة للثقافة اإلسالمي ة، َجّدة، مؤَسَسة ُعلوم القرآن، بَتوت،الّسليماين، الناشر: 
 .540ص

 .1/24مناىل العرفان للزرقاين  (55) 
، دراسات ُب علوم القرآن، حملمد بكر إظباعيل )اؼبتوَب: 7ينظر: اغبديث ُب علوم القرآن واغبديث غبسن أيوب ص  (56) 

 .12م ص 1999-ى 1419دار اؼبنار الطبعة: الثانية  ى (،1426
: بَتوت –البوطي،  مؤسسة الرسالة  تأمالت علمية وأدبية ُب كتاب اهلل عز وجل،  حمّلمد َسعيد َرمضان -من روائع القرآن  (57) 

 .65م ص 1999 -ى   1420
 .55القاىرة ص  –د اعبواد، دار البيان العرىب مدخل إٔب التفسَت وعلوم القرآن،  لعبد اعبواد خلف ؿبمد عب (58) 
 

 قائمة المصادر والمراجع:
 م.2012أثر اًلختالف ُب القواعد األصولية ُب اختالف الفقها  د. مصطفى اػبن، مؤسسة الرسالة، الطبعة األؤب  -1
ى ( 1250اليمٍت )اؼبتوَب: إرشاد الفحول إٕب ربقيق اغبق من علم األصول، حملمد بن علي بن ؿبمد بن عبد اهلل الشوكاين  -2

كفر بطنا، قدم لو: الشيخ خليل اؼبيس والدكتور وٕب الدين صاّب فرفور، الناشر: دار   -احملقق: الشيخ أضبد عزو عناية، دمشق 
 الكتاب العريب، الطبعة: الطبعة األؤب.

الناشر: دار الكت ب العلمية، الطبعة: ، ى (771األشباه والنظائر، لتاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي )اؼبتوَب:  -3
 م.1991 -ى 1411األؤب 

 أصول التفسَت ومناىج اؼبفسرين، د. زبن عزيز العساُب، دار حضرموت الطبعة األؤب. -4
ى ( 1393أضوا  البيان ُب إيضاح القرآن بالقرآن، حملمد األمُت بن ؿبمد اؼبختار بن عبد القادر اعبكٍت الشنقيطي )اؼبتوَب :  -5

 .م1995 -ى  1415ن، عام النشر : لبنا –التوزيع بَتوت النشر و فكر للطباعة و دار ال
تاج العروس من جواىر القاموس، حملّمد بن ؿبّمد بن عبد الرزّاق اغبسيٍت، أبو الفيض، اؼبلّق ب دبرتضى، الز بيدي )اؼبتوَب:  -6

 احملقق: ؾبموعة من احملققُت، الناشر: دار اؽبداية. ى (،1205
ى (، احملقق: ؿبمد 751أقسام القرآن، حملمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اعبوزية )اؼبتوَب:  التبيان ُب -7

 حامد الفقي،  دار اؼبعرفة، بَتوت، لبنان.
ى (، ضبطو وصححو صباعة من العلما   دار الكت ب 816التعريفات، علي بن ؿبمد بن علي الزين الشريف اعبرجاين )اؼبتوَب:  -8

 م.1983 -ى  1403لبنان الطبعة: األؤب –لمية بَتوت الع
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 ى (، الناشر: مكتبة صبيح دبصر.793التلويح على التوضيح، لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين )اؼبتوَب:  -9
 صنعا  الطبعة الثانية. –التنوير ُب أصول التفسَت د. عبدالسالم مقبل ااجميدي ، شركة النور للطباعة  -10
ل الفقو، عبد اهلل بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب اعبديع العنزي، الناشر: مؤسسة الريان للطباعة تيسَُت علم أصو  -11

 م. 1997 -ى   1418لبنان، الطبعة: األؤب،  –والنشر والتوزيع، بَتوت 
ى (، احملقق: 310توَب: جامع البيان ُب تأويل القرآن، حملمد بن جرير بن يزيد بن كثَت بن غال ب اآلملي، أبو جعفر الطربي )اؼب -12

 م. 2000 -ى   1420أضبد ؿبمد شاكر،  مؤسسة الرسالة، الطبعة: األؤب، 
جال  األفهام ُب فضل الصالة على ؿبمد خَت األنام، حملمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اعبوزية  -13

 – 1407الكويت، الطبعة: الثانية،  –ط،  دار العروبة عبد القادر األرناؤو  -ى (، احملقق: شعي ب األرناؤوط 751)اؼبتوَب: 
 م.1987

صبال القرا  وكمال اإلقرا ، لعلي بن ؿبمد بن عبد الصمد اؽبمداين اؼبصري الشافعي، أبو اغبسن، علم الدين السخاوي  -14
شراف د ؿبمد سآب بإ هلقاضي، )أصل الكتاب رسالة دكتوراى (، دراسة وربقيق: عبد اغبق عبد الداًن سيف ا643)اؼبتوَب: 

 -ى   1419)ُب ترقيم مسلسل واحد(،الطبعة: األؤب،  2بَتوت، عدد األجزا :  –احمليسن(، الناشر: مؤسسة الكت ب الثقافية 
 م. 1999

اإلسكندرية، الطبعة:  –ى (، الناشر: دار السالم 1429اغبديث ُب علوم القرآن واغبديث غبسن ؿبمد أيوب، )اؼبتوَب:  -15
 م.2004 - ى 1425الثانية،

 م.1999-ى 1419ى (، دار اؼبنار الطبعة: الثانية 1426دراسات ُب علوم القرآن، حملمد بكر إظباعيل )اؼبتوَب:  -16
شرح الكوك ب اؼبنَت، لتقي الدين أبو البقا  ؿبمد بن أضبد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي اؼبعروف بابن النجار اغبنبلي )اؼبتوَب:  -17

 م . 1997 -ى  1418يلي ونزيو ضباد، مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية ى (،احملقق: ؿبمد الزح972
ى (، احملقق : 716شرح ـبتصر الروضة، لسليمان بن عبد القوي بن الكرًن الطوُب الصرصري، أبو الربيع، قبم الدين )اؼبتوَب :  -18

 م. 1987ى  /  1407عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي، الناشر : مؤسسة الرسالة، الطبعة : األؤب ، 
 شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي، غبمد بن عبد اهلل بن عبد العزيز اغبمد. -19
القزويٍت الرازي، أبو اغبسُت )اؼبتوَب:  كالمها، ألضبد بن فارس بن زكريا  الصاحيب ُب فقو اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب ُب -20

 م.1997-ى 1418ى (، الناشر: ؿبمد علي بيضون، الطبعة األؤب 395
ى (، احملقق: د مهدي اؼبخزومي، د 170العُت، أبو عبد الرضبن اػبليل بن أضبد بن عمرو بن سبيم الفراىيدي البصري )اؼبتوَب:  -21

 إبراىيم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة اؽبالل.
 –م، دار الكت ب اًلسالمية  1991 علم التفسَت كيف نشأ وتطور حىت انتهى إٔب عصرنا اغباضر، لعبد اؼبنعم النمر )اؼبتوَب: -22

 م.1985 -ى   1405الطبعة: األؤب،  القاىرة،
بَتوت،  -فتح الباري شرح صحيح البخاري، ألضبد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي الناشر: دار اؼبعرفة  -23

على طبعو: ؿب ب الدين اػبطي ب،  ، رقم كتبو وأبوابو وأحاديثو: ؿبمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجو وصححو وأشرف1379
 عليو تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.
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 م.1999فصول ُب أصول التفسَت، د. مساعد بن سليمان الطيار، دار ابن اعبوزي للتوزيع الطبعة الثالثة  -24
 م.1996ى  ،  1416 -فقو النوازل، بكر أبوزيد، مؤسسة الرسالة، الطبعة األؤب  -25
ى ( ربقيق: مكت ب ربقيق الًتاث ُب مؤسسة 817احمليط، اجمد الدين أبو طاىر ؿبمد بن يعقوب الفَتوزآبادى )اؼبتوَب:  القاموس -26

 1426لبنان، الطبعة: الثامنة،  –الرسالة، بإشراف: ؿبمد نعيم العرقُسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بَتوت 
 م.2005 -ى  

ى (، دراسة وربقيق: ؿبّمد 543اضي ؿبمد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب اؼبعافري اًلشبيلي اؼبالكي )اؼبتوَب: َقانون الت أوْيل، للق -27
 م.1986 -ى   1406الطبعة: األؤب،  الّسليماين، الناشر: دار القبلة للثقافة اإلسالمي ة، َجّدة، مؤَسَسة ُعلوم القرآن، بَتوت،

 1( ط12ية واؼبنهجية، إصدار اؼبعهد العاؼبي للفكر اإلسالمي، سلسلة اؼبنهجية اإلسالمية )قضايا اؼبنهجية ُب العلوم اإلسالم -28
 م مقدمة اإلصدار د. نصر ؿبمد عارف.1996

 م.1997 1قواعد التفسَت صبعا ودراسة د. خالد السبت، دار ابن عفان ط -29
د صابر الفاروقي اغبنفي التهانوي )اؼبتوَب: كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، حملمد بن علي ابن القاضي ؿبمد حامد بن ؿبمّ  -30

ى (، تقدًن وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم، ربقيق: د. علي دحروج، نقل النص الفارسي إٔب العربية: د. عبد 1158بعد 
 م.1996 -بَتوت، الطبعة: األؤب  –اهلل اػبالدي، الًتصبة األجنبية: د. جورج زيناين، الناشر: مكتبة لبنان ناشرون 

م، ربقيق : عدنان 1998 -ى  1419 -بَتوت  -الكليات، أبو البقا  أيوب بن موسى اغبسيٍت الكفوي   مؤسسة الرسالة  -31
 ؿبمد اؼبصري. -درويش 

 ى (711لسان العرب،  حملمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، صبال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )اؼبتوَب:  -32
 ى . 1414 -بَتوت، الطبعة: الثالثة  –الناشر: دار صادر 

 بَتوت. –مباحث ُب علوم القرآن، مناع القطان، الرسالة  -33
ى  كلية اآلداب، حبث بعنوان )الفرق بُت القواعد األصولية والقواعد الفقهية( د. 1426سنة  130ؾبلة اعبامعة اإلسالمية عدد  -34

 ضبد بن ضبدي الصاعدي.
احملقق: يوسف  ى (666اهلل ؿبمد بن أيب بكر بن عبد القادر اغبنفي الرازي )اؼبتوَب: ـبتار الصحاح، لزين الدين أبو عبد  -35

 م.1999 -ى  1420صيدا، الطبعة: اػبامسة،  –الدار النموذجية، بَتوت  -الشيخ ؿبمد، اؼبكتبة العصرية 
علي بن ؿبمد بن عباس  اؼبختصر ُب أصول الفقو على مذى ب اإلمام أضبد بن حنبل ًلبن اللحام، عال  الدين أبو اغبسن -36

 مكة اؼبكرمة. -ى (، احملقق: د. ؿبمد مظهربقا، الناشر: جامعة اؼبلك عبد العزيز 803البعلي الدمشقي اغبنبلي )اؼبتوَب: 
 القاىرة. –مدخل إٔب التفسَت وعلوم القرآن،  لعبد اعبواد خلف ؿبمد عبد اعبواد، دار البيان العرىب  -37
الطبعة: الثانية،  القاىرة، –ى ( مكتبو السنة 1403حملمد بن ؿبمد بن سويلم أبو ُشهبة )اؼبتوَب: اؼبدخل لدراسة القرآن الكرًن،  -38

 م.2003 -ى   1423
ى (، احملقق: فؤاد علي منصور، 911اؼبزىر ُب علوم اللغة وأنواعها، لعبد الرضبن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )اؼبتوَب:  -39

 م.1998ى  1418، الطبعة: األؤب، بَتوت –الناشر: دار الكت ب العلمية 
 م.1995 -ى   1416القاىرة، الطبعة: األؤب،  –مسند اإلمام أضبد بتحقيق: أضبد ؿبمد شاكر، الناشر: دار اغبديث  -40
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ى (،احملقق: ضبدي بن 360اؼبعجم الكبَت، لسليمان بن أضبد بن أيوب بن مطَت اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين )اؼبتوَب:  -41
 القاىرة الطبعة: الثانية. –دار النشر: مكتبة ابن تيمية  اجميد السلفي،عبد ا

ى (،احملقق: إبراىيم األبياري،  387مفاتيح العلوم، حملمد بن أضبد بن يوسف، أبو عبد اهلل، الكات ب البلخي اػبوارزمي )اؼبتوَب:  -42
 دار الكتاب العريب، الطبعة الثانية.

ى (، الناشر: مطبعة عيسى البايب اغبليب وشركاه، 1367د عبد العظيم الُزْرقاين )اؼبتوَب: مناىل العرفان ُب علوم القرآن، حملم -43
 الطبعة الثالثة.

: بَتوت –البوطي،  مؤسسة الرسالة  تأمالت علمية وأدبية ُب كتاب اهلل عز وجل،  حمّلمد َسعيد َرمضان -من روائع القرآن  -44
 م. 1999 -ى   1420

ى ( احملقق: أبو عبيدة مشهور بن 790اىيم بن موسى بن ؿبمد اللخمي الغرناطي الشهَت بالشاطيب )اؼبتوَب: اؼبوافقات، إلبر  -45
 م.1997ى / 1417حسن آل سلمان،  دار ابن عفان، الطبعة األؤب 

لتهانوي موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ؿبمد بن علي ابن القاضي ؿبمد حامد بن ؿبّمد صابر الفاروقي اغبنفي ا -46
 ى (، تقدًن وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم، ربقيق: د. علي دحروج.1158)اؼبتوَب: بعد 

 . http://tafsir.netم رابط اؼبوقع: 2003موقع )ملتقى أىل التفسَت( على الشبكة اًللكًتونية  نوفمرب  -47
 كبو معجم تارخيي للمصطلحات القرآنية اؼبعرفة، د. الشاىد البوشيخي. -48
 -ى   1426القاىرة، الطبعة: الثانية،:  –ى (، دار السالم 1430علوم القرآن، حملمد أضبد ؿبمد معبد )اؼبتوَب:  نفحات من -49

 م. 2005
 م.1994الوجيز ُب أصول الفقو، د. عبدالكرًن زيدان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة  -50
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The Terminology Problem in the Field of Qur'anic Studies 

(Processing Vision) 

Dr. Saeed Omar Bin Dahbaj 

 Abstract: 

This research addresses one of the forms of terminology in the field of Qur'anic studies, par

ticularly those relating to the thumb within the limits of three terms that are frequenty used 

by those involved in the field of research and Qur'anic studies: (origins of interpretation, ru

les of interpretation, Qur'anic sciences) and the relationship between them and seeks to ach

ieve a number of objectives, including: 1- Contributing to the treatment of a range of terms 

within the field of Qur'anic studies and showing their limits and what each of them is.  

2. Providing an applied model to address the terminological problem in the field of Qur'ani

c studies. The nature of the research required that it include: Introduction, The First Topic: 

Terminology in the Field of Qur'anic Studies. The second topic: the definition of both: (the 

origins of interpretation, the rules of interpretation, the sciences of the Qur'an) and the diffe

rences between them. The third topic: the topics and investigations of the  

rules of interpretation, the origins of interpretation, the sciences of the Qur'an. Conclusion, 

list of search sources. 

In conclusion, the researcher concluded a number of conclusions and recommendations, in

cluding: 1- The researcher reached the need to divide the rules of interpretation by  

two- first - the rules of the origins of interpretation,  - the rules of the faculties of the Holy 

Quran and the principles of his speech, in order to contribute to the completion of the origi

nalization of the science of interpretation and the crystallization of its terminology.  

2. The control of the terminology relating to interpretation and Qur'anic studies in general 

gives this knowledge its identity and distinguishes it from others. 3. The effort exerted in th

e fundamentalist lesson of jurists and fundamentalists should be used to mature  

(the origins and rules of interpretation) because they are ahead of the development of this s

cience and bring it to maturity and clarity of features. 4- The researcher recommends conti

nuing efforts to complete the study of the topics of the terminology in the field of Qur'anic 

studies, what has been exposed in this research from the research of the problem in the thre

e terms (Qur'anic sciences, the origins of interpretation, and the rules of interpretation) is o

nly one of the many problems that await those who deal with them by research and study. 
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 المعنوية في الفقو اإلسالمي الحقوق
 (دراسة مقارنة)

 د. ناظم خالد ٤تسن ٛتود                                                                     
 رآفأستاذ مشارؾ بقسم الدراسات اإلسبلمية كعلـو الق                                                                      

 جامعة عدف –كلية اآلداب                                                                        

 ملخص: ال
يف ىذه الدراسة بينت مفهـو اٟتقوؽ ا١تعنوية يف اللغة كاالصطبلح، كحكم ماليتها عند الفقهاء من أىل 

ا١تسلمُت كاليت البد من بذؿ اٞتهد يف بياهنا كبياف العلم ا١تعاصرين كا١تختصُت، فهي من النوازؿ اليت حلَّت ب
اٟتكم الشرعي فيها. ك٦تا ظهر رل أف اٟتق ىو: ما ثبت شرعنا هلل أك للشخص على لغَته. كأف اعتبار ا١تنافع 

ء على ىذا؛ فإف ٤تل اٟتق ا١تعنوم، داخل يف مسمَّى ا١تاؿ يف الفقو اإلسبلمي؛ ألف لو قيمة امن األمواؿ، كبنن 
كينتفع بو، فمسمَّى ا١تاؿ يسع األشياء غَت ا١تادية اليت ينتفع ّٔا انتفاعنا مشركعنا. كىذا قوؿ ٚتهور العلم مالية 

ء على ذلك يقاؿ: إف ىذه اٟتقوؽ ا١تعنوية، تكوف حقوؽ خاصة ألصحأّا، ك٬توز اخبلفنا للحنفية، كبنن 
 ا١تعاكضة فيها، كتكوف مصونة، ال ٬توز التعدم عليها.

، كخاصة يف للمسلمُتيف النوازؿ اليت ٖتصل كبذؿ اٞتهد ث بدراسة كتبُت اٟتكم الشرعي أكصى الباحك 
ا١تعامبلت ا١تالية اليت ٭تتاج يف معرفة حكمها يف الشرع، كذلك من قبل أىل العلم كا١تختصُت يف ذلك من 

كًتكنية، كاٟتقوؽ الذىنية، مثل: إخراج ا١تنفعة زكاة، كالسرقة اإللكالفقهاء كآّامع الفقهية، كبذؿ اٞتهد فيها.  
 كغَتىا.

 المقدمة: 
، إف اٟتمد هلل، ٨تمده كنستعينو كنستغفره كنتوب إليو، كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا، كمن سيئات أعمالنا

ده ال شريك لو، كأشهد أٌف من يهده اهلل فبل مضل لو، كمن يضلل فبل ىادم لو، كأشهد أف ال إلو إال اهلل، كح
 سولو. أما بعد: عبده كر  ا٤تٌمدن 

اٞتوان  الصناعية كاالقتصادية كالعسكرية،  اضر بالتقدـ يف كل جوان  اٟتياة كمنهافقد اتسم عصرنا اٟت
ككذلك التقدـ يف اٟتقوؽ كا١تلكية كا١تعامبلت بشكل كبَت، فظهرت بفضل التقدـ العلمي كالتكنولوجي بعد 

قوؽ دل تكن موجودة يف السابق، كذلك مثل: حقوؽ كثَتة من اٟت   تعاذل كىدايتو لئلنساف أنواعه فضل اهلل
 االبتكار، كاالسم التجارم كالصناعي ك٨توىا. 
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كمن ٤تاسن الشريعة اإلسبلمية أهنا صاٟتة لكل زماف كمكاف، كأهنا بينت ما ٭تتاجو الناس يف أمور 
 على سبيل اإلٚتاؿ.  إمَّاك كمعادىم، إما على سبيل التفصيل  معاشهم

اإلسبلمية شاملة لبياف حكم أم نشاط إنساشل، فإف من الواج  على أىل العلم كٔتا أف الشريعة 
كاالختصاص البحث اٟتثيث، كبذؿ اٞتهد كاستفراغو للوصوؿ إذل اٟتكم الشرعي ٢تذه النوازؿ اٞتديدة بكل 

 دقة؛ عن طريق االجتهاد الفردم كاٞتماعي.
برزت بشكل كاضح نتيجة تطور اٟتياة ا١تدنية إف اٟتقوؽ ا١تالية ا١تعنوية من القضايا ا١تستجدة اليت ك 

من ا١تسائل ا١تعاصرة اليت ٖتتاج ، كىي فكثرت األمور ا١تعنوية ذات القيمة ا١تالية ،كاالقتصادية كالثقافية كالعلمية
 إذل ْتث ١تعرفة ماىيتها، كتأصيلها الشرعي؛ كفيما ٬توز كيصح من إجراء التصرفات عليها. 

لتكوف ٣تاؿ ْتثي  "؛-دراسة مقارنة-ا١تعنوية يف الفقو اإلسبلمي اٟتقوؽ"خًتت ىذا ا١توضوع لذا اك 
كدراسيت، كذلك بالبحث عن ماىيتها كأنواعها كتأصيلها الشرعي، كبياف اختبلؼ الفقهاء يف ماليتها، كفيما 

 ٬توز كيصح من إجراء التصرفات عليها، كما يدكر حو٢تا من مناقشات.
 :أسباب اختيار الموضوع 

 لسؤاؿ عن ىذه ا١تسائل، فأحببت ٖتريرىا ١تعرفة اٟتق فيها.كثرة ا-1
 ا١تكتبة اإلسبلمية. إثراء-2
خدمة طبلب العلم ليسهل ٢تم االطبلع على األقواؿ كاألدلة اليت ٯتكن أف يستدؿ ّٔا لكل قوؿ كمعرفة -3

 الراجح منها، ككذلك التسهيل على عامة الناس االطبلع على اٟتكم يف ىذه ا١تسألة.
عند الناس، كأصبحت اٟتاجة ماسة إذل بياف اٟتكم فيها،  لتعامل مع ىذه اٟتقوؽ أصبح شائعناافَّ أ -4

 كمدل ثبوهتا كاالعًتاؼ ّٔا كحكم التصرفات الواردة عليها.
 ٟتجات الناس كنواز٢تم.  الفقو اإلسبلمي كأنو جاء مواكبنا بياف ٝتو -5
 هج البحــث: من 

 ية:              تيف البحث على ا١تناىج اآل تاعتمد
اٟتقوؽ ا١تعنوية من ا١تنهج االستقرائػي: ٞتمع ا١تادة العلمية، كالوقوؼ على أقواؿ أىل التَّحقيق يف موضوع  -

 ككذا ا١تواقع العنكبوتية اليت اىتمت با١توضوع. ؛ مظانو من كت  أىل العلم
م :التَّحليلػػيا١تنهج  - ؛ كذلك بتفكيك عناصر مادة ا١توضوع إذل يةاٟتقوؽ ا١تعنو ١تفهـو  اعلمين  اكصفن  تقدَّ

 عناصرىا األكلية بعد ٖتليلها كفهمها.
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 ،ماىيتها عند٫تاللوصوؿ إذل ؛ كفقهاء القانوف يف تعاريفهمأقواؿ الفقهاء بُت  تقارن: ا١تقػػػارفالوصفي ا١تنهج  -
  ك١تا يقتضي البحث.

  :عملي في البحث 
ذل ىداؼ ا١ترجوة من البحث كالوصوؿ إكن الباحث من ٖتقيق األكبتكامل ىذه ٘ت ،مراجعة أْتاث كمؤ٘ترات -

 النتائج البحثية الدقيقة. 
 كٗتريج األحاديث الواردة يف البحث، كبياف درجتها عند أىل العلم. قمت بعزك اآليات كترقيمها، -
 ترٚتت لبعض األعبلـ الذين قد ٮتفى على القارئ أمرىم. -
 حات، كمعاشل الكلمات الغريبة الواردة يف صل  ا١توضوع.بينت يف ا٢تامش ا١تراد با١تصطل -
 العناية بقواعد اللغة، كاإلمبلء، كعبلمات الًتقيم. -
 ا٠تا٘تة: أٚتلت فيها أىم النتائج اليت توصلت إليها، ْتيث تعطي فكرة كاضحة عما تضمنو البحث. -
 مث ذكرت أىم ا١تراجع كا١تصادر يف هناية البحث. -
 :صعوبات البحث 
أ٫تها أف ا١توضوع كت  فيو من الناحية القانونية الكثَت كدل يكت  من الناحية الشرعية إال القليل، كىذه  من

ا١تسألة استجدت بس  تطور أسالي  اٟتياة ا١تدنية، كلذا دل تكن معركفة عند الفقهاء ا١تتقدمُت؛ ٦تا صعَّ  
  ٗتريج ىذه النازلة على مسائل قريبة منها.البحث كالتجأ الباحث إذل النظر يف فتاكل ا١تعاصرين كالسعي إذل

  :مخطط البحث وتقسيمو 
 : ىلع البحث اشتمل كقد 
 ا١تقدمة. 
 .ا١تبحث األكؿ: مفهـو اٟتقوؽ كأقسامها 
 .ا١تبحث الثاشل: اٟتقوؽ ا١تعنوية كأنواعها 
 .ا١تبحث الثالث: موقف الفقو اإلسبلمي من اٟتقوؽ ا١تعنوية 
  ا١تعنوية.ا١تبحث الرابع: مالية اٟتقوؽ 
 ا٠تا٘تة. 
 جعاكا١تر  ا١تصادر قائمة. 
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كاهلل أسأؿ أف يوفقٍت كيسددشل يف ٖتقيق ىذا البحث، كأف ٬تعل ىذا العمل خالصنا لوجهو الكرصل، كأف 
 يعصمٍت من ا٠تطأ كالزلل يف القوؿ كالعمل إنو نعم ا١توذل كنعم النصَت.

 المبحث األول: مفهوم الحقوق وأقسامها:
 ريف الحقوق:المطلب األول: تع

 : لغة الحقوق -أ
كتكاد ا١تعاشل  ؛يف اللغة العربية لو معاف ٥تتلفة تدكر حوؿ معٌت الثبوت كالوجوب اٟتقٌ مفردىا حٌق، ك 

؛ [7]يس: ،{لىقىٍد حىقَّ القوؿ على أىٍكثىرًًىٍم فػىهيٍم الى ييؤًمنيوفى }: قولو تعاذل :مثلاألخرل ترجع إذل ىذا ا١تعٌت، 
أم يثبت كيظهر. كقولو  [8:]األنفاؿ، بحانو: }لييًحقَّ اٟتقَّ كيػيٍبًطلى الباًطل{أم ثبت ككج . كقولو س

:}كىلًٍلميطىلَّقىاًت مىتىاعه }: أم األمر ا١توجود الثابت. كقولو تعاذل ؛[81]اإلسراء:، }جاءى اٟتقُّ كزىىىقى الباًطل
د مثل كتطلق كلمة اٟتق على النصي  احملدَّ  عليهم. اأم كاجبن  [؛241]البقرة:، {بًاٍلمىٍعريكًؼ حىقِّا عىلىى اٍلميتًَّقُتى 

 وكما تطلق على العدؿ يف مقابل[،  24]ا١تعارج:،{كىالًَّذينى يف أىٍموىا٢تًًٍم حىقّّ مىٍعليوـه لًلسَّاًئًل كىاٍلمىٍحريكـً }قولو تعاذل:
 . (1)[20]غافر: ،{كىاللَّوي يػىٍقًضي بًاٟتٍىقّْ الظلم مثل قولو تعاذل: }

 أف األصل يف كلمة "حق" يف استعماالهتا اللغوية أهنا تدؿ على إحكاـ الشيء كثبوتو. :يتبُتك٦تا سبق 
 كاٟتق نقيض الباطل.كاٟتٌق من أٝتاء اهلل تعاذل أم الثابت ببل شك، أك من صفاتو، كالقرآف، 

ا يف القرآف )اٟتق( ذكر كثَتن  :كلفظكحقوؽ اهلل تعاذل ما ٬ت  علينا ٨توه من عبادتو، كتوحيده، كطاعتو. 
  الكرصل، كيقصد باٟتق: الواقع ال ٤تالة، كاٟتق: العلم الصحيح، كاٟتق: العدؿ، كاٟتق، الصدؽ. 

 . (2)( مرة11) نكرة كلفظ حق ،( مرة194يف القرآف الكرصل ) بأف امعرَّفن  (اٟتق)رد لفظ قد ك ك 
 اصطالًحا: الحقوق  -ب

 معنيين: لوالحّق في االصطالح يأتي 
اشتما٢تا على ، كيطلق على األقواؿ كالعقائد كاألدياف كا١تذاى  باعتبار كم ا١تطابق للواقعىو اٟت األّول:

  .-كىذا ال يتعلق ببحثنا ىذا– .ذلك كيقابلو الباطل
ما يتعلق فهو  ؛أما حق اهلل .كحٌق العبادأف يكوف ٔتعٌت الواج  الثٌابت. كىو قسماف: حٌق الٌلو  واآلخر:

ما ال كىو  ،ن غَت اختصاص بأحد، فينس  إذل اهلل تعاذل، لعظم خطره، كمشوؿ نفعوبو النفع العاـ للعادل م
  .(3)ٟتدكد كالزكوات كالكفارات كغَتىا، كامدخل للصلح فيو
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خاصة لو، كحرمة  ق بو مصلحةفهو ما يتعل ؛-كىو ما يتعلق ببحثنا ىذا، أك نعنيو ىنا -كأما حق العبد
 .(4)لح كاإلسقاط كا١تعاكضة عليهاىي اليت تقبل الص ؛حقوؽ العبادك  مالو،

كل مصلحة ٥تتصة بصاحبها بإقرار الشارع كاعًتافو؛ سواء أكانت   وفي استعمال الفقهاء يراد بالحّق:
اؿ؛ كحق ا١تلكية، كحق النفقة، أدبية، كسواء أكانت تلك متعلقة با١ت ـتلك ا١تصلحة تلتحق ّٔا منفعة مادية أ

متعلقة بالنظاـ كشؤكف اٞتماعة؛ كاألمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر، أـ متصلة بالنفس؛ كحق اٟتضانة، أك  ـأ
إال إذا أقرٌه الشارع، كحكم  اد، فاٟتق يف الشريعة ال يكوف حقن متعلقة باحملافظة على الدّْين كنشره ،كاٞتها

جد حٌق فإف مصادر اٟتقوؽ يف الشريعة، ىو الشريعة نفسها، كال يو  جوده، كاعًتؼ لو باٟتماية، ك٢تذابو 
لذلك؛ فإف ، (5)أك ٚتاع، أك قياس، أك استحساف...إخل ليو من كتاب أك سنةشرعي، إال كلو دليل يدؿ ع

شريعة بنصوصها كأحكامها ٚتيع اٟتقوؽ ا١تعتربة، إ٪تا تكوف كذلك؛ بإثبات الشريعة اإلسبلمية ٢تا؛ إذ ال
  ىي مصدر إثبات اٟتقوؽ، ككذلك تقييده. كقواعدىا
    .(6)عند الفقهاء: ما يستحقو الرجل االبن ا١تراد باٟتق غك 

و منو، كيدفع عنو. ه الشرع ك٭تميو، فيمكنرٌ ق ما استحقو اإلنساف على كجو يقكظاىره أهنم يريدكف باٟت
كلفظ )ما( يف التعريف، عاـ يشمل األعياف كا١تنافع  لرجل ال يعٍت عدـ كجود حق للمرأة.فذكر الفقهاء ا

الستحقاؽ الوارد يف التعريف متوقف على تعريف اٟتق، كىذا يتوقف على معرفة كاٟتقوؽ احملددة، كما أف ا
ا ٦تا ىو معركؼ عند احملدثُت من االستحقاؽ، فيلـز منو الدكر، كىو عي  يف التعريف، إال أنو ٬تعل اٟتق قريبن 

 .(7)ا١تشتغلُت بالقانوف الوضعي، مع مراعاة ما بينهما من اختبلؼ
حىت يكونوا سعداء يف الدنيا كاآلخرة. ككاف ٯتكن أال  ؛لتنظيم حياة ا٠تلق ؛اذلىو اهلل تع :مصدر الحقو *

ا تؤدل لو، ككلفو بأداء حقوؽ هلل فجعل للشخص حقوقن  ،، كلكنو تفضل على عبادها أصبلن ٬تعل اهلل للعبد حقن 
ماكية اليت تعاذل كلآلخرين، مث أعلمو كبلغو ما لو من حقوؽ، كما عليو من كاجبات عن طريق الشرائع الس

 ،افما أثبتتو الشريعة اإلسبلمية حقن ، فكانت ناسخةن ١تا قبلها كعاٌمةن ٞتميع ا٠تلق ختمت بالشريعة اإلسبلمية
 . (8)فليس ْتق ؛فهو حق، كما عداه

 كا٠تبلصة: أف الشريعة اإلسبلمية؛ ىي أساس اٟتق، كليس اٟتق ىو أساس الشريعة.
  اآليت منهافات عٌدة، اصطبلح الفقهاء بتعري يف ؼ اٟتقٌ رّْ كعي : 
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ٔتا ال ٮترج عن ا١تعٌت اللغوم، فقاؿ: "ا١توجود من كل كجو الذم ال ري   (9)فو عبد العزيز البخارمعرَّ ما  -
أم موجود بأثره"، مث قاؿ: "كحق العبد ما يتعلق بو مصلحة  ،كالعُت حق ،فيو يف كجوده، كمنو السحر حق

  .(10)خاصة"
 . (12)ناكؿ ا١تاؿ كغَته": "اٟتق جنس يت(11)كقاؿ الدسوقي -
 . (14)، بأنو: "اختصاص مظهر فيما يقصد لو شرعنا"(13)كعرفو القاضي ا١تركزم الشافعي -

 إف لو كزنو كقيمتو العلمية من عدة نواح: "كقاؿ الدكتور عبد السبلـ عن ىذا التعريف: 
 .َتهكىو تعريف يربز ماىية اٟتق بشكل ٯتيزه عن غ األكذل: أنو عرؼ اٟتق بأنو اختصاص،

 الثانية: أف تعريف اٟتق بأنو اختصاص يتفق مع آخر ما كصل إليو البحث القانوشل. 
كٙتار  يبُت أف طبيعة ىذا االختصاص تقـو على كجود آثار  (مظهر)ف كصف ىذا االختصاص بأنو الثالثة: أ

عنوية. الرابعة: أنو ٮتتص ّٔا صاح  اٟتق دكف غَته يف األشياء اليت شرع اٟتق فيها، كىي قد تكوف مادية أك م
تعريف أحد فقهاء القرف ا٠تامس ا٢تجرم ٦تا يدؿ على أف فقهاء الشريعة القدامى عرفوا اٟتق تعريفنا 

  .(15)"صحيحنا
 يتفق مع اصطبلح ا١تتأخرين. ؛ اا صحيحن يفن تعر  وا اٟتقَّ قد عرفَّ  ؛يدؿ على أف الفقهاء ا١تتقدمُت كىذا

 يضعوا تعريفنا كامبلن للحق ٔتعناه العاـ ْتيث يشمل ٚتيع أنواعو، أف ا١تتقدمُت دل (16)كيرل بعض الباحثُت
 كما كرد عن بعضهم كاف أقرب إذل ا١تعٌت اللغوم الواسع، كيركف أف ذلك يعود ألحد أمرين:

األكؿ: أف ا١تتقدمُت اعتمدكا على ا١تعٌت اللغوم للحق، كاكتفوا بوضوحو كاشتهاره كمشولو ٞتميع استعماالتو يف 
 العلـو ك٥تاطبات الناس، فمعٌت اٟتق كاف كاضحنا عندىم ْتيث ال ٭تتاج إذل تعريف ٤تدد.اللغة ك 

      الثاشل: أف الفقهاء دل يطلقوا اٟتق على مفهـو كاحد يف باب فقهي كاحد بل أطلقوه على معاف ٥تتلفة: 
دة، منها:   كإطبلقات الفقهاء للحقّْ كانت ٥تتلفة كمتعدّْ

اٟتقوؽ ا١تالية، كغَت ا١تالية؛ مثل قو٢تم: من باع بثمن حاؿ مث أجلو صح؛  إطبلؽ اٟتق على ما يشمل -1
 ألنو حقو، أال ترل أنو ٯتلك إسقاطو، فيملك تأجيلو.

مو. مثل: تسليم الثمن اٟتاؿ كتتصل بتنفيذ أحكا - غَت حكمو -االلتزامات اليت تًتت  على العقد  -2
للمساكاة بُت ا١تتعاقدين،  ا، ٖتقيقن لعة بثمن سلمو أكالن م: كمن باع س، مث تسليم ا١تبيع، كذلك يف قو٢تأكالن 

؛ الثمن مؤجبلن  فلهذا اشًتط تسليمو إال أف يكوف ألف ا١تبيع يتعُت بالتعيُت، كالثمن ال يتعُت إال بالقبض،
 .  (17)ألنو أسقط حقو بالتأجيل، فبل يسقط حق اآلخر
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من لو ": (18)قوؿ ابن ٧تيم كما يفسلمُت،  كغَتىم من بيت ماؿ ا١ت األرزاؽ اليت ٘تنح للقضاة كالفقهاء -3
ا، كال يسقط ُت كالفقهاء، يفرض ألكالدىم تبعن حق يف ديواف ا٠تراج؛ كا١تقاتلة كالعلماء كطلبتهم كا١تفت

 . (19)"أتوت األصل ترغيبن 
 مرافق العقار، مثل: حٌق الطريق، كحٌق ا١تسيل، كحٌق الشرب. -4
الطبلؽ  التملك، كحٌق ا٠تيار للبائع أك للمشًتم، كحقٌ  اٟتقوؽ آّرَّدة، كىي ا١تباحات، مثل: حقٌ  -5

  .(20)للزكج
فلكثرة أنواع اٟتق كاختبلؼ معناه ْتس  ما يضاؼ إليو؛ إتهوا إذل تعريف كل نوع من أنواع اٟتق على 

 .(21)حدة
أم ْتكم ، اا شرعين على ما ىو ثابت ثبوتن  (قٌ اٟت)قد أطلقوا  -رٛتهم اهلل تعاذل-ء ك٦تا سبق نعلم أف الفقها

الشارع كإقراره، ككاف لو بسب  ذلك ٛتاية؛ سواء أثبت ىذا اٟتق لشخص من األشخاص، أـ لعُت من 
 . (22)امعنوين  أك اعياف، كسواء كاف ىذا اٟتٌق مادين األ

كال يعٍت أهنم دل يعنوا بتعريف اٟتق كما زعم بعض من  ،ىذا ما يتعلق بإطبلقات اٟتٌق عند الفقهاء
، كىذا اٟتكم بالتعميم غَت مقبوؿ، كمردكد، فلقد اىتم  الفقهاء بدراسة اٟتقوؽ، كبياف (23)الباحثُت ا١تعاصرين

مث  -سيأيتكما –باعتبارات ٥تتلفة  اموىا إذل أقساـ كثَتة جدن أحكامها، كتطرقوا ألنواع كثَتة من اٟتقوؽ، كقس
من اٟتقوؽ  اة حصرىا، كألف كثَتن فريعها لصعوبإهنم قد عنوا بوضع القواعد العامة لتلك اٟتقوؽ، كتركوا أمر ت

تستجد كفق أعراؼ الناس كعاداهتم، ككفق تطور أسالي  اٟتياة كمستجداهتا؛ كلذلك كاف من الصع  حصر 
 .(24)اا دقيقن قوؽ حصرن تلك اٟت

ا فهو حق، كما دل تثبتو ١تعتربة؛ فما أثبتتو حقن كاٟتاصل أفَّ الشريعة اإلسبلمية ىي ا١تصدر الوحيد للحقوؽ ا
 .(25)، فليس ْتقاعتربه حقن أك ت

 المطلب الثاني: أقســـــــام الحق:
الٌلزـك  باعتبارات ٥تتلفة؛ ْتس  ا١تعٌت الذم يدكر عليو اٟتق، باعتبار عدة كينقسم اٟتق تقسيمات

كعدمو، باعتبار عمـو الٌنفع كخصوصو، كباعتبار كجود حٌق العبد كعدمو، باعتبار إسقاط العبد للحٌق كعدـ 
إسقاط اٟتٌق، كباعتبار إسقاط اإلسبلـ للحٌق كعدـ إسقاطو لو، كباعتبار معقولٌية ا١تعٌت كعدـ  قدرتو على

معقولٌيتو، كباعتبار عدـ خلٌو كٌل حٌق من حٌق لٌلو تعاذل كحٌق للعبد، كباعتبار العبادات كالعادات، كباعتبار 
ـٌ كاٟتٌق ا١تخٌفف، كباعتبار اٟتٌق احملٌدد كغَت احملدٌ  د، كباعتبار اٟتٌق ا١تعٌُت كا١تخٌَت، كباعتبار اٟتٌق ا١تطلق، اٟتٌق الٌتا
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يورث، كباعتبار اٟتٌق ا١تارٌل، كا١تقٌيد، كباعتبار اٟتٌق العيٌٍت، كالكفائٌي، كباعتبار ما يورث من اٟتقوؽ، كما ال 
 . (26)كغَت ا١تارٌل، كباعتبار اٟتٌق الٌدياشٌل، كالقضائٌي، أك الٌدنيوٌم، كاألخركٌم، كغَت ذلك

بالٌنظر إذل من عليو اٟتٌق، أك  إمَّاك ، إٌما بالٌنظر إذل صاح  اٟتٌق، كمرجع ىذه الٌتقسيمات يف اٞتملة
 . (27)بالٌنظر إذل الٌشيء ا١تستحٌق، أك بالٌنظر إذل ما يتعٌلق بو اٟتقٌ 

 : (28)ثبلثة أقساـ ذه التقسيمات يف اٞتملة إذلىٯتكن إرجاع ك *
 . األكؿ: بالنظر إذل صاح  اٟتقٌ 
 الثاشل: بالنظر إذل مصدر اٟتٌق. 

 .(29)الثالث: بالنظر إذل الشيء ا١تستحق )٤تل اٟتٌق(
 علماء األصوؿ أطلقوا اٟتقوؽ على حقوؽ اهلل تعاذل، كحقوؽ العباد، كقسموىا إذل أربعة أقساـ: إننا ٧تد

 حقوؽ اهلل ا٠تالصة؛ متعلق بأمره كهنيو، فيكوف كل تكليف شرعي حٌق هلل تعاذل. .1
 ؽ العباد ا٠تالصة، مثل اٟتقوؽ ا١تالية.حقو  .2
 ما اجتمع فيو اٟتقاف، كحٌق اهلل الغال ، كحد القذؼ عند اٟتنفية. .3
 .  (30)ما اجتمع فيو اٟتقاف، كحٌق العبد ىو الغال ، كالقصاص من القاتل العمد .4

 ٌق العبدى ْتال يرل كجود ما يسمَّ  إذا حٌق العبد ا٠تالص؛ يف ثبلثة نافين  اٟتقوؽ (31)كحصر الشاطيب
خلوص اٟتٌق الفردم، ه عن حٌق اهلل تعاذل، كأنو ال يوجد يف نظر  ولا٠تالص، ألف كل حكم شرعي ليس ٮت
 . (32)كبذلك يتأكد فيو ا١تعٌت االجتماعي

 ،ا لو بإثبات الشرع ذلك لوألف ما ىو حق للعبد إ٪تا ثبت كونو حقن كيقرر الشاطيب ىذا ا١تعٌت؛ بقولو: " 
 ،فهو هلل -أم من اٟتقوؽ- فإف ما ىو هلل ". كبقولو يف موضع آخر:"لك ْتكم األصلا لذال بكونو مستحقن 

 إذ كاف هلل أف ؛كمن جهة كوف حق العبد من حقوؽ اهلل ،كما كاف للعبد فراجع إذل اهلل من جهة حق اهلل فيو
  .(33)"ا أصبلن ال ٬تعل للعبد حقن 

لصاحبو؛ بل ىو مشرب ْتق اهلل، فإذا فسرنا  اطيب يرل أف اٟتق الفردم ليس حقنا خالصناكيبلحظ أف الش
على  ذلك أف ىذا اٟتق الفردم ليس حقنا ٤تضنا "حق اهلل" بالصاحل العاـ أك حق اٞتماعة، كاف مقتضى

ى التحقيق؛ بل ىو مشًتؾ.  بلمي؛ بأنو حق احملققوف من األصوليُت "طبيعة اٟتق" الفردم يف الفقو اإلس كقد بُتَّ
و الشاطيب "ْتق ذلك، ألف الصاحل العاـ مراعى يف كل حق فردم، كىذا ما عرب عن صنامشًتؾ، كليس فردينا خال
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حق هلل تعاذل من جهة الكس  ككجو  - كىي اٟتقوؽ كا١تعامبلت - ففي العادات اهلل" إذ يقوؿ: "كأيضنا
 .(34)ق الغَت"يف ح يو للعبد، فهو حق هلل تعاذل صرفنا، كال خَتة فع؛ ألف حق الغَت ٤تافظ عليو شرعنااالنتفا 

 الحقوق إلى قسمين: (35)وقسَّم ابن تيمية
الطريق، كالسرقة، ُت؛ بل منفعتها لعامة ا١تسلمُت.. مثل: حٌد قطع نيٟتدكد كاٟتقوؽ اليت ليست لقـو معا .1

 .كالزنا، ك٨توىا
 .(36)اٟتدكد كاٟتقوؽ اليت تقرَّرت لشخص معُت .2

لى ىذا األساس إذل حق الفرد؛ كيشمل ٚتيع فالفقو اإلسبلمي، ينظر إذل اٟتق نظرة دينية، كيقسمو ع
حل العاـ، كأضيف إليو اٟتقوؽ اليت تتعلق ّٔا مصاحل األفراد، كإذل حق اهلل؛ كىو حق آّتمع ٦تا يتعلق بالصا

 .       (37)٠تطره كعميم نفعو اتعاذل نظرن 
هلل تعاذل، كحق العبد، ا على ىذه األقساـ السابقة، كباألخص على حقٌ  ةكثَت   أثاره  تٍ بى تػّْ كعليو؛ فقد ري 

ف حقوؽ اهلل تعاذل ال تقبل اإلسقاط، كال تورث، كيدخل فيها اٟتسبة، كا١تبلحقة، كأف منافعها تعود إحيث 
إذل عامة ا١تسلمُت، كليس ألحد فيو خَتةه، ك٨تو ذلك، كأما حقوؽ اآلدميُت، فهي اليت تقبل الصلح، 

 .(38)كاإلسقاط، كا١تعاكضة عليها
  :الفقهاء ا١تعاصرين:اٟتقُّ عند فرع 

اختلفت إتاىات الباحثُت ا١تعاصرين يف تعريف اٟتٌق إذل ثبلثة إتاىات: إتاه عٌرؼ اٟتٌق بأنو مصلحة، 
 . (39)من معناه اللغوم باعتبارأنو اختصاص، كثالث عٌرفو كآخر عٌرفو ب

 تعريف اٟتٌق بأنو مصلحة.  االتجاه األول:
تعريف الشيخ علي ا٠تفيف للحقّْ بأنو: "مصلحة  ثرىا تداكالن يف ىذا االٕتاه، كأك كأشهر التعريفات

 . (40)"احقة لصاحبها شرعن مست
 . (41)كعرفو الدكتور عبد الرازؽ السنهورم بأنو: "مصلحة ذات قيمة مالية ٭تميها القانوف"

وف أم أف اٟتماية تك – اماية، كأف اإلنساف ال ٭تمي شيئن هم نظركا إذل أف من عناصر اٟتٌق اٟتكلعلَّ 
 إال إذا كاف فيو لو مصلحة، ك٢تذا عرفوا اٟتٌق بأنو مصلحة.  -بالقانوف، كليس باإلنساف

: ىو عبلقة اختصاصية بُت  ، ال بذاتيتو كحقيقتو، فإف اٟتقَّ كلكنو تعريف بالغاية ا١تقصودة من اٟتقّْ
 . (42)صاح  اٟتقّْ كا١تصلحة اليت يستفيدىا منو

 اختصاص. تعريف اٟتٌق بأنو االتجاه الثاني: 
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يقرّْر بو الشرع بأنو: "اختصاص  كأشهر التعريفات يف ىذا االٕتاه، تعريف األستاذ مصطفى أٛتد الزرقا
 . (43)"اسلطةن أك تكليفن 

كىو تعريف جيد؛ ألنو يشمل أنواع اٟتقوؽ الدينية كحق اهلل على عباده من صبلة كصياـ ك٨تو٫تا، 
ة كحق الطاعة للوالد على كلده، كللزكج على زكجتو، كاٟتقوؽ كاٟتقوؽ ا١تدنية كحق التملك، كاٟتقوؽ األدبي

العامة كحق الدكلة يف كالء الرعية ٢تا، كاٟتقوؽ ا١تالية كحق النفقة، كغَت ا١تالية كحق الوالية على النفس. 
كيتميز ىذا التعريف بأنو أباف ذاتية اٟتق بأنو عبلقة اختصاصية بشخص معُت، كحق البائع يف الثمن ٮتتص 

، فإف دل يكن ىناؾ اختصاص بأحد، كإ٪تا كاف ىناؾ إباحة عامة كاالصطياد كاالحتطاب كالتمتع با١ترافق بو
 .(44)، كإ٪تا ىو رخصة عامة للناساى ذلك حقن العامة، فبل يسمٌ 

هلل على  ايف الشرع يقتضي سلطة، أك تكليفن  كتعريف الدكتور عبد السبلـ العبادم بأنو: "اختصاص ثابت
  .(45)خص على غَته"عباده، أك لش

، أك اقتضاء أداء من آخر؛ بو الشرع على شيء ري قً اختصاص يي اٟتٌق  ف: "كعرفو الدكتور فتحي الدريٍت بأ
 .(46)١تصلحة معينة" اٖتقيقن 

إال عندما ييتصور فيو ميزة ٦تنوحة لصاحبو، ك٦تنوعة عن غَته،  هم نظركا إذل أنو ال معٌت للحقّْ كلعلَّ 
 كاالستئثار. كاالختصاص ىو االنفراد

 من معناه اللغوم:  باعتبارتعريف اٟتٌق االتجاه الثالث: 
الشرع لئلنساف، أك هلل  عريف الدكتور أٛتد أبو سنة بأنو: "ما ثبت يفكأشهر التعريفات يف ىذا االٕتاه، ت

 كقد شرح التعريف، كبُت ٤تًتزاتو بقولو:. (47)تعاذل على الغَت"
كىي شاملة ١تلك العُت، كا١تنفعة، كالدَّين، كاٟتقوؽ الفكرية،  ")ما(: جنس يف التعريف ٔتعٌت شيء،

 كاٟتقوؽ الفطرية، كحقّْ اٟترية. 
كلو كاف  : الثبوت معناه التمكن كالتسلط، ْتيث ال ٯتلك أحد رد ما ثبت لو، كال اٟتيلولة دكنو،)ثبت(

كىو ا١تعركؼ با١تًٍلك، أك على وف الثابت على كجو االختصاص، ك، كال فرؽ بُت أف ياا أك مندكبن  مباحن فعبلن 
 كجو االشًتاؾ كما يف اإلباحة العامة. 

(: ا١تراد أف يكوف ىذا الثابت قد شرعو اهلل تعاذل، كدل ٘تنع الشريعة منو، كذلك أف مصدر في الشرع)
 اٟتقوؽ كلها ىو الشريعة. 

 يع ا١تسلمُت. : ا١تعُت، أك غَت ا١تعُت، كالوقف على الفقراء كا١تساكُت، أك على ٚت)لإلنسان(
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كاج  على ا١تشًتم، أـ   ، كحق اإلنساف يف ٙتن ما باع، فإنوا: سواء أكاف ذلك الغَت معينن )على الغير(
أال يتعرضوا لو، كال  األرضو، فإنو ٬ت  على الناس ٚتيعن ، كما يف ملك اإلنساف اا على الناس ٚتيعن كاف كاجبن 

تعريف ىو أسلمها مع تغيَت قيد )إنساف( إذل قيد )شخص(؛ كىذا ال .(48)٭تولوا بينو كبُت ٦تارستو ٢تذا اٟتق
، مث ىذا التعبَت اللغوم للحقّْ  و؛ ألنهلل أو للشخص على الغير" ا"ما ثبت شرعً ليصبح التعريف ا١تختار:

؛ ٓتبلؼ التعريفات األخرل، فإهنا متأثرة بالبحث القانوشل هم للحقّْ بريف يراعي إطبلقات الفقهاء يف كتالتع
كحقوؽ  ،حقوؽ اهلل :ؼ اعتبارات تقسيمها، فيشمل مثبلن ق، مث ىو شامل ألنواع اٟتقوؽ باختبل١تعٌت اٟت

اآلدميُت، سواء أكانت ىذه اٟتقوؽ لشخصيات حقيقية، أـ كانت لشخصيات حكمية؛ ٓتبلؼ التعاريف 
 قساـ اٟتقوؽ.األخرل، فإهنا ال تشمل ٚتيع أنواع اٟتقوؽ؛ كاألعياف ا١تملوكة، رغم ذكر الفقهاء ٢تا ضمن أ

كالسب  يف تغَت قيد )إنساف( بػ)شخص(؛ ليدخل يف التعريف ما يثبت لغَت اإلنساف من الشخصيات اٟتكمية 
أبو  بُتَّ ك . (49)اا أك حكمين ، فالشخص أعٌم من أف يكوف حقيقين )االعتبارية(، كالشركات، كبيت ا١تاؿ، كالوقف

غَت معُت، كالوقف على الفقراء كا١تساكُت، أك على  افو: أف صاح  اٟتق قد يكوف إنسانن يف شرحو لتعري سنة
 .(50)ٚتيع ا١تسلمُت، كمع ذلك؛ فالتعبَت بلفظ )شخص( أسلم

 وأنواعها: الحقوق المعنويةالمبحث الثاني: 
 : الحقوق المعنويةالمطلب األول: مفهوم 

ة ا١تعٌت ا١ترك  للحقوؽ كبعد معرفة اٟتقوؽ لغة كاصطبلحنا، نعرّْؼ معٌت كلمة ا١تعنوية؛ كذلك تكملة ١تعرف
 ا١تعنوية، فما ا١تراد من لفظة "ا١تعنوية"؟.

نسبة إذل ا١تعٌت، كىي لغة: ما يدؿ عليو اللفظ، كٚتعو معاف، كا١تعاشل: ما لئلنساف من الصفات : ة  ـــالَمْعَنويَّ -أ
ا١تقصود فاٟتقوؽ ، كىذا ا١تعٌت األخَت ىو (51)احملمودة، كا١تعنوية خبلؼ ا١تادم، كخبلؼ الذايت )٤تدثتاف(

 .(52)ا١تعنوية يعٍت: اٟتقوؽ غَت ا١تادية
إف نازلة اٟتقوؽ ا١تعنوية؛ مهمة يف حكم ٘تلكها كالتصرفات الواردة عليها؛ مثل: بيع  :الحقوق المعنوية-ب

االسم التجارم، كالًتخيص، كحقوؽ اإلنتاج العلمي أك اإلنتاج الذىٍت...، ىل ٘تلك كترد عليها التصرفات من 
ىل ٬توز يف الشريعة اإلسبلمية أف تعترب ىذه اٟتقوؽ أمواالن يصح بيعها كشراؤىا، ٨توه أـ ال؟؛ كٔتعٌت آخر بيع ك 

 ما سيأيت يفو فينكىذا ما سأجي  ع- أك االعتياض عنها بصورة من الصور ا١تشركعة، أـ ال ٬توز ذلك؟
  ؟(53) ال ك، أأمواؿه ا١تعنوية مسألة: "ىل اٟتقوؽ 
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لعدد من البحوث  فيها مؤلفات حىت صارت ٤تبلن  تٍ فى لّْ مؤ٘ترات كأي  ا١تسألة ل ىذهمن أج تٍ دى قً كقد عي 
اٞتامعية؛ لكنها من كجهة القانوف الوضعي، كأما لدل علماء الشريعة؛ ففيها مقاالت كمباحث..، كأىل العلم 

أف  يل يف التشريع أكىي من ذكات الدل كجهة ىو موليها. كىل فيها بُت اٟتظر كاإلباحة كاٟترمة كاٞتواز، كلكل  
، فتجوؿ يف دائرة )ا١تصاحل ا١ترسلة(، فيبقى تقدير التمايز بُت ا١تصاحل لشريعة أرسلتها فلم تنط ّٔا حكمنا معينناا

 . (54)آّلوبة كا١تفاسد ا١تطردة؛ فيحصل القوؿ الراجح كيهمل القوؿ ا١ترجوح
فيدخل فيها اٟتقوؽ الفكرية،  ا١تادية،مصطلح كاسع يسع معناىا ٞتميع اٟتقوؽ غَت  الحقوق المعنوية؛و 

ة اليت برزت بشكل كاضح؛ نتيجة تطور اٟتياة ا١تدنية ا١تعنوية ذات القيمة ا١تالية من القضايا ا١تستجدَّ كاٟتقوؽ 
، فكثرت األمور ا١تعنوية ذات القيمة ا١تالية، كقد انتهت كثَت من القوانُت الوضعية كاالقتصادية كالثقافية كالعلمية

    . (55)بينها إذل تقرير ىذا االختصاص، كٖتديد سلطات أصحأّا عليها تبلؼو على اخ
دة يف كصف االختصاصات اليت تقـو لؤلشخاص على األشياء يستعمل القانونيوف اصطبلحات متعدّْ ك 

ا١تعنوية ذات القيمة ا١تالية ْتيث ٮتو٢تم ذلك سلطات معينة عليها، كبعض االصطبلحات شامل لكل أنواعها 
كثَت منها، كبعضها يطلق على نوع منها دكف غَته، كمن ىذه االصطبلحات: اٟتقوؽ ا١تعنوية، اٟتقوؽ أك ل

الذىنية، اٟتقوؽ األدبية، اٟتقوؽ الفكرية، حقوؽ االبتكار، ا١تلكية األدبية كالفنية كالصناعية، االسم التجارم، 
 .(56)حق االخًتاع، حقوؽ التأليف
عرؼ التجارم ا١تعاصر ٦تلوكة ٕترم عليها أحكاـ األمواؿ كاألمبلؾ يف ال دُّ عى كٚتيع ىذه اٟتقوؽ تػي 

 الشخصية، فإهنا تباع كتشًتل، كتؤجر كتوى  كتورث، شأف األعياف كاألمواؿ ا١تادية سواء بسواء.     
بأنو: سلطة لشخص على شيء غَت مادم ىو ٙترة فكره أك خيالو أك  "الحّق المعنوي" القانونيونعٌرؼ 

كحٌق  ا١تؤلف يف مؤلفاتو العلمية، كحٌق الفناف يف مبتكراتو الفنية، كحٌق ا١تخًتع يف ٥تًتعاتو،نشاطو، كحٌق 
 .(57)التاجر يف االسم التجارم، كالعبلمة التجارية، كثقة العمبلء

كقيل يف ا١تراد باٟتقوؽ ا١تعنوية: "ىي سلطة لشخص على شيء غَت مادم، سواء أكاف نتاجنا ذىنينا؛  
١تصنفات العلمية كاألدبية، كحق ا١تخًتع يف ٥تًتعاتو، كحق إنتاج الربامج اٟتاسوبية، أـ كاف كحق ا١تؤلف يف ا

  .  (58)ٙترة لنشاط ٕتارم يقـو بو التاجر ٞتل  العمبلء: كما يف االسم التجارم كالعبلمة التجارية، ك٨تو ذلك"
١تقصود منو ا١تاؿ، مثل: حٌق كيطلق فقهاء الشريعة لفظ: )اٟتقوؽ ا١تالية( على كل حٌق، ىو ماؿ، أك ا

 .(59)ك، كحٌق االنتفاعك، كحٌق التملي ا١تلً 
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كيراد باٟتقوؽ ا١تعنوية يف االصطبلح الفقهي: ما يقابل اٟتقوؽ ا١تالية؛ سواء ما يتعلق منها باألعياف 
 . (60)ضة، فهو حٌق معنومر ا١تتقومة، أك ا١تنافع العا

عنوية يراد ّٔا يف ا١تصطلح الفقهي ما يقابل اٟتقوؽ يقوؿ شيخنا الدكتور البوطي: إف كلمة اٟتقوؽ ا١ت
ا١تالية، سواء منها ما يتعلق باألعياف ا١تتقٌومة، أك ا١تنافع العارضة؛ كحٌق البائع يف الثمن، كحٌق ا١تشًتم يف 
ا١تبيع، كحٌق الشفيع يف الشفعة، ككحقوؽ االرتفاع كحٌق ا١تستأجر يف السكٌت، مث يقوؿ: فكل حٌق دل يتعلق 

اؿ عيٍت، كال بشيء من ا١تنافع العارضة؛ فهو حٌق معنوم، مثل: حٌق القصاص، كحٌق رفع الدعاكل، كحٌق ٔت
لذا؛ فإف  .(61)العرض" الطبلؽ، كالوالية، كسائر اٟتقوؽ ا١تتعلقة بالكرامة اإلنسانية، كعمـو ما يدخل يف معٌت

 . قواعد الفقو اإلسبلمي تغطي ىذا النوع من اٟتقوؽ من خبلؿ قواعدىا
كاٟتٌق ا١تعنوم نوع من أنواع اٟتٌق ا١تارل، كىو اٟتٌق الذم ٯتكن تقوٯتو با١تاؿ، فهو ٮتوؿ صاحبو قيمة مادية 

يف الشرع يقتضي سلطة، أك  : اختصاص ثابتكما سبق  تقدر با١تاؿ أك النقود، كاٟتٌق يف نظر فقهاء الشريعة
 .(62)هلل على عباده، أك لشخص على غَته اتكليفن 

عنوية: ىي كل حق  ال يتعلق ٔتاؿو عيٍت، كال بشيءو من منافعو. كمن أمثلتها يف الزمن السابق؛ كاٟتقوؽ ا١ت
مثل: حٌق القصاص، حٌق الوالية، حٌق الطبلؽ ىذه حقوؽ معنوية. كمن أمثلتو يف عصرنا اٟتاضر: حٌق 

 .(63)ويةالتأليف، حٌق االخًتاع حٌق االسم التجارم، حٌق العبلمة التجارية، فهذه حقوؽ معن

 ؛ة: فأطلق عليها اسم "ا١تلكية األدبية كالفنية كالصناعية"عدّْ  أطلق على ىذه اٟتقوؽ تسمياتقد ك  فرع:
  باعتبار أف حق الشخص على إنتاجو الذىٍت حق ا١تلكية.

ة أف اٟتقوؽ ا١تعنوية، يرد اٟتق فيها على شيء غَت مادم. أم ال يدخل يف جهكقد نوقش ىذا الرأم من 
يات، كال يدرؾ إال بالفكر آّرد، فهو حتمنا ٮتتلف عن الشيء ا١تادم الذم يدرؾ باٟتس. كمن عادل اٟتس

جان  آخر فإف "ا١تادة تؤيت ٙتارىا باالستحواذ عليها، كاالستئثار ّٔا أما الفكر فعلى النقيض من ذلك، يؤيت 
ن ناحيتُت: األكذل: أف الفكر لصيق ٙتاره باالنتشار ال باالستئثار. فطبيعة ا١تلكية تتناىف مع طبيعة الفكر م

بالشخصية. كالثانية: أف الفكر حياتو يف انتشاره ال يف االستئثار بو، ك٩تلص من ذلك إذل أف حق ا١تؤلف أك 
ا١تخًتع ليس حق ملكية، بل ىو حق عيٍت أصلي، يستقل عن حق ا١تلكية ٔتقوماتو ا٠تاصة، كترجع ىذه 

      .(64)دم"ا١تقومات إذل أنو يقع على شيء غَت ما
كذى   ،كمن ناحية أخرل: فإف حق ا١تلكية حق مؤبد، يف حُت أف اٟتق ا١تعنوم حق مؤقت بطبيعتو

" على ىذه اٟتقوؽ ٖتاشينا للمبلحظات اليت أبديت ١تفارقة حق ذل إطبلؽ عنواف "اٟتقوؽ الذىنيةآخركف إ
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ياء ا١تادية اليت ترد عليها ا١تلكية العادية كقد كرد ىذا بأف "ىناؾ إذل جان  األش ا١تلكية عن ا١تلكية ا١تعنوية.
أشياء غَت مادية للتملك ْتيث إف اٟتقوؽ اليت ترد عليها ال تعدك أف تكوف صورنا خاصة للملكية ٯتكن أف 

 . (65)يقاؿ عنها أهنا ملكية غَت عادية"
 

 نى عٍ بأنو دل يػي كذى  آخركف إذل إطبلؽ عنواف "اٟتقوؽ اليت ترد على أمواؿ غَت مادية". كقد رد ىذا: "
ُت اٟتقوؽ العينية كالشخصية، إذ ببياف ا٠تصائص األساسية ٢تذه اٟتقوؽ يف آّاؿ ا١تارل إلظهار الفارؽ بينها كب

 . (66)ف تلك اٟتقوؽ كما ىو الشأف يف األمواؿ ا١تادية، ٯتكن االنتفاع ّٔا كالتصرؼ فيها ٔتقتضى عقد"إ
قة بالعمبلء"، كذلك نظرنا إذل موضوع ىذه اٟتقوؽ كىو "اٟتقوؽ ا١تتعل كذى  آخركف إذل إطبلؽ عبارة

األشياء اليت من إبداع الذىن أك القيمة التجارية، كأف ىذين األمرين تتحدد قيمتهما ٚتيعنا ْتس  ما ٬تتذب 
كقد أخذ على ىذا اإلطبلؽ، أنو قد يصدؽ على اٟتقوؽ اليت ترد على قيم ٕتارية، كاالسم  إليها من العمبلء.

، لكنو ال يصدؽ على حقوؽ ا١تؤلفُت بذات الدرجة، ألهنا قد تكوف إنتاجنا ذىنينا مستقبلن كحق التجارم  مثبلن
  ا١تؤلف األديب ا١تتميز عن اٟتق ا١تارل.

 

كرجح آخركف أف طبيعة اٟتق ا١تعنوم أنو "صورة خاصة من ا١تلكية" باعتبار أف عناصر ا١تلكية موجودة يف 
من التسليم بأننا بصدد حق ملكية، ككل ما ىنالك أف ا١تلكية ىنا تعترب  ىذا النوع من اٟتقوؽ، "فبل مفر

كمقتضى ىذا الفارؽ أف ٗتتص ا١تلكية ا١تعنوية  شيء غَت مادم.صورة خاصة للملكية، حيث إهنا ترد على 
ره إف اٟتق ا١تعنوم يف أغل  صو  بأحكاـ ٗتتلف عن أحكاـ ا١تلكية العادية، كال يقدح يف ىذا النظر أف يقاؿ:

ا، ألف التأييد ليس خاصة جوىرية ٟتق ا١تلكية"   .*ليس مؤبدن
 

إذل ترجيح  (ا١تدخل إذل نظرية االلتزاـ العامة يف الفقو اإلسبلمي)يف كتابو  كيتجو األستاذ مصطفى الزرقا
وع أحد التسميات ا١تشهورة ٢تذا الن - تسمية ىذا النوع من اٟتقوؽ ْتقوؽ االبتكار، ألف اسم اٟتقوؽ األدبية

ق ال يتبلءـ مع كثَت من أفراد ىذا النوع كاالختصاص بالعبلمات الفارقة التجارية ضيّْ  -من اٟتقوؽ كما بُت 
أما اسم حق " صلة لو باألدب كالنتاج الفكرم كاألدكات الصناعية ا١تبتكرة، كعناكين احملاؿ التجارية ٦تا ال
تابو، كالصحفي يف امتياز صحيفتو، كالفناف يف أثره االبتكار فيشمل اٟتقوؽ األدبية كحق ا١تؤلف يف استغبلؿ ك

الفٍت من الفنوف اٞتميلة كما يشمل اٟتقوؽ الصناعية كالتجارية ٦تا يسمونو اليـو با١تلكية الصناعية كحق ٥تًتع 
  .(67)"ت الثقة، كمبتكر العنواف التجارماآللة كمبتدع العبلمة الفارقة اليت نال
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 الوضعي من ىذه الحقوق:موقف القانون المطلب الثاني: 
عرؼ القانونيوف اٟتٌق ا١تعنوم بأنو: سلطة لشخص على شيء غَت مادم ىو ٙترة فكره، أك خيالو أك 

 مبتكراتو الفنية، كحٌق ا١تخًتع يف ٥تًتعاتو، كحٌق يف مؤلفاتو العلمية، كحٌق الفناف نشاطو؛ كحٌق ا١تؤلف يف
، كثقة العمبلء. كقد يعربكف عنها أك عن بعضها؛ باٟتقوؽ التاجر يف االسم التجارم، أك العبلمة التجارية

الذىنية، كاٟتقوؽ األدبية، كاٟتقوؽ الفكرية كحقوؽ االبتكار، كا١تلكية األدبية كالفنية كالصناعية، كاالسم 
 .(68)التجارم، كحٌق االخًتاع، كحقوؽ التأليف

ية اليت يقسموهنا إذل حقوؽ عينية كحقوؽ كاتفق القانونيوف على اعتبار اٟتقوؽ ا١تعنوية من اٟتقوؽ ا١تال*
أهنا حقوؽ  كأ ىذه اٟتقوؽ من اٟتقوؽ ا١تالية العينية، يف اعتبارهم ٥تتلفوف بعد ذلك ...، شخصية؛ كلكن

 كالشخصية.مالية مستقلة باإلضافة إذل اٟتقوؽ العينية 
خصية، كحقوؽ معنوية، فذى  بعض القانونيُت إذل أف اٟتقوؽ ا١تالية تقسم إذل: حقوؽ عينية، كحقوؽ ش

م للحٌق العيٍت كاٟتٌق الشخصي. ككاف ذلك نتيجة أف معٌت اٟتٌق العيٍت عندىم عبارة عن يفاٟتٌق ا١تعنوم قس
ا ا مادين الشيء ا١تعُت ال بد أف يكوف شيئن كىذا  سلطة معينة يعطيها القانوف لشخص معُت على شيء معُت.

 ة صاح  اٟتٌق عليو مباشرة.بذاتو يف الوجود ا٠تارجي، فتنص  سلط امتعينن 
ا ؤالء القانونيوف نوعن ك١تا ظهرت اٟتقوؽ ا١تعنوية، نتيجة لتطور اٟتياة، كأقٌرهتا القوانُت العصرية اعتربىا ى

من أنواع اٟتقوؽ ا١تالية ١تا تتصف بو من خصائص ٘تيزىا عن اٟتقوؽ العينية كالشخصية نتجت من   مستقبلن 
 .(69)كوف ٤تلها غَت مادم

هم اٟتٌق، فلم يصدركا عن مذى  كاحد، كما دل ينتهوا عريفقت بفقهاء القانوف كجهات النظر يف تكقد تفرٌ 
من أنواع اٟتٌق ا١تارل؛  انوعن  دُّ عى أف اٟتٌق ا١تعنوم، ال يػي إذل مفهـو موحد. فقد ذى  قانونيوف آخركف إذل 

ية، كإف الشيء الذم تنص  عليو باإلضافة إذل اٟتٌق العيٍت كاٟتٌق الشخصي، إ٪تا ىو حٌق من اٟتقوؽ العين
. مث إف ىؤالء اختلفوا فيما بينهم حوؿ طبيعة ىذا اا أك معنوين ٌق العيٍت أعم من أف يكوف مادين السلطة يف اٟت

 اا خاصن ٌق ا١تعنوم، حٌق ملكية، أك نوعن اٟت اعدَّ بارة عن حٌق عيٍت. فمنهم من اٟتٌق ا١تعنوم، بعد أف قٌرركا أنو ع
 عدَّه. كمنهم من (70)فهم يطلقوف على ىذا اٟتٌق تسمية: ا١تلكية األدبية، كالفنية، كالصناعيةمن ا١تلكية؛ لذلك 

 .(71)عن حٌق ا١تلكية ٔتقوماتو ا٠تاصة ا مستقبلن أصلين  اا عينين حقن 
أف يكوف اٟتٌق ا١تعنوم حٌق ملكية، بأف حٌق ا١تلكية ينص  على شيء، كٮتوؿ من كقد احتج ا١تانعوف 
ؿ الشيء، كاستغبللو، كالتصرؼ فيو، كاالستعماؿ ال يتصور بالنسبة للحٌق ا١تعنوم، ألف صاحبو سلطة استعما
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االستفادة منو ال تكوف إال باستغبللو، كالتصرؼ فيو، فبل ٯتكن أف يستفاد منو إذا قصر صاحبو استعمالو على 
لك يسميو بعض نفسو، فعنصر االستعماؿ الذم ىو أقول عناصر ا١تلكية، غَت موجود يف ىذا اٟتٌق، لذ

القانونيُت؛ بأنو حٌق احتكار االستغبلؿ، كليس حٌق ملكية. كما أف حٌق ا١تلكية بطبيعتو حٌق مؤبد، يف حُت 
 .(72)أف ىذا اٟتٌق بطبيعتو حٌق مؤقت

من ا١تلكية،  اا خاصن ع من أف يكوف اٟتٌق ا١تعنوم نوعن كقد أجاب اآلخركف عن ىذه اٟتجج؛ بأهنا ال ٘تن
عنوم يتفق مع ا١تلكية العادية يف نواح، كٮتتلف عنها يف أخرل، فهو عبارة عن سلطة تنص  كذلك أف اٟتٌق ا١ت

على الشيء ا١تعنوم مباشرة دكف كساطة، كٗتوؿ صاحبو حق االستغبلؿ، كالتصرؼ، يف حُت أنو، ْتكم 
  .(73)االستئثار، كال يصح أف يكوف مؤبدن طبيعتو، كىو كونو يقع على شيء غَت مادم، ال يقبل ا
( منو: أف اٟتكم فيما 12ـ يتضمن يف ا١تادة )1883كقد كاف القانوف ا١تدشل ا١تصرم القدصل الصادر سنة 

يتعلق ْتقوؽ ا١تؤلف يف ملكية مؤلفاتو كحقوؽ الصانع يف ملكية مصنوعاتو يكوف حس  القانوف ا٠تاص 
لكن دل يصدر القانوف ىذه اٟتقوؽ ملكية، ك  عدّْ ف القانوف القدصل يذى  إذل ٦تا يدؿ على أ…. بذلك 

( منو إذل أف تنظيم ىذه 86ـ، الذم أشار يف ا١تادة )1948ا٠تاص ا١توعود حىت صدكر القانوف اٞتديد سنة 
اٟتقوؽ مًتكؾ لقانوف خاص يصدر بو. كلكنو دل يسم ىذه اٟتقوؽ با١تلكية، كما فعل القانوف السابق، بل 

على أف القانوف ا١تصرم دل يرد ا٠توض يف ا٠تبلؼ حوؿ  اىا اٟتقوؽ اليت ترد على شيء غَت مادم ٦تا يدؿٝتٌ 
  .(74)طبيعة ىذه اٟتقوؽ، كحسمو بشكل ما
ىره ما كيتضح ٦تا ذكر عن ٥تتلف النظريات يف شأف ىذا اٟتق أف جو "يقوؿ األستاذ عطا اهلل إٝتاعيل: 

ية بعينها فيما كضع كحسنا فعل ا١تشرع ا١تصرم إذ دل يتقيد بنظر "، مث يقوؿ: "….زاؿ موضع التقصي كالبحث
  .(75) "تأليفمن حلوؿ ١تختلف الفركض كا١تسائل اليت عرض ٢تا يف تقنينو ٟتقوؽ ال

 أنواع الحقوق المعنوية: المطلب الثالث: 
نذكر ىنا بإ٬تاز اٟتقوؽ ا١تعنوية ا١تعاصرة، مث نتبعها بتأصيلها يف الفقو اإلسبلمي، كٯتكن حصر اٟتقوؽ 

 ىي:، (76)أنواع ثبلثةيف ا١تعنوية ا١تعاصرة 
 تهرت بُت الناس، كأصبحت ٢تا قيمةىي العبلمة اليت اشالمة التجارية: عاالسم التجاري أو ال -1

بسب  بذؿ جهود ذىنية كمالية كأكقات، كاستعانة با٠ترباء كغَت ذلك حىت كصلت إذل ما كصلت 
السلع اليت ٘تثلها، كىي إليو..، فالعبلمة التجارية ليست ٣ترد اسم، كإ٪تا ٘تثل قيمة ذاتية مستقلة عن 
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منفعة يستفيد منها التاجر، كا١تتعاملوف معو، كبالتارل ٖتقق فيها أىم عنصر من عناصر ا١تلكية كىي 
 .(78)إف ا١تنافع ىي ا١تقصود األظهر من ٚتيع األمواؿ":"(77)ا١تنفعة. يقوؿ العٌز بن عبدالسبلـ

بضائع، أك منتجات زراعية، أك صناعية ىو اٟتصوؿ على موافقة الدكلة باستَتاد  الترخيص التجاري: -2
      من ا٠تارج، كبعبارة أخرل ىو إذف ٘تنحو جهة ٥تتصة بإصداره، أك تصديره لشخص )طبيعي، 

 أك اعتبارم(؛ لبلنتفاع ٔتقتضاه.
 الملكة الذىنية، واألدبية، والفنية:  -3

تس  قيمة مالية تباع، دل تكن ىذه اٟتقوؽ يف العصور اإلسبلمية السابقة ينظر إليها نظرة مادية، كدل تك
ىم بالثواب زىد العلماء فيو كاكتفاؤ فقد  ؛أك تشًتل، أك حىت يتنازؿ عنها بعوض؛ ففي جان  التأليف

عند اهلل تعاذل، كرغبتهم يف نشر علومهم بُت الناس، كلكنو مع ذلك استقر األمر يف ىذه العصور على 
، كالتعدم عليو، القوؿ إذل غَت قائلو نتحاؿ كإسناداحًتاـ نسبة الكت  إذل أصحأّا، كحرمة اال

أف اإلماـ أٛتد سئل عمن  (79)الغزارلكالنص  كاالحتياؿ كالغش كالتدليس، ك٨تو ذلك، فقد ذكر اإلماـ 
سقطت منو كرقة كت  فيها أحاديث، أك ٨تو ذلك، أ٬توز ١تن كجدىا أف يكت  منها مث يردىا؟، فقاؿ: 

يدؿ بوضوح على اختصاص ا١تؤلف با١تؤلف، كنسبتو إليو. بل يستأذف، مث يكت . كىذ النص كغَته  ،ال
كما كاف يباع من النسخ بأٙتاف، فالنظرة ا١تادية كانت تتجو إذل قيمة الورؽ، كاٟترب، كاٞتهد الذم يبذلو 

حىت إنو يف بعض األحياف تبدك قيمة النسخ متساكية أك أغلى من قيمة ا١تضموف  ،الناسخ يف الكتابة
 يشمل:  ؛ا١تلكة الذىنية، كاألدبية، كالفنيةأم  ،كىذا اٟتق. (80)لكتابالعلمي أك الفكرم ل

.  -)أ(  ا١تصنفات ا١تكتوبة يف أم علم من العلـو
 ؛ كاحملاضرات، كا٠تط ، كا١تواعظ ك٨توىا. اا١تصنفات اليت تلقى شفوين  -)ب(
 ق( ا١تصنفات ا١تسرحية كالسينمائية كا١توسيقية ك٨توىا.  -د-)ج 
 بتكارات، كالنماذج الصناعية.االخًتاعات كاال -)ك(
 الرسـو كالفنوف ا٠تاصة ّٔا، كاللوحات الزيتية، كالصور الفوتوغرافية.  -)ز(
 . (81)برامج الكمبيوتر ّتميع أنواعها كأشكا٢تا، كصناعة تكنولوجيا ا١تعلومات -)ح(

 موقف الفقو اإلسالمي من الحقوق المعنوية:المبحث الثالث: 
ا النوع من اٟتقوؽ ا١تسٌماة بػ"اٟتقوؽ ا١تعنوية"، ك"اٟتقوؽ األدبية كالصناعية، الفقو اإلسبلمي دل يعرؼ ىذ

، فمن الطبيعي أف ال يوجد يف كتبهم ّٔذا الشكل الواسع كدل تكن ا١تسألة يف عهد الفقهاء القدامى، كالتجارية"
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لة االعتياض عنها ، غَت أهنم ٖتدثوا عن كثَت من اٟتقوؽ كمسأص عن جزئياهتا ا١توجودة يف عصرناجواب خا
كمنهم من أجاز  ،منع االعتياض عن اٟتقوؽ آّردة ، فمنهم منكاف موجودنا أك متصورنا يف عصرىمحس  ما  

، كعبارات اب لوجدنا أف أنواع اٟتقوؽ كثَتة. كلو استقصينا ما كتبو الفقهاء يف ىذا الببعض األنواع منها
أف تبٌت ، كيوضح الضابط الذم ٯتكن ٚتيع أنواع اٟتقوؽ مة جامعة تشملبكل فة، كدل أظفرالفقهاء فيها ٥تتل

، كاٞتزئيات ذا الباب من دالئل القرآف كالسنة، فنحتاج أف نستخرج الضوابط يف ىعليو ا١تسائل يف ا١توضوع
ىذا آّاؿ  نستطيع من خبلؿ ما ذكركه يف إننا، كن أف تصَت نظائر ١تا ٨تن بصددها١تبعثرة يف كت  الفقو اليت ٯت

 . (82)ف اٟتكم الشرعي لؤلنواع ا١تعاصرةوؿ إذل إ٬تاد أرضية صاٟتة لبياالوص
الفقو ف إذا دل يكن لو كقائع أحواؿ ٖتتاج إذل بياف اٟتكم الشرعي يف مسائلو، أك أصل موضوعو.ك 

 اإلسبلمي بأصولو كقواعده كمقاصده يستوع  ىذا النوع من اٟتقوؽ.
إذ العربة باحملتول كليس باللفظ كا١تسمَّى، ككجهة استيعاب  ؛عتبارهال ٯتنع من ا اككوف ىذا ا١تصطلح جديدن 
 كاٟتق كا١تلك.  ة الفقو اإلسبلمي إذل معٌت ا١تاؿإذل نظر  ةالفقو ٢تذه اٟتقوؽ ا١تعنوية راجع

قد تبُت أف ا١تاؿ مشل معظم اٟتقوؽ، كأف كل ما ٬ترم فيو ا١تلك، فهو ماؿ، كاٟتقوؽ ٦تا ٬ترم فيها ك 
فنيةن، أك  ـستثناء ما ال يقبل التبعيض، فهذه اٟتقوؽ ا١تعنوية سواء أكانت حقوقنا أدبيةن، أا١تلك، فهي أمواؿ با

؛ كخاصة ا١تالكية الذين يركف أف ـو ٚتهور الفقهاء ما عدا اٟتنفيةحقوقنا صناعيةن، أك ٕتارية؛ فإهنا ماؿ يف مفه
جنس يتناكؿ  اٟتق"إذ  ؛وؽ كلها أمواؿف أف اٟتقا١تاؿ: "كل ما يقع عليو ا١تلك كيستبد بو ا١تالك"، كما يرك 

 . (83)، فيشمل ا١تاؿ حينئذ: األعياف، كا١تنافع، كاٟتقوؽ"...يار، كالقصاص، كالوالء، كالواليةا١تاؿ كغَته؛ كا٠ت
ٟتق العيٍت يف "ا ألفَّ  األصلية؛ كليس يف الفقو اإلسبلمي ما ٯتنع من اعتبار ىذه اٟتقوؽ من اٟتقوؽ العينية

إذ ا١تنظور يف  ؛بل ٬توز أف يكوف منفعة، أك معٌت يشًتط فيو أف يكوف ٤تلو عيننا مادية؛ الالفقو اإلسبلمي 
اٟتق العيٍت ىو العبلقة ا١تباشرة اليت يقرىا الشرع بُت صاح  اٟتق ك٤تلو، خبلفنا ١تا استقٌر عليو الفقو الوضعي: 

العيٍت يف الشريعة اٟتقوؽ ا١تالية، كغَت  من اشًتاط كوف ٤تل اٟتق ماديِّا حىت يعترب عينينا، كبذلك يشمل اٟتق
      .(84)ا١تالية"

 كٚتهور الفقهاء يركف أف ا١تلك عبلقة اختصاص مقرَّة من الشارع تنشأ بُت ا١تالك، ك٤تل ا١تلك. 
، ١تعنوية ماالن أف نعترب اٟتقوؽ ا -كاٟتاؿ ىذه-ك٤تل ا١تلك أعم من أف يكوف مادينا، أك غَت مادم، فيصح 

١تعنوم من مشتمبلت ا١تاؿ، فيصح أف يكوف ٤تبلن مادامت عبلقة االختصاص قائمة، كىو منتفع فيكوف اٟتق ا
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فقد تكاملت لو عناصر  ،بو شرعنا؛ إذ االنتفاع من كل شيء حس  طبيعتو، كالناس يعتربكف فيو القيمة
 .(85)ا١تلك
 اا معينن ف ٤تل ا١تلك شيئنا مادين ة أف يكو أكسع منها يف القانوف، فبل تشًتط الشريع ف دائرة ا١تلك يف الشريعةإ

بذاتو يف الوجود ا٠تارجي، إ٪تا ىو كل ما يدخل يف معٌت ا١تاؿ من أعياف كمنافع، على الراجح من أقواؿ 
، كىو ما تقرر كفق اصطبلح ا الناس، كيباح االنتفاع بو شرعن الفقهاء، كالذم معياره أف يكوف لو قيمة بُت

، فمحل اٟتق ا١تعنوم، كالذم ٝتٌاه القانوف بالشيء غَت ا١تادم، …ذلكٚتهور الفقهاء غَت اٟتنفية. كعلى 
ْتس  طبيعتو،  …ا الناس، كيباح االنتفاع بو شرعن داخل يف مسمَّى ا١تاؿ يف الشريعة، ذلك أف لو قيمة بُت
  .(86)فإذا قاـ االختصاص بو تكوف حقيقة ا١تلك قد كجدت
االنتفاع  ا١تاؿ يف الشريعة، ألف ٢تا قيمة بُت الناس، كمباحك١تا كانت األشياء غَت ا١تادية تدخل يف مسٌمى 

 .(87)من أنواع ا١تلك انوعن  عدّْىام بضّٔا، فعلى ىذا األساس ٯتكن أف تن، كقد قاـ االختصاص أّا شرعن 
  كقد اىتم بعض القانونيُت باٟتقوؽ ا١تعنوية يف الشريعة، كحاكلوا تلمس أسس ٛتايتها كتنظيمها فيو؛   

عو إذل تنظيم كل ما يتعلق ّٔا، بُت لنا أف الشريعة اإلسبلمية تعًتؼ باٟتقوؽ ا١تعنوية، كتدكىكذا يت
 خاصة يف ٣تاؿ استغبل٢تا، كالتصرؼ بأحكاـ تفصيلية؛ ٖتقق ا١تصاحل ا١تشركعة؛ ألصحأّا كللمجتمع.ك 

ب قواعد الفقو كقد اىتم بعض فقهاء الشريعة اإلسبلمية ا١تعاصرين بدراسة تلك اٟتقوؽ، كبينوا استيعا
اإلسبلمي ٢تا، كأكضحوا حرص الشريعة اإلسبلمية على ٛتاية ىذه اٟتقوؽ، كتنظيم أكضاعها؛ ٔتا يكفل ٖتقيق 

           .(88)ا١تصاحل ا١تشركعة
الفقو  كبعد ىذا البياف ا١توجز ٟتقيقة كل من ا١تاؿ، كا١تلك يف :"يقوؿ الدكتور عبد السبلـ العبادم

انطباؽ حقيقة كل منها على ىذا النوع من اٟتقوؽ..، فا١تاؿ كفق ما استقر من  ايِّ اإلسبلمي، يظهر لنا جل
طرد، ال إشكاؿ عليو، قهاء.. كإف ىذا التخريج الفقهي ماصطبلح ٞتمهور الفقهاء، كا١تلك ما اتفق عليو الف

 ذه اٟتقوؽ أمراف:ذلك أف ٤تور ى، ادئها العامة، تؤكد ىذا كتؤيده..كال مانع منو؛ بل إف قواعد الشريعة كمب
  .ْتت اٟتق يف االحتفاظ بنسبة ٤تل ىذا اٟتق لصاحبو.. كىذا جان  معنوم األول:
اٟتق يف االختصاص با١تنفعة ا١تالية اليت تعود على صاحبو من استغبللو، أك نشره ضمن ما ىو  الثاني:
يو مصاحل الناس كخَتىم؛ لكن . كالشريعة كإف كانت تدعو إذل تعميم ا١تنفعة، كنشر ما فاا كقانونن مقرر شرعن 

 ذلك يف نظرىا ال يربر االعتداء على حقوقهم فيما ىو نافع كمفيد. 
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إذل تنظيم كل ما يتعلق ّٔا،  ة تعًتؼ باٟتقوؽ ا١تعنوية، كتدعوكىكذا يتبُت لنا أف الشريعة اإلسبلمي
جتمع، كىو عة ألصحأّا كللمكٓتاصة يف ٣تاؿ استغبل٢تا، كالتصرؼ ّٔا، بأحكاـ تفصيلية ٖتقق ا١تصاحل ا١تشرك 

 .(89) "خرآ ما قد ٮتتلف من حق إذل
، كأف العرؼ كاف لو ا يف دائرة اٟتقوؽ كالتصرفاتفقهاء ا١تسلمُت قد كسعو يتبُت لنا بكل كضوح أف ّٔذا ك 

ة دكر كبَت يف القوؿ ٔتاليتها كالتصرؼ فيها، كيف أسباب اختبلؼ ا١تتأخرين مع ا١تتقدمُت؛ إضافة إذل أف السياس
الشرعية جعلت ٢تذه اٟتقوؽ قيمة مالية، كذلك ألف األصل يف اإلسبلـ حرية التعاقد كالتجارة، كأف اإلسبلـ 
هم يورل عنايتو الكربل بتحقيق مصاحل الناس، كدرء ا١تفاسد، كقد تعارؼ الناس على ذلك، كأصبحت مصاٟت

لقواعد الشرعية الكلية، كسد الذرائع، كغَت ، باإلضافة إذل أف ا١تبادئ العامة كايف اعتبار ىذه اٟتقوؽ أمواالن 
 .    (90)ذلك، تدؿ على رعاية ىذه اٟتقوؽ ا١تستحدثة

 المبحث الرابع: مالية الحقوق المعنوية:
ىذه اٟتقوؽ  دُّ عى وز يف الشريعة اإلسبلمية أف تػي ىل ٬تك معرفة "مالية اٟتقوؽ ا١تعنوية"، ا٠توض يف كقبل 

  .، أـ ال ٬توز ذلك؟(91)عتياض عنها بصورة من الصور ا١تشركعةأمواالن يصح بيعها كشراؤىا، أك اال
طيع بعد ذلك نست حىتلتعلق ذلك باٟتقوؽ ا١تعنوية، ك  ؛يف الفقو اإلسبلميكا١تنفعة ال بد من تعريف ا١تاؿ 

 : يف ا١تطال  اآلتيةيف الفقو اإلسبلمي، كذلك الشرعي حكمها معرفة 
  :المال المطلب األول: تعريف

؛ كلُّو كًمٍلتى  كاٞتمع: أىٍموىاؿ، األىشياء، ٚتيع من مىلىٍكتىو ما: اللغة يف المال  -أ  ماليك، ٔتعٌت: كثير كميٍلتى ٘تىىوٍَّلتى
 أيطًلق مثَّ  كالفضَّة، الذَّى  من ٯتيلك ما األىصل يف : ا١تاؿ(93)األىثَت ابن كقاؿ .(92)ا١تاؿ كثَت أم :مىاؿه  كرجله 
ا اإًلبل؛ على العرب عند ا١تاؿ ييطلق ما كأىكثر ألىعياف،ا من لىككٯتي  يػيٍقتػىٌتى  كلّْ ما على  أىموا٢تم، كانت أىكثرى  ألىهنَّ
، الرَّجلي  كمىاؿى  مىاؿ ذا صار إذا ك٘تىىوَّؿى

(94). 
فالضابط يف ٖتديد معٌت ا١تاؿ يف لغة العرب: أف كل ما ٯتلك، كيقع عليو اسم ا١تلك، فهو ماؿ، كما ال 

بل ا١تراد منو إظهار أ٫تية اإلبل عند  بل؛ إطبلؽ عريف ال يراد بو اٟتصر،فبل، كإطبلؽ العرب ا١تاؿ على اإل
 .(95)العرب كنفاستها كعظم نفعها، فيقاس عليها غَتىا، فكل مالو عزة كفيو منفعة، فهو ماؿ

يف اللغة، كالطَت يف ا٢تواء، كالسمك يف ا١تاؿ، كالشجر  اإلنساف ال يعٌد ماالن كعلى ىذا؛ فإف ما دل ٯتلكو 
 . (96)الغابةيف 



 

53 

 (5) م. الرقن التسلسلي2020 ديسوبر ،(2الوجلد الثالث، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 د. ناظم خالد ٤تسن ٛتود ا١تعنوية يف الفقو اإلسبلمي... اٟتقوؽ

باألعراؼ،  اباختبلؼ األزمنة، كأنو تأثر أيضن كالذم يبدك رل أف مصطلح ا١تاؿ عند العرب تطور استعمالو 
  كالبيئات.

 :تعريفو يف الفقهاء فاختلف :اصطالًحا المال وأما -ب
 ،(97)"اٟتاجة ره لوقتادّْخا كٯتكن كا١تنعي، البىذؿي  فيو ك٬ترم الطَّبعي، إليو ٯتيل ما": بأنَّو الحنفية فعرَّفو -

 ىذا على كييؤخىذي  ،فشيئنا شيئنا ٖتدث حيازهتا؛ ألنَّا إمكانية لعدـ ا١تاؿ، تعريف من ا١تنافعى  أخرجوا كبذلك
 األدكية كبعض األمواؿ، ٚتلة يف داخل أنَّو إالَّ  الطبع، ٯتيل إليو ال ما بعض ىناؾ أف: كذلك التعريف
اٟتاجة،  لوقت ادخارىا ٯتكن ال أنَّو إالَّ  ؛الطبع إليها ٯتيل أمواالن  ناؾى أفَّ  كما ،تتخذ ترياقنا اليت كالسمـو
 .(98)تلفها لسرعة

 من مقومات مفهـو ا١تاؿ.  يف اعتبار عنصر "العينية" مقومنا كخالف متأخرك اٟتنفية متقدميهم
ما يدخل ٖتت فقد جاء يف الدر ا١تنتقى شرح ا١تلتقى يف تعريف ا١تاؿ: "كيطلق ا١تاؿ على القيمة، كىي:  

. فمناط ا١تالية إذف ىو: "القيمة" اليت تقدَّر بالدراىم كالدنانَت عند (99)تقوصل مقـو من الدراىم كالدنانَت"
 . (100)متأخرم اٟتفية

، كىو عُت ما إتو إليو ٚتهور فقهاء ا١تالكية لو قيمة بُت الناس؛ فهو ماؿ شرعناكعلى ىذا؛ "كل ما
؛ ألف القيمة ا١تالية تستلـز ا١تنفعة، كال يتعارؼ لشيء يباح االنتفاع بو شرعناكانت كالشافعية كاٟتنابلة، إذا  

 .(101)الناس على تقييم ما ليس لو منفعة، كال ٬ترم فيو التعامل، كالعرؼ ىو األساس"
 من أخذه إذا عن غَته، ا١تالك بو كاستبدَّ  ا١تلك، عليو يقع ما": بأنَّو ا١تالكية من الشاطبي وعرَّفو -

 أف كالواقع با١تلك، ا١تالية اعتبار ييؤخذ عليو أنَّو إالَّ  األعياف، كما ا١تنافع يشمل عنده فا١تاؿ ،(102)"كجهو
 ا١تاء، يف كاألٝتاؾ ا٢تواء، يف كالطَت اإلنساف، ًملك داخلةن يف تكن دل كإف أمواؿ ىي كثَتة أشياء ىناؾ

 .إخل ..الغابات يف كاألشجار
 لبلنتفاع عادة كشرعنا كيصلح اع،ماألط إليو ٘تتدُّ  ما": بأنَّو(103)المالكي العربي بن بكر أبو وعرَّفو -

 .ماؿه  كلكنَّو عنو، العجز بو أك للجهل األطماع، إليو ٘تتدُّ  ال ما ىناؾ أف عليو ييؤخىذ كلكن ،(104)"بو
 كما الفىٍلس :مثل يطرحو النَّاس ال كما قلَّت، كإف متلفىو كتلـز ّٔا، يػيبىاع قيمة لو ما": بأنَّو الشافعي وعرَّفو -

 فلحم ،ماالن  ليكوف شرعنا التػَّقىٌوـ ضابط أنَّو يضع إالَّ  كاألعياف، ا١تنافع يشمل فالتَّعريف ،(105)" ذلك أشبو
 ىذه يستعمل من أفَّ  إال التعريف، يف يدخل ال فإنَّو كعليو ،ميتػىقىٌومنا شرعنا ليس.. مثبلن  كا٠تمر ا٠تنزير
ىىا األشياءى   .ماالن  يعدُّ
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. (106)"حاجة ببل يػيبىاح اقتناؤه أك األحواؿ، كلّْ  يف: أم ،مطلقنا نفعيو يػيبىاح ما": بأنَّو الحنابلة بعض وعرَّفو -
كا٠تمر، كما فيو منفعة مباحة للحاجة  ،  فيو منفعة ٤ترمة كاٟتشرات، كما فخرج ما ال نفع فيو أصبلن "

 . (107)"ّٔا ع لقمة غصكٜتر لدف، كا١تيتة يف حاؿ ا١تخمصة،فيو منفعة تباح للضركرة  كالكل ، كما
دكف الظركؼ  ،ىو ا١تنفعة ا١تباحة يف الظركؼ ا١تعتادة: فعند اٟتنابلة اعتبار ا١تاؿ، أك مناط ا١تالية

االستثنائية، أك اٟتاالت الضركرية، كعليو فما فيو منفعة، فهو ماؿ عندىم، كما ال فيو منفعة، أك كانت ا١تنفعة 
 فيو للحاجة، أك الضركرة، فليست ٔتاؿ.

يف تعريف ا١تاؿ، فيما تبقى  ا مستقبلن ٬تد: أف للحنفية رأين للفقهاء الناظر إذل ىذه التعريفات السابقة ك 
األكؿ: إتاىُت: إف للفقهاء يف تعريف ا١تاؿ  ٯتكن أف نقوؿ:ك ا١تذاى  الثبلثة األخرل متقاربة يف تعريفاهتا، 

 .(كاٟتنابلة ا١تالكية، كالشافعية،؛ من )فقهاء كالثاشل: للجمهور .للحنفية
 أفَّ  إالَّ  ميٍعتىاد، كجو بو على االنتفاع ك٬توز النَّاس، عند قيمة لو ما كلُّ  ىو ا١تاؿ أفَّ  إذل: ٩تليص سبق ك٦تا

 إمكانية لعدـ أمواالن  ا١تنافع اعتبار يركف فاٟتنفية ال كاٞتمهور، اٟتنفية بُت خبلؼ أمواالن  ا١تنافعً  اعتبار يف
 أصلها، ْتيازة حيازهتا إلمكانية ،ماالن  فيعتربكهنا الفقهاء ٚتهور ، أمَّافشيئنا شيئنا ٖتصيل أىٍعرىاض اكألهنَّ  حيازهتا،
 .األكثركف عليو جىرىل كقد األدلة، عليو تدؿُّ  الذم كىو األعياف، ا١تقصودة من كألفَّ 
 :"المطلب الثاني: مفهوم "المنافع الماليَّة 
اإلنساف إذل افع، كالنفع: ا٠تَت، كاإلفادة، كما يتوصل بو اسم من النفع، كاٞتمع من المنفعة في اللغة:-أ

 .(108)مطلوبة، كمادة الكلمة "نفع" تدؿ على خبلؼ الضر
 . (109)"بطريق استعما٢تا األعياف من تستوىف اليت العىرىضية "الفوائد في االصطالح:المنفعة -ب
ألعياف، كسكٌت ا١تنازؿ، كركوب الفوائد العرضية اليت تستفاد من األعياف باالستعماؿ مع بقاء أصوؿ اك 

الدابة، كلبس الثوب، كعمل العامل، كال تتناكؿ الفوائد ا١تادية، كاللنب، كالولد من اٟتيواف، كالثمرة من الشجرة، 
 .(110)كأجرة األعياف ك٨توىا، كإ٪تا يسٌمى ذلك غلة كفائدة

ا١تنافع ٔتعٌت الفوائد  نابلة( يف أفال خبلؼ بُت الفقهاء: اٟتنفية، كاٞتمهور من )ا١تالكية كالشافعية كاٟتك  -
 العينية أمواؿ، كإ٪تا ا٠تبلؼ يف أف ا١تنافع ٔتعٌت الفوائد العرضية ا١تعنوية فقط. 

كمن جان  آخر؛ فإف اٟتنفية يتفقوف مع اٞتمهور يف أف ا١تنافع إذا كرد عليها عقد معاكضة )مثل: عقد  -
 .(111)القياس، كلذلك ال يقاس عليوا على خبلؼ اإلجارة(، فإهنا حينئذو أمواؿه استحسانن 
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بذاهتا،  قهاء يف مالية ا١تنافع كما أشرنا لذلك يف تعريفهم للماؿ؛ على أفَّ ا١تنافع تعد أمواالن كقد اختلف الف
، كىو قوؿ لبعض (٬توز ا١تعاكضة عنها. كىذا قوؿ ٚتهور الفقهاء من )ا١تالكية، كالشافعية، كاٟتنابلة

 .(113)متقوَّمة بذاهتا. كىو مذى  اٟتنفية يست أمواالن كأفَّ ا١تنافع ل .(112)اٟتنفية
ا١تسألة "مالية ا١تنافع" تنبٍت على ٖتديد مفهـو ا١تاؿ؛ ىل يشًتط أف كقد كاف سب  ا٠تبلؼ يف ىذه 

ا عند ميد االدخار لوقت اٟتاجة، أك ال يشًتط ذلك كق٤ترزة كما عند اٟتنفية، فقد قيَّده اٟتنفية ب ايكوف عينن 
  ا؛ فهو ماؿ.أك معنوين  سواء كاف ماديناخل فيو ا١تنافع، كقد سبق تقرير أف كل مالو قيمة بُت الناس اٞتمهور؛ فيد
قد يرد يف بعض كت  اٟتنفية ما يشعر أف ا١تنفعة ماؿ عندىم؛ فمن ك ، كف ا١تنافع أمواالن دُّ نفية ال يعفاٟت

 لو جرة إذا اختلف جنس ا١تنافع؛ كماذلك ما جاء يف العناية شرح ا٢تداية يف سياؽ صبلحية ا١تنافع لتكوف أ
إذا استأجر سكٌت دار بركوب دابة قاؿ: )ألنو عوض مارل فيعتمد كجود ا١تاؿ، كاألعياف كا١تنافع أمواؿ، فجاز 

ا يف اإلجارة كما ا كمثمنن ىذا من قبيل التجوز. كأف مراده أف ا١تنفعة شيء يصلح ليكوف ٙتنن  كلعلَّ ؛ أف تقع أجرة(
بلمو يؤيد ذلك موافقتو صاح  ا٢تداية حُت صرح بنفي ا١تالية عن ا١تنافع يف باب الوصية صرح بو يف سياؽ ك

 .(114)بالسكٌت كا٠تدمة كالثمرة
عليها ٚتيع تطبق  أمواالن  "ا١تنافع" عدّْ إليو ٚتهور الفقهاء من  كاهلل أعلم، رجحاف ما ذى  يبدك رلكالذم 
؛ ألف الطبع ٯتيل إذل ا١تنافع، كتدفع األمواؿ يف سبيل اؿه يقتضي القوؿ؛ بأف ا١تنافع أمو ف العدؿ ألأحكامها؛ 

بل إف ا١تالية تدكر على كجود ىذه اٟتصوؿ عليها، كا١تصلحة يف التحقيق تقـو يف منافع األشياء ال يف ذكاهتا، 
 ا١تنفعة، فإذا فقدت العُت منفعتها فقدت ماليتها. 

أدَّل ىذا إذل تضييع اٟتقوؽ، كإغراء الظلمة يف االعتداء  ا١تنافع أمواالن  دَّ عى الناس، كإذا دل تػي  ؼي رٍ كعلى ىذا ع
  على منافع األعياف اليت ٯتلكها غَتىم، كىذا خبلؼ العدؿ، كاإلنصاؼ الذم جاءت الشريعة اإلسبلمية بو.

ة النظرة يف فقو اٞتمهور، كتفوؽ ىذا الرَّأم على ما ذى  إليو الفقو اٟتنفي كقد أثبتت الوقائع كالنوازؿ دقَّ 
 يف ىذه ا١تسألة، كال سيما عند تطبيق مسألة: "ضماف منافع ا١تغصوب". 

  المعنوية: مالية الحقوقالمطلب الرابع: 
سبق من  ُت على غرار ماي مبنُتإتاىيف " ا١تعنوية االختبلؼ يف ىذه ا١تسألة: "مالية اٟتقوؽ ظهر

 اختبلؼ الفقهاء يف ا١تنافع )عناصر ا١تالٌية(، ك٫تا: 
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ف فيو ٫تا: إمكاف اعنصر فيو إال إذا توفر  يقولوف: ال يعٌد الشيء ماالن (115)صحاب ىذا االٕتاهإف أ األول:
، ازتو كإحرازه؛ كاألمور ا١تعنويةما ال ٯتكن حي ا، فبل يعٌد ماالن كإمكاف االنتفاع بو عادة أك عرفن اٟتيازة كاإلحراز، 

 تة، كإما لتفاىتو كحبة حنطة. ككذا كل ما ال ٯتكن االنتفاع بو إما لضرره كفساده؛ كلحم ا١تي
ا ا١تنافع كاٟتقوؽ؛ فليست كىذا يعٍت أف ا١تاؿ عند ىؤالء يقتصر على ما لو صفة مادية ٤تسوسة، أم

كالفرؽ بينهما عندىم: أف ا١تلك ما من شأنو أف يتصرؼ فيو بوصف ، ك ال ماؿ، كإ٪تا ىي ملً أمواالن 
 . (116)ت اٟتاجةاالختصاص، كا١تاؿ من شأنو أف يدخر لبلنتفاع بو كق

 ومن أدلتهم:
ا ا فشيئن ٢تا؛ ألهنا معنوية، كتنتهي شيئن  عدـ إمكاف حيازهتا بذاهتا، كإذا كجدت، فبل بقاء كال استمرار -1

 .(117)، إذا دل تستوؼ ا١تنفعة مع مركر الزماف ا١تتجٌدداتدر٬تين 
رَّدة ال تقوَّـ ٔتاؿ، كال هنا حقوؽ ٣تٌردة، كاٟتقوؽ آّإليست ٔتاؿ، كأكثر ما يقاؿ فيها  إف ىذه اٟتقوؽ -2

 اىذه اٟتقوؽ، كعليو فبل ٬توز شرعن ٬توز االستعاضة أك التنازؿ عنها ٔتاؿ كحق الشفعة؛ فكذلك 
، كاٟتٌق احملض آٌّرد نو يشًتط يف البيع أف تكوف ماالن التصرؼ فيها بالبيع أك الشراء أك ٨تو ذلك؛ أل

 .(118)  ا١تاؿليس ٔتاؿ، كلو كاف من صبلحيتو أف يكوف كسيلة لكس
 نوقش ىذا الدليل من كجهُت:

بل ىو حٌق عيٍت أصلي متقٌرر،  ،اٟتقوؽ من قبيل اٟتقوؽ آٌّردة نو ال يسٌلم بأف ىذهأ الوجو األول:
ألصحأّا أصالة، كإ٪تا تثبت لدفع الضرر عمَّن تثبت لو، كبالتارل فإنو  تبثكبياف ذلك: أف اٟتقوؽ آٌّردة ال ت

 بالتناكؿ عنها أك اإلسقاط ٢تا. ال يتغَت حكم ٤تلها 
أما اٟتقوؽ ا١تقٌررة، فهي تثبت ألصحأّا أصالة، ال ألجل دفع الضرر عنهم، كيتغَت حكم ٤تلها بالتنازؿ 
أك اإلسقاط، كمن ا١تعلـو أف ىذه اٟتقوؽ ىي من اٟتقوؽ اليت تثبت ألصحأّا أصالة، ال ألجل دفع الضرر 

ر منص  على ماؿ. ككذلك فإف حكم ٤تل ىذه رٌ ك، بل ىو حقّّ متق، أك كالية ٘تلعنهم، كليس ٣ترد مكنة
ٌق يصبح اٟتقوؽ يتغَت بالتنازؿ أك اإلسقاط، كما لو تنازؿ صاح  ىذا اٟتٌق أك أسقطو عنو، فإف ىذا اٟت

إال بإذنو، كىذا دليل  اا نافذن االنتفاع بو، كالتصرؼ فيو تصرفن  ال ٭تٌق ألحد اا حاجزن ا بعد ما كاف ملكن مباحن 
 التقٌرر.

أنو لو سلمنا بأف ىذه اٟتقوؽ من اٟتقوؽ آٌّردة؛ فإنو ال يسلم بأهنا ال توصف با١تالية؛  الوجو الثاني:
 -كىم فقهاء اٟتنفية–اٞتواز ألف عدـ االعتياض عن اٟتقوؽ آٌّردة ليس على إطبلقو؛ فإف القائلُت بعدـ 
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كما كاف غَت كذلك؛ فاألكذل حكمها حكم األعياف؛ باألعياف  ااٟتقوؽ متعلقن قوف بُت ما كاف من ىذه يفرّْ 
فبل  - كحقّْ التعلي- كأما اليت ال تتعلق باألعياف ناؾ مانع معترب من غرر أك جهالة.٬توز بيعها ما دل يكن ى

 . (119)٬توز عندىم بيعها، كلكن ٬توز االعتياض عنها بطريق الصلح
 الشفعة حقّّ ٣ترد، ال ٬توز االعتياض عنو.كحقّْ   -ك٨توه من اٟتقوؽ ا١تعنوية–قو٢تم حٌق ا١تؤلف 

كحقّْ الشفعة، كإ٪تا ىو كما   -ك٨توه من اٟتقوؽ ا١تعنوية-كاٞتواب: القياس مع الفارؽ، فليس حٌق ا١تؤلف 
أثبتُّ حٌق مارل ٦تلوؾ، كحقوؽ االرتفاؽ ٬توز بيعها بعوض، كألف حقَّ الشفعة شرع لدفع الضرر عن الشفيع، 

للضرر عنو فقط، كإ٪تا ثبت لو  اه من اٟتقوؽ ا١تعنوية، فلم يثبت لصاحبو دفعن كأما حٌق ا١تؤلف، ك٨تو 
 . (120)ابتداء

بصحة قياس ىذه اٟتقوؽ على حقّْ الشفعة الذم ىو من قبيل اٟتقوؽ  الن كيقاؿ: كذلك لو سلَّمنا تنزُّ 
ؽ، كأهنا ٦تا يستعاض آٌّردة؛ فإف القياس يًتؾ بالعرؼ العاـ، كقد جرل العرؼ العاـ على اعتبار ىذه اٟتقو 

 .   (121)عنها با١تاؿ
ٯتكن أخذ العوض عن ا١تنفعة إذا كرد العقد عليها؛ كعقد اإل٬تار، كأما اٟتقوؽ آٌّردة، كحقّْ الشفعة  -2

كاٟتضانة كالوالية، فبل ٬توز االعتياض عنها؛ ألهنا حقوؽ أثبتها الشرع ألصحأّا لدفع الضرر عنهم، كما ثبت 
 .(122)ح الصلح عليو، أك التنازؿ عنو بعوضلدفع الضرر، ال يص
أنو توجد حقوؽ ثبتت ألصحابو أصالة، ال على كجو رفع الضرر؛ كحٌق كرل ا١تقتوؿ يف ب ريدَّ عليهم:

، أم استمرار الزكجية، ىذه اٟتقوؽ ٬توز أخذ البدؿ اكحٌق الزكج يف عقد الزكاج قائمن  القصاص من القاتل،
يجوز لورل الدـ )دـ ا١تقتوؿ( أف يعفو عن حقّْو بالقصاص مقابل ماؿ من عنها، كا١تعاكضة عليها با١تاؿ، ف

 )عوض ا٠تلع( مقابل التنازؿ عن حقّْو يف فسخ الزكاج.                 ل، كللزكج أف يأخذ من زكجتو ماالن القات
ٌق الٌشرب، كحٌق ا١تسيل، ٬توز ا١تعاكضة كمن ىذه اٟتقوؽ: حقوؽ االرتفاؽ؛ كحقّْ التعلي )العلو(، كح

 .(123)عنها با١تاؿ؛ ألهنا ثبتت ألصحأّا ابتداء ْتق  شرعي، كلتعارؼ الناس التنازؿ عنها با١تاؿ
كإ٪تا  للضرر عنو فقط؛ اىذه اٟتقوؽ دل تثبت لصاحبها دفعن كاٟتقوؽ األخرل من ىذا النوع الثاشل؛ ألف 

ألصحابو، ٬توز ٢تم االعتياض عنها با١تاؿ، كٓتاصة  ا مبلزمن ا أصيبلن قن ت ىذه اٟتقوؽ حثبتت لو ابتداء، فصار 
 .(124)من قوانُت الدكؿ ا١تعاصرة اا، ك٦تنوحن ا مقرَّرن ا عامن عتياض عن حقهم با١تاؿ أصبح عرفن أف اال
جاء يف ٬تعلوا إمكاف اٟتيازة كاإلحراز، أك العينية ا١تادية؛ من مقومات ا١تاؿ، فقد  دل:  اٟتنفية ممتأخر  إفَّ ك 

تقى( يف تعريف ا١تاؿ: "كيطلق ا١تاؿ على القيمة، كىي ما يدخل ٖتت تقوصل مقوّْـ من ل)الدر ا١تنتقى شرح ا١ت
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؛ ألف القيمة ا١تالية ا الناس، كلو منفعة، ىو ماؿ شرعن الدراىم كالدنانَت". كىذ يدؿ على أف كل ما لو قيمة بُت
 . (125)ما ليس لو منفعة، كال ٬ترم فيو التعامل تتضمن كتستلـز ا١تنفعة، كال يتعارؼ الناس تقوصل

اٟتنفية أفتوا بضماف منافع ا١تغصوب يف ثبلثة أشياء: ا١تاؿ ا١توقوؼ، كماؿ اليتيم،  قد أفىت متأخرك :اكأيضن 
   .(126)إٌف ا١تنافع أمواؿ متقوَّمة حىت تضمن بالعقود، فكذا بالغصوب" : "أف ؿ ا١تعٌد لبلستغبلؿ. كذكركاكا١تا

، ككذا تصَت أمواالن أف اكتور كىبة: ".. كقاؿ الد  متقومة ْتس  قواعد  ١تنافع عند اٞتمهور تعترب أمواالن
 .   (127) "نفية، كال سيما ا١تتأخرين منهماٟت

اٟتقوؽ تقوَّـ  : يركف أف ىذه(128)ٚتهور الفقهاء من )ا١تالكية كالشافعية، كغَتىم من ا١تعاصرين(الثاني: 
 ة.يٌ با١تاؿ، كتقبل ا١تعاكضة ا١تال

 :أدلتهم 
األمور ا١تعنوية؛ كاٟتقوؽ كحق اٟتضانة كحق الًشرب، أك ا١تنافع كالعلم كسيكٌت الدَّار كاستعماؿ السيَّارة  -1

ا ْتيازة أصلها كمصدرىا، كألف لثياب ك٨توىا؛ فإهنا تيعترب ماالن كلبس ا ؛ ألهنا يينتفىعي ّٔا كٯتيكني حيازهتي
، لذلك فهي كلوالىا ١تا صارت األعياف أمواالن اية منها، ا١تنافع ىي ا١تقصودة من األعياف، كىي الغ

 .(129)أمواؿه 
يف اصطبلح اٞتمهور غَت  نافع، كما سبق ْتثو؛ تعٌد أمواالن إف ىذه اٟتقوؽ ٢تا صفة ا١تالية؛ ألف ا١ت -2

اٟتقوؽ من كل ما منها سائر األمور ا١تعنوية؛ ك، ك (األعياف، كا١تنافع)اٟتنفية، فتعريفهم للماؿ؛ يشمل: 
، كإذا كانت اٟتقوؽ من قبيل ا١تلك ٟتقوؽ كلها تقـو على أساس ا١تلكخل ٖتت ا١تلك، ألف ايد

فاٟتقوؽ أمواؿ؛ ألف ا١تاؿ مرادؼ ا١تلك، كحق ا١تلكية ٯتنح صاحبو ثبلث سلطات )صبلحيات(؛ كمنها 
١تلك كىذا يعٍت أف ا١تعاكضة أثر االتصرؼ كالتصرؼ ٬تيز التنازؿ عن ٤تل اٟتق بعوض أك بغَت عوض. 

ل كٙترتو؛ كلصاحبو عليو حق عيٍت؛ العًتاؼ الناس بو. ككذا ٥تتلف القوانُت الوضعية، ككذلك الشرع قب
لزكاج موسى من ابنة  امهرن  رعي ا١تواشي ٙتاف سنوات ؛ بدليل جعل خدمةذلك كلو؛ اعترب ا١تنافع أمواالن 

كىأيًحلَّ لىكيٍم ما ؛ لقولو تعاذل: أنو يشًتط يف ا١تهر أف يكوف ماالن شعي  عليهما السبلـ، كمن ا١تعلـو 
 .(130) [24]النساء: ،كىراءى ذًلكيٍم أىٍف تػىٍبتػىغيوا بًأىٍمواًلكيمٍ 

، كالعرؼ أساس ثبوت صفة مالية للمعاكضة عنها أك التبادؿ العرؼ العاـ جعل ىذه اٟتقوؽ ٤تبلن أقرَّ  -3
 .(131)لتشريع التبعيةاألشياء، كمبٌت العرؼ ىو ا١تصلحة. كا١تصاحل ا١ترسلة إحدل مصادر ا
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، فيجوز التصرؼ فيها حس  الضوابط ايف العرؼ قيمة مالية معتربة شرعن أصبح للحقوؽ ا١تعنوية كما  -4
(؛ ٣تمع الفقو 5/5)43الشرعية، كىي مصونة ال ٬توز االعتداء عليها؛ كىذا يتفق مع قرار صدر برقم: 

 .(132)ىػ1409كويت عاـ اإلسبلمي ا١تنبثق عن ا١تؤ٘تر اإلسبلمي يف دكرتو ا٠تامسة بال
عامة بلة، كما تولد عنها(؛ كالشأف يف إف ىذا اٟتقوؽ )حق عيٍت أصلي مستحق ْتكم التكوين، كاٞت -5

عره، كما تولد من ذلك مثل: نسلو حقوؽ ا١ترء يف تصرفاتو التكوينية كاٞتبلية ببدنو، كحواسو، كمشا
 . (133)كنسل نعمو، كٙتر بستانو، كىكذا

ابو، كال ٮتصص ىذا األصل إال بدليل حصألمواؿ، كا١تاؿ يف األصل ٦تلوؾ ألفاٟتقوؽ ا١تعنوية من ا -6
 صحيح صريح، فبل ينتقل عن األصل إال بناقل متيقن. 

للملك،  واؿ الفقهاء؛ كبالتارل تكوف ٤تبلن من قبيل األمواؿ على الصحيح من أق د١تباحة تعإف ا١تنافع ا -7
مواؿ باتفاؽ الفقهاء بوركد العقد عليها. كىذه اٟتقوؽ كالعقد عليها، كا١تعاكضة عنها، فهي من قبيل األ

اإلنساف، كتعترب ىذه ؛ ١تا ٖتتوم من منفعة من منافع اي من قبيل ا١تنافع ا١تعتربة شرعن ا١تعنوية، مباحة ى
ها لكثَت من ا١تنافع كالوسائل ا١تادية ا١تشتملة على قيم مالية، أك تقـو با١تاؿ؛ فيتحقق في اٟتقوؽ أصبلن 

؛ اللملك، كٕتوز ا١تعاكضة عنها شرعن  ، كبذلك تكوف ىذه اٟتقوؽ ٤تبلن الشرعي العتبارىا ماالن ا١تناط 
 .(134)؛ جاز بيعها، كأخذ العوض عنهاادة أف: كل منفعة مأذكف فيها شرعن كالقاع

أٍطيى ي الكىٍسً  عىمىلي يقوؿ: " ، كالرسوؿ  ىي يف األصل عمل يد كفكر ألصحابوإف ىذه اٟتقوؽ؛  -8
ٍلتيٍم ًمٍن كىٍسًبكيٍم، كإٌف أٍكالدىكيٍم مٍن  : ". كقاؿ (135)"بًيىًدًه، كىكلُّ بػىٍيعو مىبػٍريكرو  الرَّجيلً  إفَّ أٍطيى ى ما أكى
 . (136)"كىٍسًبكيمٍ 

يدؿ على أف كل عمل الرجل بيده، فهو أطي  -(137)حديث رافع بن خديج -كفقو اٟتديث األكؿ 
 . (138)أطي  الكس الكس ، فكل عمل مباح يعملو الرجل بيده، فهو من 

 - ا علىذلك، قاؿ ابن حجر معلّْقن كالكس  ال يقتصر على العمل باليد فحس ؛ بل ىو أعم من 
قولو: باب كس  الرجل كعملو"، عطف العمل باليد على الكس  من عطف ا٠تاص على  -تبوي  البخارم

 . (139)باليد أك بغَتىا" ؛ ألف الكس  أعم من أف يكوف عمبلن العاـ
كغَتىا، فإف اٟتقوؽ كس  يف ىذا اٟتديث يشمل ا١تباحات؛ كاالحتطاب، كالبيع كالشراء كإذا كاف ال
، كمن جهة دة من جهة نفعها أكالن عمل يد كفكر كذلك، كىي أكذل من ٖتصيل ا١تباحات آّرٌ  االعينية أيضن 

 . (140)ااٞتهد ا١تبذكؿ ثانين 
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 هده كفكره؛ بداللة اٟتديث. فعلى ىذا تكوف ىذه اٟتقوؽ داخلو من أفضل كس  الرجل بيده كج
كأما اٟتديث الثاشل؛ فإف داللتو كداللة األكؿ، كزيادة: "كإف أكالدكم من كسبكم"؛ فإذا كاف الولد الذم 
اه كالده، كنٌشأه كرعاه من كسبو كمالو، فيقاؿ كذلك: بأف ىذه "اٟتقوؽ" من كس  صاحبها؛ بأنو ىو  غذَّ

اىا بفكره كقلبو كيده، كرعاىا  حىت اكتملت، كىجر ألجلها العيش ا١تسًتيح؛ فكما أف الولد ىو من  الذم غذَّ
كس  األب، كىو ٙترة فؤاده؛ فكذلك ما نتج من ىذه اٟتقوؽ، ىو من كسبو، كىو ٙترة عقلو كتفكَته. كىذا 

 . (141)ليس من القياس، كقد يقاؿ؛ كلكنو من تنقيح ا١تناط
ف اٟتق آٌّرد ما شرع لدفع الضرر، كحق الشفعة، ف ىذه اٟتقوؽ ىي من اٟتقوؽ ا١تقٌررة ال آّردة؛ ألإ -9

كابتداءن؛ كحق  قٌرر؛ فهو ما يثبت ١تستحقو أصبلن فهو ال يقـو ٔتاؿ، كال يستعاض عنو با١تاؿ، أما ا١ت
الزكجة يف القسم كا١تبيت، كحق القصاص لوليو، كحق الزكجة يف استدامة عقد النكاح، فهذه حقوؽ 

 .(142)ه اٟتقوؽ٬توز االعتياض عليها؛ فكذلك ىذ
قيمة مالية  اتإنو قد جرل العمل يف الببلد اإلسبلمية كغَت اإلسبلمية على اعتبار اٟتقوؽ ا١تعنوية أهنا ذ -10

 لنص أك ا ما دل يكن معطبلن ا شرعين مصدرن  د. كالعرؼ ىذا يعللمعاكضات ا١تالية ا١تباحة ٕتعلها ٤تبلن 
 من اعتبار مالية ىذه اٟتقوؽ.  اما ٯتنع شرعن  -حس  علمي–ال يوجد ألصل شرعي، ك  امناقضن 

الناس، فلو كانت بعض يف إدراج بعض األشياء يف األمواؿ، ألف ا١تالية تثبت بتموؿ  اكما أف للعرؼ أثرن 
متقٌومة، كتعامل ّٔا الناس تعامل األمواؿ فإهنا تأخذ حكم األمواؿ يف التعامل ّٔا،  يف العرؼ أموالن  داٟتقوؽ تع

 . (143)كاالعتياض عنها، كغَت ذلك
،  ترب ٤تبلن كالقاعدة أف )كل ما تعورؼ تداكلو من أعياف كمنافع كحقوؽ، يع للتعاقد عليو، ككل ماؿ متقـو

 .(144)ككذلك األشياء اليت ستوجد(
، يلـز متلفو الضماف، فيشمل األعياف ااء، ىو كل ما لو قيمة مالية عرفن ف ا١تاؿ؛ عند ٚتهور الفقهإ -11

اٟتقوؽ ا١تعنوية، كقد استقرَّ العرؼ التجارم يف نطاؽ ا١تعاكضات كا١تنافع، كىذا التعريف يسرم على 
 .(145)عند الناس اا مستقرن انُت الوضعية بذلك؛ حىت صار كضعن ا١تالية، كاعًتفت أكثر القو 

عند ٚتهور الفقهاء من ا١تالكية  أمواالن  دُّ عى من أدلة اٞتواز: أف ا١تنافع تػي أكرد الدكتور ٤تمد عثماف شبَت  -12
عة من منافع اإلنساف، ٟتنابلة، كىي من األمور ا١تعنوية، كال ري  أف اإلنتاج الذىٍت ٯتثل منفكالشافعية كا
 .(146)ا ٕتوز ا١تعاكضة عنو شرعن فيعٌد ماالن 
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كمن اٞتدير بالذكر يف ىذا ا١تقاـ أف آّمع الفقهي اإلسبلمي ا١تنبثق عن منظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي أقرَّ  -13
٘تره (، كنصو: "أف ٣تلس ٣تمع الفقو اإلسبلمي ا١تنعقد يف دكرة مؤ 7قم )مالية اٟتقوؽ ا١تعنوية بقراره ر 
كانوف األكؿ )ديسمرب(   15-10ىػ، ا١توافق1409 األكذل لٚتاد 6-1ا٠تامس بالكويت من 

ـ؛ بعد االطبلع على البحوث ا١تقدمة من األعضاء كا٠ترباء يف موضوع اٟتقوؽ ا١تعنوية، 1988
  حولو، قٌرر ما يلي:كاستماعو للمناقشات اليت دارت 

االسم التجارم، كالعنواف التجارم، كالعبلمة التجارية، كالتأليف، كاالخًتاع، كاالبتكار، ىي حقوؽ  :أواًل 
خاصة ألصحأّا، أصبح ٢تا يف العرؼ ا١تعاصر قيمة مالية معتربة لتموؿ الناس ٢تا، كىذه اٟتقوؽ يعتد ّٔا 

 ا، فبل ٬توز االعتداء عليها.شرعن 
٬توز التصرؼ يف االسم التجارم، أك العنواف التجارم، أك العبلمة التجارية، كنقل أم منها بعوض  :اثانيً 

 .اا مالين كالغش، باعتبار أف ذلك أصبح حقِّ مارل، إذا انتفى الغرر، كالتدليس، 
 ، كألصحأّا حٌق التصرؼ فيها، كال ٬توزاالخًتاع، أك االبتكار مصونة شرعن حقوؽ التأليف، كا: اثالثً 

 . (147)"علماالعتداء عليها، كاهلل أ
، كالعرؼ  العرؼ ا١تعاصر باعتبارىا أمواالن  اٟتقوؽ ا١تعنوية من األمواؿ؛ ٞترياف قد عدَّ كيبلحظ أف القرار 

 .         (148)األحكاـ الشرعية إذا دل ٮتالف نصن كما ىو معلـو من مصادر ا
  ،إذل القوؿ ك٤تاكلة التأصيل كالتحليل، ٩تلص كبعد ىذا االستعراض للقدصل كاٞتديد يف اٟتقوؽ ا١تالية

 :أيتفيما ي
، ٬توز التصرؼ فيها ْتس  الضوابط الشرعية اة عرفن ماليٌ  اعنوية ّتميع أنواعها اكتسبت قيمن ف اٟتقوؽ ا١تإ
ٯتكن من خبلؿ النظر يف كبلـ أىل العلم ك عليها. االعتداء ، فبل ٬توز اباب ا١تعامبلت، كأهنا مصونة شرعن يف 
عد العامة أف تيستخلص شركط كضوابط البد من توفرىا لصحة بيع ىذه اٟتقوؽ ا١تعنوية، كأىم ىذه كالقوا

 يف اآليت: كىي إٚتاالن  - ط للتصرؼ يف ىذه اٟتقوؽ ا١تعنويةالضوابط كالشرك 
 يف ا١تستقبل. اا متوقعن ا يف اٟتاؿ، ال حقن وف اٟتق ثابتن أف يك -1
 كحٌق الشفعة.  –ع الضرر عنو فقط لصاحبو أصالة، ال ّٓرد دف اأف يكوف ثابتن  -2
 لبلنتقاؿ من شخص إذل آخر. أف يكوف قاببلن  -3
 بالضبط، ال يًتت  عليو غرر أك جهالة فاحشة. اأف يكوف منضبطن  -4
 . ٦تا ٬ترم ٣ترل األعياف كاألمواؿ يف التداكؿ كالقيمة - عرؼ الٌتجار –أف يكوف يف العرؼ  -5
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فإف خالفها فبل عربة بالعقد كلو تراضيا، فلهذا يباح   يًتت  عليو مصادمة للنصوص أك القواعد،الَّ أ -6
 ماؿ الغَت بإباحة ا١تلك، كال يباح الزّْسل بإباحة ا١ترأة، كال بإباحة أىلها.

  يًتت  على ذلك ٥تالفة لؤلنظمة ا١ترعية ا١توضوعية من قبل كرل األمر؛ لتحقيق مصلحة عامة. أالَّ  -7
كل صاح  حٌق ال ٯتنع   فألف األصل أ ؛ٟتق بيعو ٔتقابلصاح  الت ىذه الضوابط كالشركط، فر فإذا توف

 ككاف احملٌل قاببلن  - عليو ابأف دل يكن ٤تجورن  - من إسقاط حٌقو، أك ا١تعاكضة عنو، إذا كاف جائز الٌتصٌرؼ
 .  (149)كدل يكن ىناؾ مانع كتعٌلق حٌق الغَت بو -اا أك شيئنا ٤تٌرمن أف دل يكن عينن  -أك ا١تعاكضة  لئلسقاط

 :مةالخات
 :أيتي ما البحث ىذا خبلؿ من رل ظهر ك٦تا البحث، ىذا ٘تاـإ على أعانٍت الذم هلل اٟتمد

 :النتائج: أواًل 
 للشخص أك عباده، على تعاذل هلل اشرعن  ثبت ما: "ىو اإلسبلمي الفقو يف للحق األقرب التعريف أف -1

 .الشرع ٔتقتضى الغَت على
 .بإطبلؽ نواىيو كاجتناب تعاذل اهلل كامرأ امتثاؿ: ىو العاـ للحق األقرب التعريف فأ -2
 فما ا١تعتربة؛ اٟتقوؽ ٞتميع الوحيد ا١تصدر ىي -كقواعدىا بنصوصها - فقط اإلسبلمية الشريعة فأ -3

 .ْتق فليس تثبتو ال كما حق، فهو احقن  أثبتتو
 ،بو ينتفع ما ٚتيع بعمومو كيستغرؽ لئلنساف، مشركعة مصلحة فيو ما كل: يتناكؿ ا١تاؿ مفهـو فأ -4

 .الشرع بإذف ا١تنفعة ىذه تثبت أف شريطو
 الفقو يف ا١تاؿ مسمى يف داخل ا١تعنوم اٟتق ٤تل فإف ىذا؛ على كبناءن  األمواؿ؛ من ا١تنافع اعتبار -5

 اانتفاعن  ّٔا ينتفع اليت ا١تادية غَت األشياء يسع ا١تاؿ فمسمَّى بو، كينتفع قيمة لو ألف اإلسبلمي؛
 . للحنفية اخبلفن  العلم ىلأ من اٞتمهور قوؿ كىو ؛امشركعن 

 احقوقن  كتكوف عليها، ا١تعاكضة ٢تم ك٬توز ألصحأّا، خاصة احقوقن  تكوف ا١تعنوية اٟتقوؽ ىذه فأ -6
 . عليها التعدم ٬توز ال مصونة،

 :التوصيات: اثانيً 
 اليت اليةا١ت ا١تعامبلت يف كخاصة با١تسلمُت، ٖتل اليت ا١تعاصرة النوازؿ يف ا١تعمَّقة بالدراسة الباحث يوصي

 الفقهية، كآّامع الفقهاء من ذلك؛ يف كا١تختصُت العلم أىل قبل من كذلك فيها، الشرعي اٟتكم عرفة١ت ٭تتاج
 .كغَتىا الذىنية، كاٟتقوؽ اإللكًتكنية، كالسرقة زكاة، ا١تنفعة إخراج: كمثل
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 الهوامش: 
، ا١تعجم الوسيط، كا١تصباح ا١تنَت، 439/ص4، القاموس احمليط، ج49/ص10ينظر: لساف العرب، )مادة: حقق(، ج (1)
 ، )مادة: حق(.  143/ص1ج
إلنساف عوض اٟتسن النور يف كتابو "حقوؽ ا ينظر: ا١تعجم أللفاظ القرآف الكرصل، ٤تمد فؤاد عبد الباقي، مادة)حق(، أشار إليو د. (2)

  .15ـ، ص1993-يف آّاؿ اٞتنائي" الطبعة األكذل
، كاليت -كالذم يهمنا يف دراستنا ىذه اٟتقوؽ ا١تالية ا١تتعلقة بالعبد-ذكرىا النوكم يف اٟتقوؽ ا١تالية ا١تتعلقة؛ )ْتق اهلل( فائدة: (3)

كذكرناىا ىنا للفائدة، كىذا ييبُتّْ الفرؽ بُت  ٗتصو، كعلى كجو ا٠تصوص األمواؿ ا١تختلف فيها عند الفقهاء، كاليت منها: اٟتقوؽ؛
تعاذل ثبلثة اٟتقوؽ ا١تالية ا١تتعلقة بالعبد، كاٟتقوؽ ا١تالية الواجبة هلل تعاذل، حيث قاؿ النوكم يف شرح ا١تهذب: "اٟتقوؽ ا١تالية الواجبة هلل 

جوب: دل يثبت يف ذمتو، فلو أيسر بعد ذلك، أضرب. ضرب ٬ت ، ال بسب  مباشرة من العبد: كزكاة الفطر، فإذا عجز عنو كقت الو 
دل ٬ت . كضرب: ٬ت  بسب  من جهتو على جهة البدؿ. كجزاء الصيد، كفدية اٟتلق، كالطي ، كاللباس يف اٟتج، فإذا عجز عنو 

رة اٞتماع كقت كجوبو كج  يف ذمتو، تغليبا ١تعٌت الغرامة ؛ ألنو إتبلؼ ٤تض. كضرب ٬ت  بسب  مباشرة. ال على جهة البدؿ، ككفا
  .6/343يف رمضاف، ككفارة اليمُت، كالظهار، كالقتل، كدـ التمتع، كالقراف، كالنذر..". آّموع شرح ا١تهذب، 

   .8ك18/7ينظر: ا١توسوعة الفقهية الكويتية، ج (4)
، د. مصػػػطفى كمػػػا بعػػدىا، كا١تػػػدخل لدراسػػػة الفقػػو اإلسػػػبلمي 411ينظػػر: ا١تػػػدخل للفقػػو اإلسػػػبلمي، د. ٤تمػػػد سػػبلـ مػػػذكور، ص (5)

/ 4، كالفقػو اإلسػػبلمي كأدلتػو، د. كىبػة الزحيلػػي، ج185ك184، كا١تػدخل لدراسػػة الشػريعة، د. عبػد الكػػرصل زيػداف، ص165شػليب، ص
كىػذه التعػاريف السػابقة؛ تلتقػػي يف بيػاف حقيقػة اٟتػػق، غايػة مػا ىنالػك أف بعضػػها راعػى موضػوع اٟتػػق كأنػو مصػلحة، كبعضػػها  .405ص

 حيث اختصاصو كتصرفو ٔتوضوع اٟتق.       راعى صاح  ا١تصلحة من
، كنقػػل ىػػذا التعريػػف عنػػو ابػػن ٧تػػيم يف  البحػػر 7/386ىػػػ،2/1211ينظػػر: البنايػػة يف شػػرح ا٢تدايػػة، العيػػٍت، دار الفكػػر، بػػَتكت، ط (6)

  .  5/314لفكر،، ككذلك ابن عابدين يف رد احملتار على الدر ا١تختار، ا١تسمَّى )حاشية ابن عابدين(، ط/ دار ا6/148الرائق، 
 ؛ عن طريق ا٠تبلؼ للمركزم. 97-96 \1كنقل ىذا التعريف الدكتور العبادم يف ا١تلكية،  (7)
 .19/8ينظر: ا١توسوعة الفقهية الكويتية،  (8)
 ىػ(، ىو عبد العزيز بن أٛتد بن ٤تمد، عبلء الدين، البخارم. فقيو حنفي من علماء األصوؿ. تفقو730-عبد العزيز البخارم )؟  (9)

عن حافظ الدين الكبَت ٤تمد البخارم، كالكردرم ك٧تم الدين عمر النسفي كأيب اليسر ٤تمد  اعلى عمو ٤تمد ا١تاٯترغي كأخذ أيضن 
البزدكم كعبد الكرصل البزدكم كغَتىم. كعنو قواـ الدين ٤تمد الكاكي كجبلؿ الدين ٤تمد بن ٤تمد ا٠تبازم كغَت٫تا. من تصانيفو: " 

ا١تسمَّى بكشف األسرار، كشرح ا٢تداية يف فركع الفقو اٟتنفي إذل باب النكاح. ينظر: معجم ا١تؤلفُت، شرح أصوؿ البزدكم"؛ 
 . 4/13، األعبلـ، 242/ص5ج
، كالبحر 4/134ـ، ٔتصر: 1974-ىػ 1394ينظر: كشف األسرار عن أصوؿ الربزدكم لئلماـ عبد العزيز البخارم، طبعة  (10)

  .6/148زين الدين بن ٧تيم، الطبعة الثانية ٔتصر: الرائق، شرح كنز الدقائق، لئلماـ 
ىػ(، ىو ٤تمد بن أٛتد بن عرفو الدسوقي. فقيو مالكي من علماء العربية كالفقو، من أىل دسوؽ ٔتصر. 1230-الدسوقي )؟ (11)

فو: ))حاشيتو على تعلم كأقاـ كتويف بالقاىرة، كدرس باألزىر. قاؿ صاح  شجرة النور ))ىو ٤تقق عصره كفريد دىره((؛ من تصاني
الشرح الكبَت على ٥تتصر خليل، يف الفقو ا١تالكي؛ ك))حاشية على شرح السنوسي ١تقدمتو يف العقائد. ينظر: معجم ا١تؤلفُت، 

 .17/ص6، األعبلـ، ج292/ص8ج
  .4/457ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت:  (12)
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د ا١تركزم، الشافعي، ا١تعركؼ بالقاضي )أبو علي(، فقيو أصورل. تويف ىػ(، اٟتسُت بن ٤تمد بن أٛت462 -اٟتسُت ا١تركزم )؟ (13)
. من تصانيفو: تلخيص التهذي  للبغوم يف فركع الفقو الشافعي كٝتاه لباب التهذي ، شرح فركع ابن اٟتداد يف  23ٔترك الركذ يف  احملـر

 45/ ص4الفقو، أسرار الفقو، التعليق الكبَت، كالفتاكل. ينظر: معجم ا١تؤلفُت، ج
، عن كتاب طريقة ا٠تبلؼ بُت الشافعية كاٟتنفية، 96ينظر: ا١تلكية يف الشريعة اإلسبلمية، للدكتور عبد السبلـ العبادم: ص (14)

  عن العبادم. ؛ نقبلن 1523للقاضي أيب علي اٟتسُت بن ٤تمد ا١تركزم يف ٥تطوط دار الكت  ا١تصرية رقم 
  .96لدكتور عبد السبلـ العبادم: صينظر: ا١تلكية يف الشريعة اإلسبلمية، ل (15)
، كالعبادم، ا١تلكية يف الشريعة 9ـ، ص1990ينظر: علي ا٠تفيف، ا١تلكية يف الشريعة اإلسبلمية، دار النهضة العربية، بَتكت، (16)

اض، ىػ، مكتبة الرشيد، الري1418/ 1، كالباحسُت، يعقوب بن عبدالوىاب، القواعد الفقهية، ط107، 1/93اإلسبلمية، بدكف، 
  .147ص
، -االختيار لتعليل ا١تختار؛ البن مودكد ا١توصلي اٟتنفي ينظر: (17)  .14ك2/12ٖتقيق كتعليق الدكتور ٤تمد طمـو
ىػ(؛ زين الدين بن إبراىيم بن ٤تمد بن ٤تمد ا١تصرم، اٟتنفي، الشهَت بابن ٧تيم. فقيو، أصورل. من 970 -000ابن ٧تيم ) (18)

وؿ الفقو، البحر الرائق يف شرح الكنز الدقائق، األشباه كالنظائر، التحفة ا١ترضية يف األراضي ا١تصرية، تصانيفو: شرح منار األنوار يف أص
 .3/64، كاألعبلـ، 4/192كالفتاكل الزينية. ينظر: معجم ا١تؤلفُت،

ـ، 1968-ىػػػ 1387رة، األشػػباه كالنظػػائر؛ البػػن ٧تػػيم؛ ٖتقيػػق كتعليػػق: عبػػد العزيػػز ٤تمػػد مػػد الوكيػػل، طبعػػة اٟتلػػيب بالقػػاى ينظػػر: (19)
 .121ص
 .12-18/10ا١توسوعة الفقهية الكويتية،  ينظر: (20)
 .1062ينظر: بيع اٟتقوؽ ا١تعنوية، أٛتد اليوسف، ص (21)
 .  6ك5مصر، ص-ا١تلكية يف الشريعة اإلسبلمية، الشيخ علي ا٠تفيف، ط/دار الفكر العريب ينظر: (22)
ا١تلكيػػػة يف الشػػػريعة يعنػػػوا بتعريػػػف اٟتػػػق كبيػػػاف حػػػٌده، كمػػػن ذلػػػك مػػػا جػػػاء يف  ذىػػػ  بعػػػض ا١تعاصػػػرين إذل أف الفقهػػػاء القػػػدامى دل (23)

د. فتحػػي الػػدريٍت، مؤسسػػة الرسػػالة، بػػَتكت، الطبعػػة . كاٟتػػق كمػػدل سػػلطاف الدكلػػة يف تقييػػده، 9اإلسػػبلمية، الشػػيخ علػػي ا٠تفيػػف، ص
نظريػة االلتػزاـ العامػة، مصػطفى الزرقػا،  ، كا١تػدخل إذل211، كالفقو اإلسبلمي، ٤تمد يوسػف، ص251، صـ1984ىػ، 1404-الثالثة
 .16، كالتعسف يف استعماؿ حق ا١تلكية، سعيد أ٣تد الزىاكم، ص19ص
مػػػة كاٟتػػػق كااللتػػػزاـ، ص311ينظػػػر: ضػػػماف ا١تنػػػافع، ص (24) عػػػن كتػػػاب  ، نقػػػبلن 1/107، ، كا١تلكيػػػة يف الشػػػريعة اإلسػػػبلمية67، كالذّْ

 .29ـ، ص2004، 1الشهراشل، دار طيبة، الرياض، ط حقوؽ االخًتاع كالتأليف يف الفقو اإلسبلمي، حسُت
 .29حقوؽ االخًتاع كالتأليف، حسُت الشهراشل، صينظر:  (25)
 .11ك19/10ا١توسوعة الفقهية الكويتية،  ينظر: (26)
 .19/11ا١توسوعة الفقهية الكويتية،  ينظر: (27)
 .18/13ا١توسوعة الفقهية الكويتية،  ينظر: (28)
 .30تأليف..، حسُت الشهراشل، صحقوؽ االخًتاع كال ينظر: (29)
، كد. عبد 4/134، ككشف األسرار، للبزدكم،2/139يراجع لتفصيل ذلك: شرح التلويح على التوضيح، للتفتازاشل، ينظر: (30)

 . 1/92األردف،  -السبلـ العبادم، ا١تلكية يف الشريعة اإلسبلمية، طبعة األقصى
، ا١تػػالكي الشػػػهَت بالشػػاطيب، )أبػػو إسػػػحاؽ( ٤تػػدث، فقيػػػو أصػػورل، لغػػػوم، إبػػراىيم بػػػن موسػػى بػػػن ٤تمػػد اللخمػػي، الغرنػػػاطيىػػو  (31)

ىػػػػ، مػػػن مؤلفاتػػػو: عنػػػواف التعريػػػف بأسػػػرار التكليػػػف يف األصػػػوؿ، ا١توافقػػػات يف األصػػػوؿ األحكػػػاـ. ينظػػػر: 790مفسػػػر، مػػػات يف سػػػنة 
 .118: ص1، كمعجم ا١تؤلفُت، ج75: ص1ج ،األعبلـ

 .  3/217َتكت، ب –ا١توافقات، ط. دار ا١تعرفة  ينظر: (32)
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 .    316ك 2/377ا١توافقات،  ينظر: (33)
 .    72ك71، صاٟتقُّ كمدل سلطاف الدكلة يف تقييده، د. فتحي الدريٍت. 2/322ا١توافقات، الشاطيب، ينظر:  (34)
ـ شػػيخ ىػػػ(؛ ىػػو أٛتػػد بػػن عبػػد اٟتلػػيم بػػن عبػػد السػػبلـ بػػن تيمػػة اٟتػػراشل الدمشػػقي. تقػػي الػػدين. اإلمػػا728 - 661ابػػن تيميػػة ) (35)

، اإلسبلـ. حنبلي. كلد يف حػراف كانتقػل بػو أبػوه إذل دمشػق فنبػه كاشػتهر. سػجن ٔتصػر مػرتُت مػن أجػل فتػاكاه. تػوىف بقلعػة دمشػق معػتقبلن 
مػػػن التصػػػنيف. مػػػن تصػػػانيفو ))السياسػػػة الشػػػرعية(؛ )كمنهػػػاج السػػػنة((؛ كطبعػػػت ))فتػػػاكاه(( يف  اكأفػػػىت كدرس كىػػػو دكف العشػػػرين. مكثػػػرن 

 .145ك1/144. ينظر: األعبلـ، ا( ٣تلدن 35 )يف االرياض مؤخرن 
السياسػػػة الشػػػرعية، شػػػيخ اإلسػػػبلـ تقػػػي الػػػدين أٛتػػػد بػػػن عبػػػد اٟتلػػػيم ابػػػن تيميػػػة، الطبعػػػة: األكذل، الناشػػػر: كزارة الشػػػئوف  ينظػػػر: (36)

 .  147ىػ، ص1418ا١تملكة العربية السعودية،  -اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد 
 .70طاف الدكلة يف تقييده، د. الدريٍت، صينظر: اٟتق كمدل سل (37)
 .70. اٟتٌق كمدل سلطاف الدكلة يف تقييده، الدريٍت، ص37ينظر: حقوؽ االخًتاع كالتأليف..، حسُت الشهراشل، ص (38)
بػػن ىػػذه االٕتاىػػات كأبػػرز التعػػاريف فيهػػا، كا١تؤاخػػذات عليهػػا. يف كتػػاب الفػػوزاف، ا١تنتقػػى مػػن فتػػاكل فضػػيلة الشػػيخ صػػاحل  ينظػػر: (39)

، كشػػػػبَت، ا١تعػػػػامبلت ا١تاليػػػػة 27-20ـ، ص1999ىػػػػػ، 1420، بػػػػَتكت، مؤسسػػػػة الرسػػػػالة، 1فػػػػوزاف الفػػػػوزاف، ٚتػػػػع عػػػػادؿ الفريػػػػاف، ط
 .49-47ـ، ص1996ىػ، 1416، األردف، دار النفائس،1ا١تعاصرة يف الفقو اإلسبلمي، ط.

يخ علػػػي ا٠تفيػػػف بأنػػػو: "مػػػا ثبػػػت بػػػإقرار ، كعرفػػػو الشػػػ36ـ، ص1945-اٟتػػػق كالٌذمػػػة، الشػػػيخ علػػػي ا٠تفيػػػف، ط. كىبػػػةينظػػػر:  (40)
 .  33-30. كأحكاـ ا١تعامبلت الشرعية لو، ص9ـ، ص1990الشارع، كأضفى عليو ٛتايتو". ا٠تفيف، 

    .8/383ـ، 1967الوسيط يف شرح القانوف ا١تدشل، للسنهورم، مصر،  ينظر: (41)
 .4/366أ. د. كىبة، الفقو اإلسبلمي كأدلتو، ينظر:  (42)
 .  3/10ل الفقهي العاـ، ا١تدخينظر:  (43)
 .4/366ينظر: أ. د. كىبة، الفقو اإلسبلمي كأدلتو،  (44)
 .1/103ا١تلكية يف الشريعة اإلسبلمية، ينظر:  (45)
 .193اٟتق كمدل سلطاف الدكلة يف تقييده، صينظر:  (46)
 .   1064 -1062ص بيع اٟتقوؽ ا١تعنوية؛  -، كد. أٛتد اليوسف50أبو سنة، النظريات العامة للمعامبلت، صأٛتد  (47)
 .1063بيع اٟتقوؽ ا١تعنوية، ص -د. أٛتد بن اليوسفينظر:  (48)
 .   1064 -1063بيع اٟتقوؽ ا١تعنوية؛ ص -د. أٛتد بن اليوسفينظر:  (49)
 .1064بيع اٟتقوؽ ا١تعنوية، ص -د. أٛتد بن اليوسفينظر:  (50)
 .2/632ا١تعجم الوسيط، باب: العُت، مادة: )معٌت(،ينظر:  (51)
 .  461اٟتقوؽ ا١تعنوية كالتصرؼ فيها كزكاهتا، د. علي ٤تيي الدين القره داغي، صينظر:  (52)
 .2359( ص3ْتث بيع اٟتقوؽ آّردة، إعداد الشيخ ٤تمد تقي العثماشل، يف ٣تلة ٣تمع الفقو اإلسبلمي، ) ينظر: (53)
ىػػػػػػػػػػ، 1316لطبعػػػػػػػػػة األكذل،فقػػػػػػػػػو النػػػػػػػػػوازؿ، قضػػػػػػػػػايا فقهيػػػػػػػػػة معاصػػػػػػػػػرة، بكػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػن عبػػػػػػػػػد اهلل أبػػػػػػػػػو زيػػػػػػػػػد، مؤسسػػػػػػػػػة الرسػػػػػػػػػالة، ا (54)

 .  102ك2/101ـ،1996
٢تػػا كثػػَتة التنػػوع: منهػػا اٟتقػػوؽ العينيػػة األصػػلية كالتبعيػػة، كمنهػػا اٟتقػػوؽ الشخصػػية، كحػػق  اٟتقػػوؽ ا١تاليػػة الػػيت يكػػوف الشػػيء ٤تػػبلن  (55)

ا١تاديػػة كاألدبيػػة كالفنيػػة،  ا١تشػػًتم يف تسػػلم ا١تبيػػع، كمنهػػا اٟتقػػوؽ الػػيت تقػػع علػػى شػػيء غػػَت مػػادم، كحقػػوؽ ا١تؤلػػف فيمػػا يسػػٌمى بػػاٟتقوؽ
ا١تقدمػة يف ا١تػاؿ كاالقتصػاد كا١تلكيػة كالعقػد، ، 8/8الوسيط؛ للسػنهورم،  ينظر:  كاٟتقوؽ اليت تسٌمى با١تلكية الصناعية كا١تلكية التجارية.

 .  232ك231، صـ2006ىػ، 1/1427د. علي ٤تيي الدين القره داغي، دار البشائر اإلسبلمية، ط
 .5/2012قو اإلسبلمي كاٟتقوؽ ا١تعنوية، د. عبد السبلـ العبادم، ٣تلة ٣تمع الفقو اإلسبلمي، ينظر: ْتث: الف (56)
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 .1/9ا١تلكية يف قوانُت الببلد العربية، د. عبد النعم فرج الصدة،  ينظر: (57)
للسػػػػنهورم، . كانظػػػػر: الوسػػػػيط 50ىػػػػػ، ص1416/ 1ا١تعػػػػامبلت ا١تاليػػػػة ا١تعاصػػػػرة يف الفقػػػػو اإلسػػػػبلمي، ٤تمػػػػد شػػػػبَت، ط ينظػػػػر: (58)
 .2284/ص3/ج5، ٣تلة آّمع الدكرل ع8/276
       .111-1/107ا١تلكية يف الشريعة اإلسبلمية، ينظر: (59)
؛ لػػدكتور ٤تمػػد 2001كػانوف الثػػاشل عػاـ14-13نػػدكة يف ا١تركػز الثقػػايف االجتمػاعي التػػابع ١تسػجد الػػدعوة يف بػاريس، مػػن  ينظػر: (60)

 خ.سعيد رمضاف البوطي، منشور على موقع الشي
 .5/2025ْتث: بيع االسم التجارم كالًتخيص، الدكتور إبراىيم كايف دك٪تز، ٣تلة ٣تمع الفقو اإلسبلمي،  ينظر: (61)
 كما بعدىا. 1/93ا١تلكية يف الشريعة اإلسبلمية، د. عبد السبلـ عبادم،  ينظر: (62)
 ث على شبكة السرب.إشكاالت حوؿ بيع اٟتقوؽ ا١تعنوية، لسعد السرب؛ منشور ضمن ٣توعة ْتو  ينظر: (63)
 .8/279الوسيط، للسنهورم:  ينظر: (64)
 .295ـ؛ ٔتصر، ص 1967حق ا١تلكية، للدكتور عبد ا١تنعم الصده، الطبعة الثالثة، مطبعة مصطفى اٟتليب،  ينظر: (65)
 .295ا١ترجع السابق، حق ا١تلكية، للدكتور عبد ا١تنعم الصده: ص ينظر: (66)
. كا١تلكيػػة يف قػػوانُت الػػببلد العربيػػة، د. عبػػد الػػنعم 8/281؛ كالوسػيط: 297ا١تػػنعم الصػػده: صينظػر: حػػق ا١تلكيػػة، للػػدكتور عبػػد  (67)

 .1864(، ص5من: ْتث بيع االسم التجارم، ٣تلة ٣تمع الفقو اإلسبلمي، آّلد) . نقبلن 1/9فرج الصدة، 
ا١تقدمػػػة يف ا١تػػػاؿ كاالقتصػػػاد  ، ك1/196بػػػادم،، كا١تلكيػػػة، الع1/9ا١تلكيػػػة يف قػػػوانُت الػػػببلد العربيػػػة، د. عبػػػد ا١تػػػنعم فػػػرج الصػػػدة، (68)

 .247، صكا١تلكية كالعقد، د. علي ٤تيي الدين القره داغي
 .32-31نظرية اٟتق، د. ٤تمد سامي مذكور: ص ينظر: (69)
 282 - 281، كحق ا١تلكية، د. الصدة، ص٤74تاضرات يف النظرية العامة للحق، د. إٝتاعيل غازل، ص ينظر: (70)
 .281 – 8/280للسنهورم،  الوسيط، ينظر: (71)
 .٤82تاضرات يف النظرية العامة للحق، د. إٝتاعيل غازل، ص ينظر: (72)
 .  282-280، كحق ا١تلكية، د. الصدة، ص1/9ا١تلكية يف القوانُت العربية، د. الصدة،  ينظر: (73)
 .  61-59نظرية اٟتق، د. الشرقاكم، ص  ينظر: (74)
 .72لقة الدراسية األكذل، صالقانوف كالعلـو السياسية، اٟت ينظر: (75)
 .251ك250، صا١تقدمة يف ا١تاؿ كاالقتصاد كا١تلكية كالعقد، د. علي ٤تيي الدين القره داغي ينظر: (76)
ىػػ(؛ ىػو عبػد العزيػز بػن عبػد السػبلـ أيب القاسػم بػن اٟتسػن السػلمي، عػز الػدين ا١تلقػ  660ػ 577عػز الػدين بػن عبػد السػبلـ ) (77)

ي ٣تتهد. كلد بدمشق كتػورل التػدريس كا٠تطابػة باٞتػامع األمػوم. انتقػل إذل مصػر فػورل القضػاء كا٠تطابػة. مػن بسلطاف العلماء. فقيو شافع
كطبقػػػػات  .4/21تصػػػػانيفو: ))قواعػػػػد األحكػػػػاـ يف مصػػػػاحل األنػػػػاـ(( ك))الفتػػػػاكل((، ك))التفسػػػػَت الكبػػػػَت((. ينظػػػػر: األعػػػػبلـ، الزركلػػػػي، 

 .5/80السبكي، 
 .2/17قواعد األحكاـ،  ينظر: (78)
ىػػػ(؛ ىػػو ٤تمػػد بػػن ٤تمػػد بػػن ٤تمػػد أبػػو حامػػد الغػػزارل بتشػػديد الػػزام. نسػػبتو إذل صػػناعة الغػػزؿ )عنػػد مػػن  505 - 450لغػػزارل )ا (79)

يقولػػػو بتشػػػديد الػػػزام( أك إذل غزالػػػة )مػػػن قػػػرل طػػػوس( ١تػػػن قػػػاؿ بػػػالتخفيف. فقيػػػو شػػػافعي أصػػػورل، مػػػتكلم، متصػػػوؼ. رحػػػل ارل بغػػػداد، 
ك))ا٠تبلصػػػة(( ككلهػػػا يف (؛ ك))الوسػػػيط((؛ ك))الػػػوجيز((؛ س بلدتػػػو. مػػػن مصػػػنفاتو: ))البسػػػيط(فاٟتجػػػاز، فالشػػػاـ، فمصػػػر كعػػػاد ارل طػػػو 

 .  7/22الفقو؛ ك))هتافت الفبلسفة((؛ ك))إحياء علـو الدين((. األعبلـ، الزركلي،
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( 3اإلسػبلمي، آّلػد ) يراجع: د. ك٤تمد سعيد رمضاف البوطي؛ حق اإلبداع العلمي كحق االسم التجػارم، ا١تنشػور يف ٣تلػة الفقػو (80)
، كاٟتقػوؽ ا١تعنويػة، أ. د. علػي 2/96 ،بػَتكت -دار ا١تعرفػة ، إحياء علـو الدين، ا١تؤلف: ٤تمد بن ٤تمد الغزارل أبو حامػد، ك 2408ص

 . بتصرؼ يسَت. 494القرداغي، ص
 .251ك 250، صا١تقدمة يف ا١تاؿ كاالقتصاد كا١تلكية كالعقد، د. علي ٤تيي الدين القره داغي ينظر: (81)
.كيراجػع: ْتػث الشػيخ ٤تمػد تقػي الػدين؛ بعنػواف: بيػع اٟتقػوؽ آّػردة، ا١تنشػور يف 465اٟتقوؽ ا١تعنويػة كالتصػرؼ فيهػا، ص ينظر: (82)

. كْتػث: د. كىبػة الزحيلػي بعنػواف: "بيػع االسػم التجػارم كالًتخػيص"، ا١تنشػور يف ٣3/2357تلة ٣تمع الفقو اإلسبلمي الػدكرة ا٠تامسػة، 
 .3/2397، كْتث: د. ٤تمد سعيد رمضاف البوطي، بعنواف" اٟتقوؽ ا١تعنوية"، ا١تنشور بآّلة السابقة، 3/2391بقة، آّلة السا

 .4/457حاشية الدسوقي مع الشرح الكبَت: ينظر:  (83)
ط يف شػػرح الوسػػي. 79مؤسسػػة الرسػػالة، ص -سػوريا  -حػػق االبتكػػار يف الفقػػو اإلسػبلمي ا١تقػػارف، للػػدكتور فتحػػي الػػدريٍت ينظػر:  (84)

-2469، كالفقػػػو اإلسػػبلمي كاٟتقػػػوؽ ا١تعنويػػة، العبػػػادم، ص2301، كاٟتقػػػوؽ ا١تعنويػػة، عجيػػػل النشػػمي، ص8/276القػػانوف ا١تػػدشل، 
 .2011(، ص5، كانظر: ٣تلة الفقو اإلسبلمي، العدد: )2/168، كفقو النوازؿ،2473

 .2011(، ص5مي، العدد: )٣تلة الفقو اإلسبلينظر: ْتث "بيع االسم التجارم"، د. عجيل قاسم،  (85)
 ينظر: ا١ترجع السابق. (86)
 ينظر: ا١ترجع السابق. (87)
ينظر: مناقشة البحوث، اٟتقوؽ ا١تعنية: بيع االسم التجارم كالًتخيص، البحث الثػامن، الػدكتور عبػد السػبلـ العبػادم، ٣تلػة الفقػو  (88)

 .252، صة كالعقد، د. علي ٤تيي الدين القره داغيا١تقدمة يف ا١تاؿ كاالقتصاد كا١تلكي. 2011(، ص5اإلسبلمي، العدد: )
 (.5الفقو اإلسبلمي كاٟتقوؽ ا١تعنوية، الدكتور عبد السبلـ داكد العبادم، ٣تلة ٣تمع الفقو اإلسبلمي، العدد: )ينظر:  (89)
 كما بعدىا. 2/8، كد. فتحي الدريٍت: ْتثو عن حق االبتكار،١4/196توافقات، الشاطيب، ا (90)
 اٟتقوؽ ٯتكن بطريقُت: االعتياض عن (91)

 األكؿ : االعتياض عن طريق البيع ،كحقيقتو نقل ما كاف ٯتلكو البائع إذل ا١تشًتم ّتميع مقتضيات النقل .     
الثاشل : االعتياض عن طريػق الصػلح كالتنػازؿ ، كحقيقتػو أف التنػازؿ يسػقط حقػو ، كلكػن ال ينتقػل اٟتػق إذل ا١تنػزكؿ لػو ٔتجػرد نزكلػو ،      
يػػزكؿ مزاٛتػػػة النػػازؿ ٔتقابلػػػة ا١تنػػزكؿ لػػػو .كقػػد ذكػػػر اإلمػػاـ القػػػرايف رٛتػػو اهلل الفػػػرؽ بػػُت الطػػػريقُت ، حيػػث قػػػاؿ :" اعلػػم أف اٟتقػػػوؽ كلكػػن 

كإذل مػا ىػو بغػَت … كاألمػبلؾ ينقسػم التصػرؼ فيهػا إذل نقػل كإسػقاط ، فالنقػل ينقسػم إذل مػا ىػو بعػوض يف األعيػاف ، كػالبيع كالقػرض 
فػإف ذلػك كلػو نقػل ملػك يف أعيػاف بغػَت عػوض . كأمػا اإلسػقاط فهػو إمػا بعػوض كػا٠تلع، كالعفػو علػى مػاؿ … ا عوض كا٢تػدايا كالوصػاي

الفػػركؽ  .فجميػع ىػػذه الصػور يسػػقط فيهػػا الثابػت، كال ينتقػػل إذل البػػاذؿ مػا كػػاف ٯتلكػو ا١تبػػذكؿ لػػو مػن العصػػمة كبيػػع العبػد ك٨تو٫تػػا "… 
اعػػػػػداد الشػػػػػػيخ ٤تمػػػػػد تقػػػػػي ؛ ٣تلػػػػػػة ٣تمػػػػػع الفقػػػػػػو كينظػػػػػػر: بيػػػػػع اٟتقػػػػػوؽ آّػػػػػػردة،  .-الفػػػػػرؽ التاسػػػػػػع كالسػػػػػبعوف  -، 3/110للقػػػػػرايف: 
 .5/1923اإلسبلمي،

 .635: ص11لساف العرب، )مادة: موؿ(، ج (92)
٣تد الدين أبو السَّعادات بن األثَت ا١تبارؾ بن ٤تمد بن ٤تمد بن عبد الكرصل الشيباشل اٞتػزرم مث ا١توصػلي الشػافعي، مصػنف جػامع  (93)

ػ544هاية يف غري  اٟتديث، كلد يف ؿ، كالناألصو  نػ ا٨توينػ اأديبنػ ا٤تػدثن  اىػ، ّتزيرة ابن عمػر، كنشػأ ّٔػا، كػاف فقيهن
باٟتسػاب كاإلنشػاء،  اعا١ت

مؤسسػػة الرسػػالة، ٖتقيػػق: شػػعي  ، سػػَت أعػػبلـ النػػببلء، مشػػس الػػدين ٤تمػػد بػػن أٛتػػد بػػن عثمػػاف الػػذىيبىػػػ يف ا١توصػػل. ينظػػر: 606تػػوىف 
 .  272: ص5، األعبلـ، ج171: ص11كمعجم ا١تؤلفُت، ج، 488: ص21ج، األرنؤكط، حسُت األسد

ـ، 1979ىػػػػ، 1399 -بػػػَتكت -اٞتػػزرم، النهايػػػة يف غريػػػ  اٟتػػديث كاألثػػػر، ا١تكتبػػػة العلميػػة -أبػػو السَّػػػعادات ا١تبػػارؾ بػػػن ٤تمػػػد (94)
 .373: ص3ٖتقيق: طاىر أٛتد الزاكم ٤تمود ٤تمد الطناحي، )باب: ا١تيم مع الواك(، ج

 .  24ـ، ص1999، 2د. عباس أٛتد الباز، أحكاـ ا١تاؿ اٟتراـ..، دار النفائس، األردف، طينظر:  (95)
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ػرن فقػاؿ:   ،اخػَتن  كتابػو يف ا١تػاؿ تعػاذل اهلل ٝتَّػى كقػد      يػٍ ٍعريكًؼ.. اًإف تػىػرىؾى خى ػرىًبُتى بًػاٍلمى ٍيًن كىاألىقػٍ  ،]٨َُ:البقػرة [﴾  اٍلوىًصػيَّةي لًٍلوىالًػدى
ػٍَتو يػيػوىؼَّ ًإلىػٍيكيمٍ كىمىا تػيٍنًفقيوا  :كقاؿ ػًديده   تعػاذل كقػاؿ [،٧ِِ:البقػرة[﴾، ًمػٍن خى ًإنَّػوي ًٟتيػ ّْ ا٠تٍىػٍَتً لىشى كىًإذىا  :تعػاذل كقولػو ،]٨:﴾،]العادياتكى

ػري مىنيوعنػ  لئلمػاـ الغيػ  مفػاتيح . ينظػر:اخػَتن  فيمػا بيػنهم ا١تػاؿ يعػدكف النػاس ألفَّ  ؛اخػَتن  تعػاذل اهللي  ٝتىَّػاه كإ٪تػا [،21﴾، ]ا١تعػارج:امىسَّػوي ا٠تٍىيػٍ
 .32/64ـ، الطبعة: األكذل،  2000 -ىػ 1421 -بَتكت  -دار الكت  العلمية  ،الرازم
 .171ـ، ص2000، 1ينظر: د. عبد السبلـ العبادم، ا١تلكية يف الشريعة اإلسبلمية، مؤسسة الرسالة، فلسطُت، ط (96)
    .4/ ص5ـ، ج2000 -ىػ 1421 -بَتكت -لفكرابن عابدين، حاشية رد ا١تختار على الدر ا١تختار..، دار ا (97)
لكنو تعريف منتقد؛ ألنو ناقص غػَت شػامل، فا٠تضػركات : "ك 399/ ص4ج قاؿ الدكتور كىبة الزحيلي يف الفقو اإلسبلمي كأدلتو، (98)

األمػواؿ كاألدكيػة ا١تػرة  بتحكػيم الطبػع فيػو قلػق غػَت مسػتقر؛ ألف بعػض ا، كإف دل تدخر لتسرع الفسػاد إليهػا. كىػو أيضنػكالفواكو تعترب ماالن 
كالسمـو تنفر منها الطباع على الرغم من أهنا ماؿ. ككػذلك ا١تباحػات الطبيعيػة قبػل إحرازىػا مػن صػيود ككحػوش كأشػجار يف الغابػات تعػد 

سػػالة، مكتبػػة : ا١تػػدخل لدراسػػة الشػػريعة اإلسػػبلمية، د. عبػػد الكػػرصل زيػػداف، مؤسسػػة الر اكلػػو قبػػل إحرازىػػا أك ٘تلكهػػا". كينظػػر أيضنػػ أمػػواالن 
 .(183ـ، ص )1989ىػ، 11/1410العراؽ، ط -القدس، بغداد

 .11/ص4جينظر: رد احملتار على الدر احملتار )حاشية ابن عابدين(، طبعة/ دار إحياء الًتاث العريب، د.ت،  (99)
علػػـو الًتبويػػة كالدراسػػات ، ال23ينظػػر: بيػػع اٟتقػػوؽ ا١تعنويػػة، أٛتػػد بػػن عبػػد اهلل بػػن ٤تمػػد اليوسػػف، ٣تلػػة جامعػػة ا١تلػػك سػػعود، ـ (100)

 .1065ىػ(، ص1432ـ/2011(، الرياض )4اإلسبلمية )
 .91سوريا، د.ت، ص -ينظر: حق االبتكار يف الفقو اإلسبلمي ا١تقارف، مؤسسة الرسالة (101)
عرفػػة، بػػَتكت، ينظػػر: إبػػراىيم بػػن موسػػى اللخمػػي الشػػاطيب الغرنػػاطي ا١تػػالكي، ا١توافقػػات يف أصػػوؿ الفقػػو، ا١تسػػألة الرابعػػة، دار ا١ت (102)

 .17: ص2ٖتقيق: عبد اهلل دراز، ج
قاض، من حفاظ اٟتػديث. كلػد يف إشػبيلية سػنة  أبو بكر ابن العريب، ىو ٤تمد بن عبد اهلل بن ٤تمد ا١تعافرم األشبيلي ا١تالكي، (103)

يف اٟتػػديث كالفقػػو  اكتبنػػ  ىػػػ، كصػػنف543ىػػ، كرحػػل إذل ا١تشػػرؽ، كبػػرع يف األدب، كبلػػه رتبػػة االجتهػػاد يف علػػـو الػدين. كتػػوىف سػػنة 468
كفيػػات األعيػػاف كأنبػػاء الزمػػاف أيب العبػػاس مشػػس الػػدين أٛتػػد بػػن ، ك 230: ص6كاألصػػوؿ كالتفسػػَت كاألدب كالتػػاريخ. ينظػػر: األعػػبلـ، ج

 .297 -296: ص4ج ـ، احملقق: د. إحساف عباس،1/1971بَتكت، ط –٤تمد بن أيب بكر بن خلكاف، دار صادر
   .107: ص2لبناف، ٖتقيق: ٤تمد عبد القادر، ج -هلل ابن العريب، أحكاـ القرآف، دار الفكرأبو بكر ٤تمد بن عبد ا (104)
 .       327: ص1، ج1ىػ، ط1403 -بَتكت -عبد الرٛتن بن أيب بكر السيوطي، األشباه كالنظائر، دار الكت  العلمية (105)
 .7: ص2، ج2ـ، الطبعة/1996 -بَتكت -منصور بن يونس بن إدريس البهويت، شرح منتهى اإلرادات، عادل الكت  (106)
لغػػةن مػػا اعػػًتض يف اٟتلػػق فأشػػرؽ، يقػػاؿ:  -بالٌضػػمٌ -ك)الغٌصػػة(ا١تخمصػػة(: خػػبلء الػػبطن مػػن الطعػػاـ. ك) نفػػس ا١ترجػػع السػػابق. (107)

إنكليػزم، مػػع   –عػػريب  : إذا شػػرقت بػو، أك كقػػف يف حلقػك فلػػم تكػد تسػيغو. ينظػػر: معجػم لغػػة الفقهػاء،اغصصػت با١تػاء أغػػٌص غصصنػ
عريب با١تصطلحات الواردة يف ا١تعجم كضع، أ. د ٤تمد ركاس قلعو جي، باحث يف موسػوعة الفقػو اإلسػبلمي جامعػة  -شاؼ انكليزم ك

ا١تلك سعود بالرياض، د. حامد صػادؽ قنيػيب، مػدرس ا١تعػاجم كا١تصػطلحات يف جامعػة البػًتكؿ كا١تعػادف بػالظهراف، دار النفػائس، بػَتكت 
، كاللسػاف: )مػػادة: غصػص(، كينظػػر 1/417ـ،  1988 -ىػػػ  1408ـ، الطبعػػة الثانيػة: 1985 -ىػػ  1405لبنػاف الطبعػػة االكذل:  -

 .32/238ا١توسوعة الفقهية، 
 بَتكت، مادة )نفع(. –، كاللساف، ك٥تتار الصحاح، مكتبة لبناف ناشركف بَتكت -دار العلم للمبليُت ينظر: الصحاح،  (108)
 .  3/546، ككشاؼ القناع،11/80ا١تبسوط للسرخسي،. ك 2/521شرح حدكد ابن عرفة،  ينظر: (109)
 (.  267 \31ينظر: ا١توسوعة الفقهية الكويتية، ) (110)
، 1ينظػػر: ا١تقدمػػػة يف ا١تػػػاؿ كاالقتصػػػاد كا١تلكيػػػة كالعقػػػد، د. علػػػي ٤تيػػي الػػػدين القػػػره داغػػػي، دار البشػػػائر اإلسػػػبلمية، بػػػَتكت، ط (111)

 .28ك27ـ، ص2006ىػ، 1427
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، 5ـ، ٖتقيػػق: ٤تمػػد حجػػي، كالنػػوكم، ركضػػة الطػػػالبُت، ج1994 -بػػَتكت  -، دار الغػػرب 462ص :5القػػرايف، الػػذخَتة، ج (112)
، كبػػدائع الصػػنائع، 153، ص3كالبهػػويت، كشػػاؼ القنػػاع، ج، بػػَتكت –، دار الفكػػر2، ص2، كالشػػربيٍت، مغػػٍت احملتػػاج، ج13-12ص
 .  185ف، ا١تدخل لدراسة الشريعة، صكد. عبد الكرصل زيدا ،10149، ص2، كا١توسوعة الفقهية الكويتية، ج279: ص2ج
، ككشػػف األسػػرار، 401: ص13ج العنايػػة شػػرح ا٢تدايػػة،، ك 279: ص2، كبػػدائع الصػػنائع، ج79-78: ص11ا١تبسػػوط، ج (113)

: 1ـ، ٖتقيػػػػػػػق: عبػػػػػػػد اهلل ٤تمػػػػػػػود ٤تمػػػػػػػد عمػػػػػػػػر، ج1997 -ىػػػػػػػػ 1418 -بػػػػػػػَتكت -عػػػػػػػبلء الػػػػػػػدين البخػػػػػػػارم، دار الكتػػػػػػػ  العلميػػػػػػػة
: 1ىػػ، كابػن ٧تػيم، فػتح الغفػار، ج1313 -القػاىرة -، دار الكت  اإلسػبلمي122: ص5اٟتقائق، ج، كالزيلعي، تبيُت 254ك253ص
 -ىػػ 1416 -بػَتكت -، كاحملبويب البخارم اٟتنفي، شرح التلويح على التوضيح ١تنت التنقػيح يف أصػوؿ الفقػو، دار الكتػ  العلميػة52ص

 .322ك321: ص1ـ، ٖتقيق: زكريا عمَتات، ج1996
(، كالعنايػػة شػػرح 194 \4(، كراجػػع مسػػألة اسػػتئجار ا١تنفعػػة با١تنفعػػة يف: بػػدائع الصػػنائع )63\9ايػػة شػػرح ا٢تدايػػة )ينظػػر: العن (114)

   .342(، ص76(، كانظر: ٣تلة البحوث اإلسبلمية، )253(. كراجع: ضماف ا١تنافع للدبو، ص )487 \10ا٢تداية )
يف حقوؽ التأليف كالنشر كالًتٚتة"، ا١تنشور يف ٣تلة ىدم يف ْتثو: "حكم اإلسبلـ  منهم الدكتور أٛتد اٟتجي الكردم (115)

 ـ. 1981ىػ، 1401(؛ لعاـ 25اإلسبلـ األردنية، آّلد )
كلو يف ذلك فتول باسم )ٙترات  -كالد الشيخ ٤تمد تقي العثماشل-*ك٦تن ذى  إذل ىذ القوؿ: ٤تمد شفيع )مفيت باكستاف(،      

 .2/122كرده الشيخ بكر أبو زيد مًتٚتة يف كتابو فقو النوازؿ، التقطيف من ٙترات الصنعة كالتأليف(، أ
تقي الدين النهاشل يف كتابو: )مقدمة الدستور اإلسبلمي(. ك٤تمد اٟتامد، كما نقلو عنو عبد اٟتميد طهماز يف آخر مقالتو اليت ىي -

البتكار(، للدريٍت، كينظر: فقو النوازؿ، ، كا١تطبوعة ضمن كتاب )حق ا186بعنواف: )حق التأليف كالتوزيع كالنشر الًتٚتة(، ص
)ا٢تامش(. كقري  منهم: عبد اهلل بن بٌيو يف كلمتو اليت ألقاىا يف ٣تمع 183. كمنذر قحف، يف كتابو )الوقف اإلسبلمي(، ص1/183

 من آّلة نفسها.2544. ك٤تمد عبد اللطيف الفرفور  ص2534الفقو اإلسبلمي، اٞتزء ا٠تامس، العدد الثالث، ص
 .4: ص5كحاشية ابن عابدين، ج .589ا١تعامبلت ا١تالية ا١تعاصرة، د. كىبة، صنظر: ي (116)
 .589ا١تعامبلت ا١تالية ا١تعاصرة، د. كىبة، صينظر:  (117)
 .253حقوؽ االخًتاع كالتأليف يف الفقو اإلسبلمي، حسُت الشهراشل، صينظر:  (118)
 .254-253 الشهراشل، صحقوؽ االخًتاع كالتأليف يف الفقو اإلسبلمي، حسُتينظر:  (119)
 .592ا١تعامبلت ا١تالية ا١تعاصرة، د. كىبة، صينظر:  (120)
 .255حقوؽ االخًتاع كالتأليف يف الفقو اإلسبلمي، صينظر:  (121)
 .590ا١تعامبلت ا١تالية ا١تعاصرة، صينظر:  (122)
 .591ص ينظر: نفس ا١ترجع السابق، (123)
 ينظر: نفس ا١ترجع السابق. (124)
 .592ك591د. كىبة، ص ،١تالية ا١تعاصرةا١تعامبلت اينظر:  (125)
 .  582د. كىبة، ص ،ا١تعامبلت ا١تالية ا١تعاصرةينظر:  (126)
 .584ص ،ا١تعامبلت ا١تالية ا١تعاصرةينظر:  (127)
، 4/275، كالشػػػػرح الكبػػػػَت؛ للػػػػدردير كحاشػػػػية الدسػػػػوقي، 2/240، كبدايػػػػة آّتهػػػػد، 3/208، كالفػػػػركؽ، 2/17ا١توافقػػػػات،  (128)

، كا١تعػػامبلت ا١تاليػػة ا١تعاصػػرة، د. كىبػػة، 2/59، كاالقنػػاع، 5/439، كا١تغػػٍت مػػع الشػػرح الكبػػَت، 285للسػػيوطي، ص كاألشػػباه كالنظػػائر،
 وممن قال بهذا القول من الفقهاء الباحثين المعاصرين:  .593ص
 .178-2/98نوازؿ، (؛ منشور ضمن كتابو فقو الاكحكمن  ابكر بن عبد اهلل أبو زيد يف ْتث )حق التأليف: تأرٮتن  -     
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٤تمد تقى العثماشل يف ْتث )بيع اٟتقوؽ آّردة(؛ منشور ضمن كتابو ٭تتوم على أْتاث أخػرل لػو، منشػور كػذلك يف ٣تلػة ٣تمػع  -     
 .  2355الفقو اإلسبلمي، العدد ا٠تامس، كاٞتزء الثالث، ص

، ٣تموعػة مػن البحػوث كا١تناقشػات الػيت ذىػ  أصػحأّا 1409كيف ٣تلة ٣تمع الفقو اإلسبلمي، العدد ا٠تامس، اٞتز الثالث، سنة -     
، كىبػػػة مصػػػطفى الزحيلػػػػي، -كقػػػد سػػػػبق-، ٤تمػػػػد تقػػػي العثمػػػاشل2267إذل القػػػوؿ بثبػػػوت ىػػػذه اٟتقػػػػوؽ، كمػػػنهم: عجيػػػل النشػػػمي، ص

، عبػػػد السػػػبلـ 85، كْتثػػػو منشػػػور كػػػذلك يف كتابػػػو )قضػػػايا فقهيػػػة معاصػػػرة، ص2395، ٤تمػػػد سػػػعيد رمضػػػاف البػػػوطي، ص2389ص
، كتطػػرؽ ٢تػػا كػػذلك يف اٞتػػزء األكؿ مػػن كتابػػو )ا١تلكيػػة يف الشػػريعة اإلسػػبلمية(، كيف ا١تناقشػػات: عبػػد اهلل بػػن منيػػع، 2467بػػادم، صالع

 كخليل ا١تيس، ك٤تمد رضا العاشل.
مي(، ٤تمػػد سػػػبلـ مكػػػور يف كتابػػو )ا١تػػػدخل للفقػػػو اإلسػػػبل -. 20علػػي ا٠تفيػػػف يف كتابػػػو: )ا١تلكيػػة يف الشػػػريعة اإلسػػػبلمية(، ص -     
 .  432ص
 ف.ك ة يف الفقو اإلسبلمي(. كىناؾ آخر ٤تمد عثماف شبَت يف كتابو )ا١تعامبلت ا١تالية ا١تعاصر  -
يت كيف أْتػػاث أعمػػاؿ النػػدكة السػػابعة لقضػػايا الزكػػاة ا١تعاصػػرة ا١تقدمػػة للهيئػػػة الشػػرعية العا١تيػػة للزكػػاة التابعػػة لبيػػت الزكػػاة بالكويػػت، كالػػػ -

ـ بشػػػػأف )زكػػػػاة اٟتقػػػػوؽ 1997مػػػػايو 1 -إبريػػػػل 29ىػػػػػ ا١توافػػػػق 1417ذك اٟتجػػػػة  24-22 الفػػػػًتة مػػػػن انعقػػػػدت يف دكلػػػػة الكويػػػػت يف
 ا١تعنوية(، ٦تن قاؿ باٞتواز:

 .380عمر سليماف األشقر يف تعقيبو على ْتث ٤تمد سعيد البوطي، ص -     
 .445ك444عبد الوىاب أبو سليماف يف تعقيبو على ْتث عبد اٟتميد البعلي، ص -     
. كّٔذا أفتت ا٢تيئة الشرعية العا١تيػة للزكػاة يف نػدكهتا السػابعة ا١تػذكورة، كنصػت يف فتواىػا علػى أف 563علي القرداغي يف ْتثو، ص -     

اٟتقػوؽ ا١تعنويػة، أصػبح ٢تػا يف العػرؼ قيمػة ماليػة معتػربة؛ فيجػوز التصػرؼ فيهػا حسػ  الضػوابط الشػرعية، كىػي مصػونة ال ٬تػوز االعتػػداء 
 .  118اكل كتوصيات ا٢تيئة، الندكة السابعة، صعليها. ينظر: فت

ك٦تن ذىبوا إذل ثبوت ىذا اٟتق يف اإلٚتاؿ: الشيخ العبلمػة ٤تمػد بػن صػاحل بػن عثيمػُت، كالشػيخ العبلمػة عبػد اهلل بػن عبػد الػرٛتن  -     
 .241-238بن جربين، كما ىو يف فتاكيهما. ينظر: حقوؽ االخًتاع كالتأليف يف الفقو اإلسبلمي، ص 

ا١تعػامبلت ا١تاليػة ا١تعاصػرة. ٚتعهػا كرتبهػػا كنسػقها كفهرسػها الباحػث يف القػرآف كالسػػنة فقػػو  موسػوعة البحػوث كا١تقػاالت العلميػة. (129)
 ـ.2007علي بن نايف الشحود، 

 )بتصرؼ يسَت(. ؛593ينظر: ا١تعامبلت ا١تالية ا١تعاصرة، د. كىبة، ص (130)
 ينظر: نفس ا١ترجع السابق. (131)
-10ىػػػ، )1409( ٚتػػادل األكذل 6 –1مػػع الفقػػو اإًلسػػبلمي ا١تنعقػػد يف دكرة مػػؤ٘تره ا٠تػػامس بالكويػػت مػػن )٣تلػػس ٣تينظػػر:  (132)
 ـ.  1988( كانوف األكؿ )ديسمرب( 15
 .170، كفقو النوازؿ، ص245حقوؽ االخًتاع كالتأليف يف الفقو اإلسبلمي، صينظر:  (133)
، كأقػػواؿ الفقهػػاء، "ماليــة المنـافع"تقػػدـ ذكػر ا٠تػػبلؼ يف كقػد ، -بتصػرؼ يسػػَت-، 246ينظػر: حقػػوؽ االخػًتاع كالتػػأليف، ص (134)

 ، كما بعدىا.35كأدلتهم، كبياف القوؿ الراجح. ص
القػػػػػػػػػاىرة، رقػػػػػػػػػػم  –دار اٟتػػػػػػػػػرمُت ط.  ، كالطػػػػػػػػػػرباشل يف األكسػػػػػػػػػط،4/141(، 17304، رقػػػػػػػػػم: )أخرجػػػػػػػػػو أٛتػػػػػػػػػد يف مسػػػػػػػػػنده (135)
، كصػػػػٌححو األلبػػػػاشل يف سلسػػػػلة ، عػػػػن رافػػػػع بػػػػن خػػػػديج 3/16دار ا١تعرفػػػػة بػػػػَتكت،ط.  ، كاٟتػػػػاكم يف ا١تسػػػػتدرؾ،8/47(،7918)

 .  2/160(، 607األحاديث الصحيحة، رقم )
(، 3530-3528أخرجو أبو داكد يف سننو، كتاب البيوع كاإل٬تارات، باب يف الرجػل يأكػل مػن مػاؿ كلػده، األحاديػث رقػم: ) (136)

األحكػاـ، بػاب مػا جػاء أف الولػد يأخػذ مػن مػاؿ كلػده، اٟتػديث بػَتكت، يف أبػواب  -كالًتمذم يف جامعػو، ط. دار إحيػاء الػًتاث العػريب 
حلػػ ، يف كتػػاب البيػػوع، بػػاب اٟتػػث علػػى الكسػػ  بػػرقم:  –يف السػػنن، ط. مكتػػ  ا١تطبوعػػات اإلسػػبلمية  (، كالنسػػائي1358رقػػم: )
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 عنهػػا. كلهػػم مػػن حػػديث عائشػػة رضػػي اهلل  (.2137(، كابػػن ماجػػة، التجػػارات، بػػاب اٟتػػث علػػى ا١تكاسػػ ، رقػػم )4452-4449)
قػػاؿ أبػػو عيسػػى الًتمػػذم يف ا١ترجػػع السػػابق: "ىػػذا حػػديث حسػػن صػػػحيح"، كقػػاؿ: "..كالعمػػل علػػى ىػػذا عنػػد بعػػض أىػػل العلػػم مػػػن ك 

كغػػَتىم، قػالوا: إف يػػد الوالػد مبسػوطة يف مػػاؿ كلػده يأخػػذ مػا شػػاء، كقػاؿ بعضػهم: ال يأخػػذ مػن مالػػو إال عنػد اٟتاجػػة  أصػحاب النػيب 
 إليو".
يـو بدر فرده كأجازه يػـو أحػد،   األنصارم األكسي اٟتارثي ا١تدشل: صحايب. استصغره رسوؿ اهلل  رافع  رافع بن خديج بن (137)

ىػػػ(. هتػػػذي  األٝتػػػاء 74. )تػػػوىف احػػػديثن  78مػػػن جراحػػػو. لػػو  اكػػاف عريػػػف قومػػػو با١تدينػػة، كشػػػهد أحػػػداى كا٠تنػػدؽ. تػػػوىف يف ا١تدينػػػة متػػأثرن 
 .3/12األعبلـ، الزركلي،، 1/186كاللغات، النوكم، طبعة/ دار الفكر، 

 .244، كحقوؽ االخًتاع كالتأليف..، حسُت الشهراشل، ص2/172فقو النوازؿ، ينظر:  (138)
 .245، كحقوؽ االخًتاع كالتأليف..، حسُت الشهراشل، ص4/304بَتكت،  –دار ا١تعرفة ط.  فتح البارم،ينظر:  (139)
 .245.، حسُت الشهراشل، ص.حقوؽ االخًتاع كالتأليف.ينظر:  (140)
، كا١تنػػاطي ىػػو )العلَّػػة(، فػػػ )تنقػػيحي ا١تنػػاًط(  .246ك245ا١ترجػػع السػػابق، صينظػػر:  (141) تنقػػيحي ا١تنػػاًط: التَّنقػػيحي لغَّػػةن: التَّمييػػزي كالتَّهػػذي ي

ف اٞتيػػػديع، تيسػػػَتي علػػػم أصػػػوؿ الفقػػػو، عبػػػد اهلل بػػػن يوسػػػ ىػػػو: هتػػػذي ي العلَّػػػًة ٦تَّػػػا عًلػػػقى ّٔػػػا مػػػن األكصػػػاًؼ الَّػػػيت ال مػػػدخلى ٢تػػػا يف العًليَّػػػة.
الطبعػػػػػػػة -بػػػػػػَتكت–، كهنايػػػػػػة السػػػػػػوؿ شػػػػػػرح منهػػػػػػػاج الوصػػػػػػوؿ، ٚتػػػػػػاؿ الػػػػػػػدين عبػػػػػػد الػػػػػػرحيم اإلسػػػػػػنوم، دار الكتػػػػػػػ  العلميػػػػػػة 179ص
 .2/186ـ، 1999ىػ،1420األكذل
 ، بتصرؼ يسَت.177فقو النوازؿ، صينظر:  (142)
 .251حقوؽ االخًتاع كالتأليف..، صينظر:  (143)
 ا١ترجع السابق.ينظر:  (144)
 .32ة ا١تنافع كأثره، صماليينظر:  (145)
 .32، كانظر: مالية ا١تنافع كأثره، ص57-43ا١تعامبلت ا١تالية ا١تعاصرة، ينظر:  (146)
 .  33كا١تقدمة يف ا١تاؿ كاالقتصاد..، د. علي القرداعي، ص(. ٣3/2267تلة ٣تمع الفقو اإلسبلمي الدكرل، العدد ا٠تامس ) (147)
 .34ينظر: مالية ا١تنافع، ص (148)
، كا١تهػذب، 11-4/9، كحاشػية الدسػوقي، 5/417، كيراجع: اٟتطػاب، 3/2373تقي العثماشل؛ ْتثو السابق، ينظر: الشيخ  (149)
، كاٟتقػوؽ ا١تعنويػة 4/425، كالفتػاكل ا٢تنديػة، 5/18، كحاشػية ابػن عابػدين، 2/361، كمنتهى اإلرادات، 5/468، كا١تغٍت، 1/410

    .1072وؽ ا١تعنوية؛ صبيع اٟتق -كينظر: د. أٛتد اليوسف .472كالتصرؼ فيها، ص
 

 المراجع والمصادر
 لبناف، ٖتقيق: ٤تمد عبد القادر. -أحكاـ القرآف، أبو بكر ٤تمد بن عبد اهلل ابن العريب، دار الفكر .1
أحكػػاـ ا١تػػاؿ اٟتػػراـ كضػػوابط االنتفػػاع كالتصػػرؼ بػػو يف الفقػػو اإلسػػبلمي، د. عبػػاس أٛتػػد ٤تمػػد البػػاز، دار النفػػائس، األردف،  .2

 ـ.1999/ 2ط
 بَتكت. –دار ا١تعرفة ، حياء علـو الدين، حملمد بن ٤تمد الغزارل، أبو حامدإ .3
. بدكف.  -االختيار لتعليل ا١تختار؛ البن مودكد ا١توصلي اٟتنفي .4  ٖتقيق كتعليق الدكتور ٤تمد طمـو
  كذل.ىػ، الطبعة: األ1403 -بَتكت -األشباه كالنظائر، عبد الرٛتن بن أيب بكر السيوطي، دار الكت  العلمية .5
 .ىػ1387األشباه كالنظائر؛ البن ٧تيم؛ ٖتقيق كتعليق: عبد العزيز ٤تمد مد الوكيل، طبعة اٟتليب بالقاىرة،  .6
خَت الدين بن ٤تمػود بػن ٤تمػد بػن علػي بػن األعبلـ قاموس تراجم ألشهر الرجاؿ كالنساء من العرب كا١تستعربُت كا١تستشرقي،  .7

 ـ.2002/ 5لعلم للمبليُت، بَتكت، طدار اىػ(، 1396فارس، الزركلي الدمشقي )ت 
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ىػػ، دراسػة كٖتقيػق: طػو عبػد الػرؤكؼ سػعد، الناشػر: 751إعبلـ ا١توقعُت عن رب العا١تُت، حملمد بن أيب بكر ابن قيم اٞتوزية،  .8
 ـ.1968ىػ/1388مكتبة الكليات األزىرية، مصر، القاىرة، 

ؤلف: قاسم بن عبد اهلل بن أمػَت علػي القونػوم، الناشػر: دار الوفػاء أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ ا١تتداكلة بُت الفقهاء، ا١ت .9
 ىػ، ٖتقيق: د. أٛتد بن عبد الرزاؽ الكبيسي.1406جدة، الطبعة األكذل،  –
(، العلػـو 23ْتث منشور بعنواف: "بيػع اٟتقػوؽ ا١تعنويػة"؛ د. أٛتػد بػن عبػد اهلل بػن ٤تمػد اليوسػف؛ ٣تلػة ا١تلػك سػعود، ٣تلػد ) .10

 ىػ.1432ـ/2011(، 4اسات اإلسبلمية )الًتبوية كالدر 
 : "بيع االسم التجارم كالًتخيص"، الدكتور إبراىيم كايف دك٪تز، ٣تلة ٣تمع الفقو اإلسبلمي.منشور بعنواف ْتث .11
كليػة الشػريعة كالدراسػات اإلسػبلمية   -ْتث: "اختبلؼ الفقهاء يف مالية ا١تنافع كآثاره"؛ منشور. للػدكتور ٤تمػد سػليماف النػور  .12

 ـ.2015يناير  -( 1العدد ) -(23آّلد ) –٣تلة اٞتامعة اإلسبلمية  –عة الشارقة جام -
 ٔتصر. -البحر الرائق، شرح كنز الدقائق، لئلماـ زين الدين بن ٧تيم، الطبعة الثانية  .13
الكتػػاب ىػػػ(، الناشػػر: دار 587بػػدائع الصػػنائع يف ترتيػػ  الشػػرائع، أليب بكػػر بػػن مسػػعود بػػن أٛتػػد الكاسػػاشل عػػبلء الػػدين )ت .14

 ـ.1982العريب، بَتكت، 
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 ـ.1975ىػ/4/1395ىػ(، الناشر: مطبعة مصطفى البايب اٟتليب كأكالده، مصر، ط595
 ىػ.1313 -القاىرة -تبيُت اٟتقائق، الزيلعي، دار الكت  اإلسبلمي .16
ىػػػ(، 974ٖتفػػة احملتػػاج بشػػرح ا١تنهػػاج، تػػأليف: شػػهاب الػػدين أبػػو العبػػاس أٛتػػد بػػن ٤تمػػد بػػن علػػي بػػن حجػػر ا٢تيتمػػي، )ت  .17

 دراسة كٖتقيق: عبد اهلل ٤تمود عمر ٤تمد، الناشر: دار الكت  العلمية، بَتكت ػ لبناف.
ىػػػ، ٖتقيػػق: د. 1398/ 2بػػَتكت، ط -ا١تناقػػ ، مؤسسػػة الرسػػالةٗتػػريج الفػػركع علػػى األصػػوؿ، حملمػػود بػػن أٛتػػد الز٧تػػاشل أبػػو  .18

 ٤تمد أدي  صاحل.
ىػػػػ، ٖتقيػػػق: 1405بػػػَتكت، الطبعػػػة األكذل،  –التعريفػػػات، لعلػػػي بػػػن ٤تمػػػد بػػػن علػػػي اٞترجػػػاشل، الناشػػػر: دار الكتػػػاب العػػػريب  .19

 إبراىيم األبيارم.
بكػػر بػػن فػػرح األنصػػارم ا٠تزرجػػي مشػػس الػػدين القػػرطيب اٞتػػامع ألحكػػاـ القػػرآف، ا١تؤلػػف: أبػػو عبػػد اهلل ٤تمػػد بػػن أٛتػػد بػػن أيب  .20
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 ـ.2003ىػ/1423

 -ىػػػ 1421 -كتبػػَت  -حاشػػية رد ا١تختػػار علػػى الػػدر ا١تختػػار شػػرح تنػػوير األبصػػار فقػػو أبػػو حنيفػػة، ابػػن عابػػدين، دار الفكػػر .21
 ـ.2000
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 ـ.1984ىػ، 1404-اٟتقُّ كمدل سلطاف الدكلة يف تقييده، للدكتور فتحي الدريٍت، مؤسسة الرسالة، بَتكت، الطبعة الثالثة .23
 ٖتقيق: ٤تمد حجي. ـ،1994 -بَتكت  -الذخَتة القرايف، دار الغرب  .24
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 مكة ا١تكرمة. -السنن الكربل، أليب بكر أٛتد بن اٟتسُت بن علي البيهقي، مكتبة دار الباز  .28
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ية، شيخ اإلسبلـ تقػي الػدين أٛتػد بػن عبػد اٟتلػيم ابػن تيميػة، الطبعػة: األكذل، الناشػر: كزارة الشػئوف اإلسػبلمية السياسة الشرع .29
 ىػ.1418ا١تملكة العربية السعودية،  -كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد 

 ؤكط، حسُت األسد.سَت أعبلـ النببلء، مشس الدين ٤تمد بن أٛتد بن عثماف الذىيب، مؤسسة الرسالة، ٖتقيق: شعي  األرن .30
 -بػػػػػَتكت -شػػػػػرح التلػػػػػويح علػػػػػى التوضػػػػػيح ١تػػػػػنت التنقػػػػػيح يف أصػػػػػوؿ الفقػػػػػو، احملبػػػػػويب البخػػػػػارم اٟتنفػػػػػي، دار الكتػػػػػ  العلميػػػػػة .31

 ـ، ٖتقيق: زكريا عمَتات.1996ىػ،1416
 الشرح الكبَت، أليب الربكات سيدم أٛتد الدردير، طبع أحياء الكت  العربية، عيسى الباىب اٟتليب كشركاءه. .32
 ـ،.1996-الطبعة الثانية -بَتكت -ح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، عادل الكت شر  .33
الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية، تأليف: إٝتاعيل بن ٛتػاد اٞتػوىرم، ٖتقيػق: أٛتػد عبػد الغفػور عطػار، دار العلػم للمبليػُت  .34

 ـ.1987، ى4/1407ـ، ط1956-  ى1376 -القاىرة -بَتكت، الطبعة األكذل -
 ـ.1997إبراىيم فاضل الدبو، عماف، دار عمار، -ضماف ا١تنافع دراسة مقارنة .35
–بػَتكت  -طبقات الشافعية، البن قاضى شػهبة، أليب بكػر بػن أٛتػد بػن ٤تمػد بػن عمػر بػن قاضػي شػهبة، دار عػادل الكتػ   .36

 ىػ، ٖتقيق: د. اٟتافظ عبد العليم خاف.1407/ 1ط
، ٖتقيػق: د. 2ىػػ، الطبعػة: الطبعػة/1413 -الوىػاب بػن علػي بػن عبػد الكػايف السػبكي، ىجػرطبقات الشافعية الكربل، عبد  .37

 د. عبد الفتاح ٤تمد اٟتلو. -٤تمود الطناحي 
فػػتح البػػارم شػػرح صػػحيح البخػػارم، ا١تؤلػػف: أبػػو الفضػػل أٛتػػد بػػن علػػي بػػن ٤تمػػد بػػن أٛتػػد بػػن حجػػر العسػػقبلشل الشػػافعي  .38

 ىػ. 1379، بَتكت -ىػ(، الناشر: دار ا١تعرفة 852)ت
 فتح العزيز شرح الوجيز، ىو الشرح الكبَت، أبو القاسم عبد الكرصل الرافعي، طبعة: دار الفكر. .39
ىػػ(، ٖتقيػق: 684الفركؽ أك أنوار الربكؽ يف أنواء الفركؽ )مع ا٢توامش(، أبو العبػاس أٛتػد بػن إدريػس الصػنهاجي القػرايف، )ت .40

 ـ، بَتكت.1998 -ىػ 1418خليل ا١تنصور، الناشر: دار الكت  العلمية، 
 ـ.1997ىػ، 1418الفقو اإلسبلمي كأدلتو، د. كىبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط/  .41
 (.5الفقو اإلسبلمي كاٟتقوؽ ا١تعنوية، الدكتور عبد السبلـ داكد العبادم، ٣تلة ٣تمع الفقو اإلسبلمي، العدد: ) .42
 ـ.1986 -7الًتاث العريب، ط/ الفقو على ا١تذاى  األربعة، اٞتريرم، عبد الرٛتن، دار إحياء .43
 ـ.1996ىػ، 1316فقو النوازؿ، قضايا فقهية معاصرة، بكر بن عبد اهلل أبو زيد، مؤسسة الرسالة، الطبعة األكذل، .44
ىػػػ(، دراسػػة 660قواعػػد األحكػػاـ يف مصػػاحل األنػػاـ، تػػأليف: أبػػو ٤تمػػد عػػز الػػدين عبػػد العزيػػز بػػن عبػػد السػػبلـ السػػلمي، )ت .45

 الشنقيطي، الناشر: دار ا١تعارؼ، بَتكت. ميدكٖتقيق: ٤تمود بن التبل
 ىػ، مكتبة الرشيد، الرياض.1418/ 1القواعد الفقهية، الباحسُت، يعقوب بن عبد الوىاب، ط .46
ىػػ(، احملقػق: طػو عبػد الػرؤكؼ سػعد، 795القواعد يف الفقو اإلسبلمي، أليب الفرج عبد الرٛتن بن أٛتد بػن رجػ  اٟتنبلػي )ت .47

 ـ.1971ىػ/1391األزىرية، الطبعة: األكذل،الناشر: مكتبة الكليات 
ىػػػػ، ٖتقيػػػق: ىػػػبلؿ 1402 –بػػَتكت  -كشػػاؼ القنػػػاع عػػػن مػػنت اإلقنػػػاع، منصػػػور بػػن يػػػونس بػػػن إدريػػس البهػػػويت، دار الفكػػػر .48

 مصيلحي مصطفى ىبلؿ.
 عمر. ـ، ٖتقيق: عبد اهلل ٤تمود1997 -ىػ 1418 -بَتكت -كشف األسرار، عبلء الدين البخارم، دار الكت  العلمية .49
 ـ، ٔتصر.1974-ىػ 1394كشف األسرار عن أصوؿ الربزدكم لئلماـ عبد العزيز البخارم، طبعة  .50
بػَتكت  -الكليػات معجػم يف ا١تصػطلحات كالفػركؽ اللغويػة، أليب البقػاء أيػوب بػن موسػى اٟتسػيٍت الكفػومي، مؤسسػة الرسػالة  .51

 ٤تمد ا١تصرم. -ـ، ٖتقيق: عدناف دركيش 1998 -ىػ 1419 -
 .  1بَتكت، ط –عرب، ٤تمد بن مكـر بن منظور األفريقي ا١تصرم، دار صادرلساف ال .52
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ا١تبسػوط للسرخسػي، تػأليف: مشػس الػدين أبػػو بكػر ٤تمػد بػن أيب سػهل السرخسػي، دراسػػة كٖتقيػق: خليػل ٤تػي الػدين ا١تػػيس،  .53
 ـ.2000ىػ، 1421الناشر: دار الفكر، بَتكت، الطبعة األكذل، 

اـً اٍلعىٍدلً  .54 يًَّة، ا١تؤلػف: ٞتنػة مكونػة مػن عػدة علمػاء كفقهػاء يف ا٠تبلفػة العثمانيػة، احملقػق: الناشػر: نػور ٤تمػد، كارخانػو ٣تىىلَّةي اأٍلىٍحكى
 ٕتارًت كت ، آراـ باغ، كراتشي، الطبعة: لعلها مصور عن طبعة قدٯتة.

 بَتكت.ـ، 1998 -ىػ ٣1419تمع األهنر يف شرح ملتقى األْتر، شيخي زاده، دار الكت  العلمية، سنة النشر  .55
 ـ.1998 -ىػ 1419 -٣تمع األهنر يف شرح ملتقى األْتر، شيخي زاده، ط/ دار الكت  العلمية، بَتكت .56
ىػػ(، احملقػق: عبػد الػرٛتن بػن ٤تمػد بػن ٣728تموع الفتاكل، تقي الدين أبو العباس أٛتػد بػن عبػد اٟتلػيم بػن تيميػة اٟتػراشل )ت .57

ف، ا١تدينػػػػػػة النبويػػػػػػة، ا١تملكػػػػػػة العربيػػػػػػة السػػػػػػعودية، الطبعػػػػػػة: قاسػػػػػػم، الناشػػػػػػر: ٣تمػػػػػػع ا١تلػػػػػػك فهػػػػػػد لطباعػػػػػػة ا١تصػػػػػػحف الشػػػػػػري
 ـ. 1995ىػ/1416

بػػَتكت، طبعػػة جديػػدة،  –٥تتػػار الصػػحاح، ا١تؤلػػف: ٤تمػػد بػػن أيب بكػػر بػػن عبػػد القػػادر الػػرازم، الناشػػر: مكتبػػة لبنػػاف ناشػػركف  .58
 ـ، ٖتقيق: ٤تمود خاطر.1995 –ىػ 1415

 .2005ىػ،1425-أٛتد الزرقا، دار القلم، دمشق، الطبعة: الثانية ا١تدخل الفقهي العاـ إخراج جديد، الشيخ مصطفى  .59
ىػػ، 11/1410العػراؽ، ط -ا١تدخل لدراسة الشريعة اإلسبلمية، د. عبد الكرصل زيداف، مؤسسة الرسالة، مكتبة القدس، بغداد .60

 ـ.1989
 القاىرة. -سسة قرطبة مسند اإلماـ أٛتد بن حنبل، ا١تؤلف: أٛتد بن حنبل أبو عبد اهلل الشيباشل، الناشر: مؤ  .61
 –ا١تصػػباح ا١تنػػَت يف غريػػ  الشػػرح الكبػػَت للرافعػػي، ا١تؤلػػف: أٛتػػد بػػن ٤تمػػد بػػن علػػي ا١تقػػرم الفيػػومي، الناشػػر: ا١تكتبػػة العلميػػة  .62

 بَتكت.
ـ، 1981ىػػ، 1401بػَتكت،  -ا١تطلع على أبواب ا١تقنع، ٤تمد بن أيب الفتح البعلي اٟتنبلي أبو عبػد اهلل، ا١تكتػ  اإلسػبلمي .63

 قيق: ٤تمد بشَت األدليب.ٖت
   ـ.1996ىػ، 1416/ األردف، دار النفائس، 1ا١تعامبلت ا١تالية ا١تعاصرة يف الفقو اإلسبلمي، لشبَت، ط .64
عػػريب با١تصػػطلحات الػواردة يف ا١تعجػػم كضػػع، أ. د ٤تمػػد ركاس  -إنكليػػزم، مػػع كشػػاؼ انكليػزم –معجػم لغػػة الفقهػػاء، عػريب .65

ـ، الطبعػػػة الثانيػػػة: 1985 -ىػػػػ 1405لبنػػػاف الطبعػػػة االكذل:  -النفػػػائس، بػػػَتكت قلعػػػو جػػػي، كد. حامػػػد صػػػادؽ قنيػػػيب، دار 
 ـ.1988 -ىػ 1408

معجػػػم مقػػػػاييس اللغػػػػة، أليب اٟتسػػػػُت أٛتػػػػد بػػػن فػػػػارس بػػػػن زكريػػػػا، احملقػػػػق: عبػػػد السػػػػبلـ ٤تمػػػػد ىػػػػاركف، الناشػػػػر: دار الفكػػػػر،  .66
 ـ.1979ىػ، 1399الطبعة/

الزيػػػات، حامػػػد عبػػػد القادرػػػػ ٤تمػػػد النجػػػار، دار النشػػػر: دار الػػػدعوة، ا١تعجػػػم الوسػػػيط، ا١تؤلػػػف: إبػػػراىيم مصػػػطفى ػ أٛتػػػد  .67
 ٖتقيق/٣تمع اللغة العربية.

/ 1حلػػ ، ط -ا١تغػرب يف ترتيػػ  ا١تعػرب، أبػػو الفػػتح ناصػر الػػدين بػػن عبػد السػػيد بػن علػػي بػػن ا١تطػرز، مكتبػػة أسػػامة بػن زيػػد  .68
 ـ، ٖتقيق: ٤تمود فاخورم، كعبد اٟتميد ٥تتار.1979

بػػَتكت،  –مػاـ أٛتػد بػن حنبػل الشػيباشل، لعبػد اهلل بػن أٛتػد بػن قدامػة ا١تقدسػي أبػو ٤تمػد، الناشػر: دار الفكػرا١تغػٍت يف فقػو اإل .69
 ىػ.1405/ 1ط
 بَتكت.     –مغٍت احملتاج إذل معرفة معاشل ألفاظ ا١تنهاج، ٤تمد ا٠تطي  الشربيٍت، دار الفكر .70
 ـ.1/2000ىػ، ط1421-بَتكت -مفاتيح الغي ،لئلماـ الرازم، دار الكت  العلمية .71
ىػػػ(، 502ا١تفػػردات يف غريػػ  القػػرآف، ا١تؤلػػف: اٟتسػػُت بػػن ٤تمػػد بػػن ا١تفضػػل ا١تعػػركؼ بالراغػػ  األصػػفهاشل أبػػو القاسػػم، )ت .72

 الناشر: دار العلم الدار الشامية.
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ىػػػػػ، 1/1427ا١تقدمػػػة يف ا١تػػػػاؿ كاالقتصػػػػاد كا١تلكيػػػػة كالعقػػػد، د. علػػػػي ٤تيػػػػي الػػػػدين القػػػره داغػػػػي، دار البشػػػػائر اإلسػػػػبلمية، ط .73
 ـ.2006

 -الطبعػة األكذل -طبػع كزارة األكقػاؼ كالشػئوف اإلسػبلمية  -ا١تلكية يف الشريعة اإلسبلمية، للدكتور عبد السبلـ داكد العبادم  .74
 ـ.1/2000ـ، األردف. كطبعة/ مؤسسة الرسالة، فلسطُت، ط1974 -ىػ 1394

 العريب.ا١تلكية يف الشريعة اإلسبلمية؛ د. علي ا٠تفيف، القاىرة دار الفكر  .75
   ـ.1900ا١تنتقى شرح ا١توطأ، الباجي، سليماف بن خلف بن سعد، دار الفكر العريب، القاىرة،  .76
ىػػػ، 1420، بػػَتكت، مؤسسػػة الرسػػالة، 1ا١تنتقػػى مػػن فتػػاكل فضػػيلة الشػػيخ صػػاحل بػػن فػػوزاف الفػػوزاف، ٚتػػع عػػادؿ الفريػػاف، ط .77

 ـ.1999
ىػػػ، ٖتقيػػق: د. 1405الكويػػت، الطبعػػة الثانيػػة،  –الشػػئوف اإلسػػبلمية ا١تنثػػور يف القواعػػد، الزركشػػي، الناشػػر: كزارة األكقػػاؼ ك  .78

 تيسَت فائق أٛتد ٤تمود.
 بَتكت، ٖتقيق: عبد اهلل دراز. -ا١توافقات يف أصوؿ الفقو، إبراىيم بن موسى اللخمي الشاطيب الغرناطي ا١تالكي، دار ا١تعرفة .79
 الكويت. –ف اإلسبلمية ا١توسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن: كزارة األكقاؼ كالشئو  .80
ـ، 1979 -ىػػ 1399 -بػَتكت -اٞتػزرم، ا١تكتبػة العلميػة -النهاية يف غري  اٟتديث كاألثر، أبو السَّعادات ا١تبارؾ بن ٤تمد .81

 ٖتقيق: طاىر أٛتد الزاكم ٤تمود ٤تمد الطناحي.
ـ، ٖتقيػػق: أٛتػػػد 2000-ىػػػػ1420-الػػوايف بالوفيػػػات، صػػبلح الػػػدين خليػػل بػػػن أيبػػك الصػػػفدم، دار إحيػػاء الػػػًتاث، بػػَتكت .82
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 د. ناظم خالد حمسن محود املعنوية يف الفقه اإلسالمي... قوقاحل

 

The Concept of lntangibile Rights in Islamic figeh 
Contrastive study   

   Dr. Nazim Khaled Mohsen Hamod    
 

Abstract : 
This study is about the concept of intangibility in language and convention, and the 

ruling on its finances according to contemporary scholars and specialists. It is one of the 

calamities that befell Muslims in which an effort must be made to clarify it and clarifying 

the Sharia ruling in it. What appeared to the researcher that the truth is: what proved 

legally for Allah or for a person on the others. And that considering the benefits from 

funds, and based on this; And immediately after the place of moral right, within the term 

money in Islamic jurisprudence; Because it has a financial value and benefits from it, 

tangible materials from the material ones that benefit from it. This is the view of the 

majority of knowledge, in contrast to the Hanafi school. Based on that, it is said: These are 

intangible rights, and it is permissible to negotiate them, and they are protected, and it is 

permissible to transgress them. 

The researcher also recommended studying and clarifying the legal ruling and exerting 

effort in the calamities that it gets, especially in financial transactions that ruling is known, 

by scholars and specialists in that from the jurists and specialists in that. For example: 

paying zakat, electronic theft, intellectual rights, and others. 
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 ع اختيارات ابن شريح في كتابو الكافي في القراءات السب
 )جمًعا ودراسة(

 

 د. زلمد برك مخيس عبد                                                    
 نستاذ ادلساعد ّتامعة القرآن الكرًن والعلوم اإلسالمية ـ سيئو األ                                                     

    
 :ملخص البحث

 

 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آلو وصحبو ومن وااله، أما بعد:
 ع )مجًعا ودراسة(.اختيارات ابن شريح يف كتابو الكايف يف القراءات السبعنوان البحث: 

 موضوع البحث: االختيار عند القراء.
ب اختيار ادلوضوع، وقيمة ادلوضوع، وخطة خطة البحث: اشتمل البحث على مقدمة ذكرت فيها سب

 البحث، ومنهج كتابة البحث.
ادلطلب األول: تعريف  وفيو ثالثة مطالب: ،االختيار عند القراء جاء البحث يف مبحثُت، ادلبحث األول:

 :، ادلبحث الثاينادلطلب الثالث: ضوابط االختيار، ادلطلب الثاين: أسباب االختيار، ااالختيار لغة واصطالحً 
ادلطلب الثاين: أسباب ، ادلطلب األول: ترمجة موجزة البن شريح وفيو ثالثة مطالب: ،اختيارات ابن شريح

اخلادتة: وذكرت فيها أىم النتائج  ادلطلب الثالث: دراسة اختيارات ابن شريح.، االختيار عند ابن شريح
 والتوصيات.

 

 المقدمة
 .اا كثَتً زلمد وعلى آلو وصحبو وسلم تسليمً بينا احلمد هلل رب العادلُت والصالة والسالم على ن

 أما بعد
ا، وألفوا فيها ادلؤلفات اليت ا، وحديثً عتٌت هبا العلماء قدديً افعلم القراءات من العلوم الشرعية ادلهمة اليت 

وادلذاكرة،  زخرت هبا ادلكتبات اإلسالمية، وتناوذلا العلماء بالدراسة والبحث، وتناولوا قضايا ىذا العلم بادلطالعة
، اا وخلفً فقد تكلم فيو العلماء سلفً  ؛(االختيار عند القراءومن أىم ىذه القضايا اليت تناوذلا العلماء موضوع )

اختيارات ابن على مناىج ىؤالء العلماء األفذاذ جاء ىذا البحث بعنوان ) اوسَتً  ،فردوه بالبحث والتأليفأو 
 ودراسة. امجعً ( شريح في كتابو الكافي في القراءات السبع
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 اختيار ادلوضوع يف اآليت:ب اسبأكمن ت: ب اختيار ادلوضوعاسبأ
وسيلة من وسائل الدفاع عن علم  عد  ، يُ ىذه القضية وجهودىم يف ذلك يفمعرفة ما كتبو العلماء أن   ـ 1

 القراءات.
 من اإلشكال يف أداء بعض األوجو. ازيل كثَتً تدراسة اختيارات القراء أن  ـ 2
 خدمة كتاب اهلل تعاىل ونشر علومو. ـ3
 : تكمن قيمة ادلوضوع يف اآليت:قيمة ادلوضوعـ 4

 تو.اصلتو الوثيقة بكتاب اهلل تعاىل، وقراء - أ
 إفراده بالبحث من قبل العلماء دليل على أمهيتو.أن   - ب
 وتنوع مذاىبهم يف ذلك. ،كثرة االختيارات عند القراء - ت

ب مل أجد من أفرد اختيارات ابن شريح بالدراسة، سوى ما قام : بعد البحث والتنقيالدراسات السابقة
بو زلقق كتاب )الكايف يف القراءات السبع البن شريح(: الباحث الدكتور: سامل بن غرم اهلل الزىراين، من ذكره 
الختيارات ابن شريح مبطلب مستقل دون التعليق عليها ومقارنتها بغَتىا، مع ذكره ألسباب االختيار عنده 

 ااًل دون دتثيل ذلا.   إمج
 :ىيكلة البحث

 ، وخادتة، وفهارس علمية.ُتجاء البحث يف مقدمة، ومبحث
 أما ادلقدمة: فقد ذكرت فيها أسباب البحث، وقيمتو، وىيكلة البحث. 

 واما اخلطة فقد جاءت على النحو اآليت:
 وفيو ثالثة مطالب: ،ادلبحث االول: االختيار عند القراء

 .اعريف االختيار لغة واصطالحً تادلطلب األول: 
 ادلطلب الثاين: أسباب االختيار.
 .ادلطلب الثالث: ضوابط االختيار

 وفيو ثالثة مطالب: ،ادلبحث الثاين: اختيارات ابن شريح
 ادلطلب األول: ترمجة موجزة البن شريح.

 ادلطلب الثاين: أسباب االختيار عند ابن شريح.
 ن شريح.ادلطلب الثالث: دراسة اختيارات اب

 : وذكرت فيها أىم النتائج والتوصيات.الخاتمة
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 د. زلمد برك مخيس عبد ع ...اختيارات ابن شريح يف كتابو الكايف يف القراءات السب

 : منهج البحث
 يت:اآلملتزًما بيف كتابة  ىذا البحث ادلنهج الوصفي التحليلي  اتبعتُ 

بالرسم العثماين  تلتزماا ، كمونفس عزو اآليات؛ بذكر اسم السورة مع رقم اآلية ووضعها يف السطر .1
 نة النبوية يف مجيع اآليات الواردة يف البحث.يف ذلك على نسخ نص مصحف ادلدي امعتمدً 

 ذكر نص اختيار ابن شريح وتوثيقة من ادلصدر. .2
، وذكر مستند كل فريق، مث بيان ودراسة ىذا االختيار بذكر من وافقو من القراء على ذلك ومن خالف .3

 صحة االختيار من عدمو، ووضع ذلك يف احلاشية، للتفريق بُت نص االختيار ودراستو.
 .(1)ة، مع القيام بدراستها كاملً سب ورودىا يف الكتابْتمرتبة  ابن شريح كل اختيارات  تذكر  .4

 :ول: االختيار عند القراء وفيو ثالثة مطالبالمبحث األ
  .االمطلب األول: تعريف االختيار لغة واصطالحً 

َت: ما يرغب اخلوىي تدل على العطف وادليل، واخلَت: ضد الشر، و  ،ر( خ ي) مادة من :لغةاالختيار 
وىو اسم للشيء ادلختار، يقال: خار الشيء واختاره: انتقاه، قال الراغب  سداسي،فيو الكل، مصدر 

واالختيار طلب ما ىو خَت وفعلو"، وقيل: اإلرادة مع مالحظة ما للطرف اآلخر، كأن ادلختار " األصبهاين:
 .(2)لذي يريدهيميل إىل أحدمها وادلريد ينظر إىل الطرف اف ،ينظر إىل الطرفُت

ومن ىذا يتضح لنا أن االختيار يف اللغة  يطلق على معنيُت: أحدمها: االصطفاء واالنتقاء، فهو هبذا   
فهو هبذا يكون  ،فهو مبعناه، وادلعٌت الثاين: أنو اسم للشيء ادلختار ،يكون مصدر اختار خيتار، ويرادفو التخيَت

 اسم مفعول.
زلل اتفاق بُت  فهو  : االصطفاء واالنتقاءتيار مبعناه اللغوي السابق وىواالخ مبا أن :ااصطالحً واالختبار 

ا لالختيار، لكن عباراهتم يف  معينً  كثَت من أىل العلوم كالفقو واللغة والقراءات؛ وذلذا مل يرد عنهم تعريفٌ 
ا فسو حرفً مل ال خيتار الشيخ لن :كتبهم تدل على ذلك، قال عبد الواحد بن أيب ىاشم: سأل رجل ابن رلاىد

حيمل عنو؟ فقال: ضلن أحوج إىل أن نعمل أنفسنا يف حفظ ما مضى عليو أئمتنا، أحوج منا إىل اختيار حرف 
 .(3)يقرأ بو من بعدنا
وروى قراءة  ،وا جلماعة، وبروايات، فاختار كل واحد شلا قرأأوىؤالء الذين اختاروا إمنا قر ": وقال مكي

 . (4)تنسب إليو بلفظ االختيار"
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وكذلك إضافة احلروف والقراءات إىل أئمة القراءة ورواهتم ادلراد هبا أن ذلك القارئ : "ابن اجلزري وقال
وذلك اإلمام اختار القراءة بذلك الوجو من اللغة حسبما قرأ بو، فآثره على غَته، وداوم عليو ولزمو حىت اشتهر 

راء، وىذه اإلضافة إضافة اختيار ودوام فلذلك أضيف إليو دون غَته من الق، وعرف بو، وقصد فيو، وأخذ عنو
 .(5)"ولزوم ال إضافة اخًتاع ورأي واجتهاد

 من ذلك: ،أما عند ادلتأخرين ادلشتغلُت فقد وردت عنهم عبارات سلتلفة يف تعريف االختيار
لو إىل القراءات  ر عند القوم أن يعمد من كان أىاًل " االختيا قال: إذ تعريف الشيخ طاىر اجلزائري .1

ا يف القراءة على حدة، وقد وقع ذلك من وية، فيختار منها ما ىو راجح عنده، وجيرد من ذلك طريقً ادلر 
 .(6)الكسائي"

ض مسموعاتو " إن القارئ ال يقرئ بكل ما مسع، بل ىو خيتار بع :قال تعريف د. عبد العزيز قارئ .2
بعض ادلروّي دون بعض عند آخر فال يقرئ بو، ومعٌت ىذا أن ادلقصود اختيار  افيقرئ بو، ويًتك بعضً 

 .(7)اإلقراء"
 التعريف االصطالحي لالختيار من خالل ما سبق: االختيار عند القراء يطلق على معنيُت: 

: ىو انتقاء القارئ، الضابط، العارف باللغة، طريقة خاصة بو يف القراءة، منسوبة إليو، مستلة من األول
 .بُت ما روى عن شيوخو لعلة ما

 .(8)نفس الوجو الذي خيتاره ذلك القارئ : ىو الثاني 
 .المطلب الثاني: أسباب االختيار

 امعينً  اوجهً  اختيارىم تفيدمن القراء قد وردت عنهم نصوص  االناظر يف كتب القراءات ادلختلفة جيد كثَتً 
وىو ما  ،وصاروا يعرفون بو ،من أوجو القراءة، أو يذىبون إىل مذىب معُت يف األداء اشتهر عنهم بعد ذلك

شهورين ىو من باب االختيار أطلق عليو االختيار أو اختيار فالن يف القراءات، وما ورد عن القراء العشرة ادل
 .اأيضً 

 :؟ واجلواب عن ذلك يف اآليتما ىي األسباب اليت دفعت ىؤالء إىل االختيار يف القراءةولكن  
قد تواتر احلديث عن الصحابة يف نزول نزول القرآن على سبعة أحرف، وأن ىذا زلمول على التخيَت: ف .1

من ذلك ما روي عن عمر بن  ،ذلم يف ذلك صلى اهلل عليو وسلم قرآن على سبعة أحرف وختيَت النيبال
"أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرءوا ما  قال: صلى اهلل عليو وسلم اخلطاب رضي اهلل عنو أن النيب

 . (9)تيسر منو"
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" يا أيب أرسل إيل أن اقرأ  قال: صلى اهلل عليو وسلم،و قال:" عن النيب وعن أيب بن كعب رضي اهلل عن
فرد إيل الثانية اقرأه على حرفُت، فرددت إليو أن ىون على ، رف، فرددت إليو أن ىون على أميتالقرآن على ح

م اغفر : اللهددتكها مسألة تسألنيها، فقلت، فلك بكل ردة ر إيل الثالثة اقرأه على سبعة أحرف، فرد أميت
 . (10) عليو السالم ، حىت إبراىيملثالثة ليوم يرغب إيل اخللق كلهمألميت، اللهم اغفر ألميت، وأخرت ا

كحرف   ،ورويت عنهم يف ذلك ،لكوهنم اشتهروا هبا ؛وذلذا نسبت إىل كثَت من الصحابة قراءات وحروف
 . ابن مسعود، وحرف أيب بن كعب، وحرف زيد بن ثابت

ألنفسهم بعض  ،من ىذه األحاديث أهنا زلمولة على التخيَت فاختاروا  الصحابةوىذا ىو الذي فهمو 
بل ىي سلَتة يف القراءة بأي  ؛ومل يلزم أمتو حفظها كلها وال القراءة بأمجعها" الوجوه  يف القراءة، قال الداين:

ز االختيار فيما أنزل " وإذا أبيح لنا قراءتو على كل ما أنزل فجائ ، وقال ابن عبد الرب:(11)"حرف شاءت منها
.  فاألمة سلَتة يف القراءة بأي حرف من ىذه األحرف من غَت إلزام بواحد منها، ومن (12)عندي واهلل أعلم"

)فاقرؤوا ما تيسر منو( وقول جربيل: )فأديا  :قرأ ْترف منها فقد أصاب، وليس ألحد أن ينكر عليو، بدليل قولو
 حرف قرأوا بو فقد أصابوا(.

؛ وذلك بسبب تعدد الطرق والروايات عن الصحابة واآلخذين عنهم اا وإتقانً الرواة ضبطً  ختالف درجةا .2
وتشعبها واختالطها فلم يتميز الصحيح الثابت من غَته، شلا جعل العلماء الناقدين خيتارون ما صح 

بعد ىؤالء  " مث إن القراء قال ابن اجلزري:، وثبت من تلك الروايات عن الثقات ادلهرة من األئمة القراء
ادلذكورين كثروا وتفرقوا يف البالد وانتشروا وخلفهم أمم بعد أمم، عرفت طبقاهتم، واختلفت صفاهتم، 
فكان منهم ادلتقن للتالوة ادلشهور بالرواية والدراية، ومنهم ادلقتصر على وصف من ىذه األوصاف، 

يلتبس باحلق، فقام جهابذة وكثر بينهم لذلك االختالف، وقل الضبط، واتسع اخلرق، وكاد الباطل 
علماء األمة، وصناديد األئمة، فبالغوا يف االجتهاد وبينوا احلق ادلراد، ومجعوا احلروف والقراءات، وعزوا 

، (13)"الوجوه والروايات، وميزوا بُت ادلشهور والشاذ، والصحيح والفاذ، بأصول أصلوىا، وأركان فصلوىا
على سبعُت من التابعُت، فما اجتمع عليو اثنان أخذتو،  " قرأت ويشهد لذلك ما ورد عن نافع قال:

 .(14) "وما شك فيو واحد تركتو، حىت اتبعت ىذه القراءة
فة، فقد كانت ىذه ادلصاحف تشتمل و مجع عثمان بن عفان رضي اهلل عنو القرآن يف ادلصاحف ادلعر  .3

، وترك ما عدا ذلك؛ فإن األحرف السبعة مبا يتوافق مع رمسها شلا ثبت يف العرضة األخَتة على بعض
أمر عثمان رضي اهلل عنو الناس على االقتصار على ما جاء  ايعد من باب االختيار، كذلك أيضً  ىذا
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؛ ألن ىذا سيجعل الناس خيتارون طريقة يف القراءة اا أيضً صاحف وترك ما عداىا يعد اختيارً يف ىذه ادل
ء احملققُت أن من شروط قبول القراءة موافقتها على خالف ما كانوا عليها من قبل، مث استقر عند القرا

فنسخوا القرآن يف مصحف واحد حىت فرغوا منو، " قال أبو شامة:، ألحد ادلصاحف العثمانية ادلشهورة
ا، وأمرىم باالجتماع على ىذا مث نسخ من ذلك ادلصحف مصاحف، فبعث إىل كل بلد مصحفً 

 .(15)" ادلصحف
أدعى إىل ضبط القراءة وعدم الًتكيب  اواحدً  اوهنم يأخذون وجهً وك ،القراءةالتسهيل على الناس يف  .4

" كان نافع يسهل  : بينها، فقد روي عن بعض أئمة القراءة أهنم يسهلون للناس القراءة  قال األعمش
كل واحد من األئمة قرأ على مجاعة بقراءات ": قال مكي، و (16)"القرآن دلن قرأ عليو، إال أن يسألو

على ما قرأ، فكانا يف برىة من أعمارىم يقرئون الناس مبا قرءوا، فمن قرأ عليهم بأي  سلتلفة، فنقل ذلك
 . (17) "حرف كان مل يرده عنو، إذا كان ذلك شلا قرءوا بو على أئمتهم

دتكن القارئ من علوم العربية وتبحره فيها كان أدعى إىل أن خيتار الوجو األقوى يف العربية، كاإلمام أيب  .5
والكسائي، والبعض كان خيتار الوجو األقوى يف العربية عنده لكنو مل يثبت بسند عمرو البصري، 

اختيار يف القراءة على مذىب  " كان البن زليصن خالف فيو اجلمهور، قال ابن رلاىد:فصحيح 
وأمجعوا على قراءة ابن كثَت  ،فرغب الناس عن قراءتو ،فخرج بو عن إمجاع أىل بلده ،العربية

من أسبابو، مع التثبت يف صحة  االختيار من القراء لكنو يعد سببً وىذا ال ينفي وقوع ا .(18)"ألتباعو
 االختيار بعد ذلك.

 : ادلطلب الثالث: ضوابط االختيار
، ومبا أن أكمل توفرت فيها قبلت وصارت القراءة هبا مىت القبول االختيارات ضوابط وأركانً  وضع العلماء

ؤالء األئمة فإن الضابط فيها ويف صحتها ىي األركان اليت وضعها العلماء االختيارات ىي قراءات رويت عن ى
يطلق عليها أركان،  وابن اجلزري فعند أيب شامة ،وقد تنوعت عبارات العلماء يف التعبَت عنها ،لقبول القراءة
إمنا ىو يف  وأكثر اختياراهتم، " وىي ثالثة، قال مكي: ،ومن جاء بعده يطلق عليها ضوابط (19)وعند الزرقاين

، (20) "احلرف إذا اجتمع فيو ثالثة أشياء: قوة وجهو يف العربية، وموافقتو للمصحف، واجتماع العامة عليو
 وذلذا فضوابط االختيار ىي:

صحة السند: وىو أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثلو كذا حىت تنتهي، وتكون مع ذلك  .1
. (21)أو شلا شذ هبا بعضهم ،غَت معدودة عندىم من الغلط ،مشهورة عند أئمة ىذا الشأن الضابطُت لو
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شًتط بعضهم اجة للنظر إىل بقية األركان، وقد وإال فال حا افإن كان صحيحً  ؛وىو أىم ىذه األركان
"  وقد ذىب للثاين ابن اجلزري قال ما نصو: ،خر بصحة اإلسنادكتفى البعض اآلا التواتر يف ذلك، و 

لتواتر يف ىذا الركن ومل يكتف فيو بصحة السند، وزعم أن القرآن ال يثبت وقد شرط بعض ادلتأخرين ا
إال بالتواتر، وإن ما جاء رليء اآلحاد ال يثبت بو قرآن، وىذا ال خيفى ما فيو، فإن التواتر إذا ثبت ال 

 عن النيب  اذ ما ثبت من أحرف اخلالف متواترً إ ؛حيتاج فيو إىل الركنُت األخَتين من الرسم وغَته

وإذا اشًتطنا التواتر يف كل حرف من  ،وافق الرسم أم خالفو ءا، سواً وجب قبولو وقطع بكونو قرآنً 
وقد كنت قبل  ،حروف اخلالف انتفى كثَت من أحرف اخلالف الثابت عن ىؤالء األئمة السبعة وغَتىم

 .(22)أجنح إىل ىذا القول، مث ظهر فساده وموافقة أئمة السلف واخللف"
" الشرط واحد  قال اجلعربي: ،وعليو تدل كثَت من عبارات العلماء ،واشًتاط صحة السند ىو الراجح 

فهذا ضابط يعرف ما ىو من األحرف السبعة وغَتىا، فمن أحكم معرفة  ،وىو صحة النقل، ويلزم اآلخران
 .(23) "وأمعن يف العربية وأتقن الرسم اضللت لو ىذه الشبهة ،حال النقلة

ق بينهم، وقد ظهر بل ىو زلل اتفا ،عن كثَت من العلماء افقة رسم ادلصحف: وىذا ورد منصوصً موا .2
القرطيب يف حديثو عن  بان مجع عثمان رضي اهلل عنو للمصاحف، قالإا يف أول األمر ىذا الركن جليً 

راء األمصار ووجو هبا إىل اآلفاق، فوجو للعراق والشام ومصر بأمهات، فاختذىا ق" ادلصاحف العثمانية:
معتمد اختياراهتم، ومل خيالف أحد منهم مصحفو على النحو الذي بلغو، وما وجد بُت ىؤالء القراء 

 منهم اعتمد على ألن كاًل  ؛السبعة من االختالف يف حروف يزيدىا بعضهم وينقصها بعضهم فذلك
 .(24)ما بلغو يف مصحفو ورواه"

افقة ولو دلصحف واحد من ادلصاحف العثمانية ادلعروفة، قال وادلقصود بادلوافقة ىنا أن تكون القراءة مو  
ا يف بعضها دون بعض... فلو مل يكن ذلك كذلك يف ابن اجلزري: "ونعٍت مبوافقة أحد ادلصاحف ما كان ثابتً 

شيء من ادلصاحف العثمانية لكانت القراءة بذلك شاذة دلخالفتها الرسم اجملمع عليو، )وقولنا( بعد ذلك ولو 
ا وىو ادلوافقة الصرحية، وقد تكون إذ موافقة الرسم قد تكون حتقيقً  ؛ا نعٍت بو ما يوافق الرسم ولو تقديرً احتمااًل 

 .(25)ا... "، فإنو قد خولف صريح الرسم يف مواضع إمجاعً ا وىو ادلوافقة احتمااًل تقديرً 
كابن خالويو، ومكي، موافقة اللغة العربية ولو بوجٍو: وىذا الركن اشًتطو كثَت من علماء القراءات   .3

وقولنا يف الضابط ولو " قال:ف ونص على ذلك ابن اجلزري ،والداين، وادلهدوي، وأيب شامة، واجلعربي
ال  اا فيو اختالفً ا عليو، أم سلتلفً ا رلمعً ه النحو، سواء كان أفصح أم فصيحً ا من وجو بوجو نريد بو وجهً 
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إذ ىو األصل األعظم والركن  ؛ئمة باإلسناد الصحيحع وتلقاه األيضر مثلو إذا كانت القراءة شلا شاع وذا 
 .(26) "األقوم، وىذا ىو ادلختار عند احملققُت يف ركن موافقة العربية

 :المبحث الثاني: اختيارات ابن شريح وفيو ثالثة مطالب
 .المطلب األول: ترجمة موجزة البن شريح

بن شريح بن أمحد بن زلمد بن شريح بن  اإلمام ادلقرئ أبو عبد اهلل زلمد :(27) اسمو ونسبو وكنيتو
 يوسف بن عبد اهلل بن شريح الرعيٍت اإلشبيلي.

أتو، سوى عن نش اتذكر ادلصادر اليت ترمجت لو شيئً مل و ىـ(، 392) ولد ابن شريح عام مولده ونشأتو:
 .(28)يت ذكره يف تالميذه أا سيا يسمى شرحيً أهنم يذكرون أن لو ابنً 
ا وعلم القراءات ء لبالد ادلشرق لطلب العلم عمومً شريح كغَته من العلما : رحل ابنرحالتو العلمية

ىـ(، وقرأ بالروايات مبكة على أمحد بن زلمد 433فأوىل رحالتو كانت إىل مكة للحج عام ) ،اخصوصً 
، مث رحل إىل مصر ومسع هبا من أيب العباس بن (29) ومسع هبا صحيح البخاري على أيب ذر اذلروي ،القنطري

، مث (30)وأيب القاسم ابن الطيب البغدادي الكاتب  ،وأيب جعفر النحوي ،وأيب علي احلسن البغدادي ،نفيس
 رجع إىل إشبيلية إىل أن تويف هبا.

كان ذلم األثر البارز يف ظهور شخصيتو   ،: تلقى ابن شريح العلم عن شيوخ كثر يف ادلشرق وادلغربشيوخو
 من أشهرىم: ،من شيوخو شلن مسع وتلقى منهم ااجم عددً وقد ذكرت كتب الًت  ،علميةوقوة مكانتو ال

 .(31) ـ أمحد بن سعيد أيب العباس بن نفيس1
 . (32) ـ أمحد بن زلمد القنطري2
 .(33) ـ أمحد بن علي بن ىاشم3
 . (34) ـ احلسن بن زلمد أبو علي البغدادي4
 .  (35)ـ مكي بن أيب طالب القيسي5
 . (36)ـ أبو ذر اذلروي6

 شريح تالميذ غَت أن كتب الًتاجم مل تنص إال على النزر اليسَت منهم وىم:: البن تالميذه
 . (37)ـ ابنو أبو احلسن شريح بن زلمد1
 . (38)ـ عيسى بن حزم بن عبداهلل بن اليسع2
 . (39)ـ أمحد بن خلف بن عيسون3
 ـ منصور بن اخلَت بن ديلي ادلغراوي4

(40) . 
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يف  اجاللة قدره،  وأنو قد بلغ مبلغً  بن شريح بعبارات تدل علىالعلماء على ا : لقد أثٌتثناء العلماء عليو
، وقال أبو (41)من ذلك: قال ابن بشكوال:" وكان: من جلة ادلقرئُت وخيارىم، ثقة يف روايتو" ،العلم واإلمامة
ا يف وكان رأسً ، وقال الذىيب: "(42)فقيو مقرئ زلدث ضلوي أديب رئيس وقتو يف صنعتو"" جعفر الضيب:

األستاذ احملقق " ، وقال ابن اجلزري:(43)ا كبَت القدر، حجة، ثقة"ت، بصَتا بالنحو والصرف، فقيهً القراءا
 . (44)مؤلف الكايف والتذكَت"

نقل ذلك  ،اا وإفرادً و الكايف يف القراءات السبع مجعً كتاب  مبا يف: كان يقرئ طريقتو في تدريس القراءات
يب مؤلفو رمحو اهلل قراءة عليو وقرأت عليو القرآن العظيم مبا حدثٍت بو أي: كتاب الكايف أ" قال:فابنو عنو 

 . (45) "تضمنو سبع ختمات مفردة ورلموعة حسب عادتو نفع اهلل بذلك برمحتو
كثَتة يف علوم القرآن والقراءات ذكرهتا كثَت من كتب الفهارس، لكن مل حتفظ   ا: ألف ابن شريح كتبً آثاره

ضاعت مع تراث قد تاب الكايف يف القراءات السبع، ولعل باقي كتبو كلنا ادلكتبات من ذلك الًتاث إال  
 ، ومن أشهر كتبو ادلفقودة:(46)ادلسلمُت بفعل األعداء 

 . (47)ـ التذكَت يف القراءات السبع 1
 . (48)ـ اختصار احلجة للقراء  السبعة أليب علي الفارسي 2
 . (49)ـ رواية اإلدغام الكبَت أليب عمرو بن العالء 3
اءة يعقوب بن إسحاق احلضرمي يف رواية أيب عبد اهلل بن ادلتوكل اللؤلؤي ادللقب برويس ويف ـ قر 4
 . (50) احلسن روح بن عبد ادلؤمن عنو أيضً رواية أيب ا

 . (51)ـ اثنان وعشرون رواية ذكرىا عنو ابن خَت اإلشبيلي وأسندىا 5
 . (52)ـ ادلكي وادلدين من القرآن واختالف ادلكي وادلدين يف آية 6
 .(53)ـ تبصرة التذكرة ونزىة التبصرة 7
 .ا( عامً 84ىـ(، وكان عمره )476) سنة: تويف ابن شريح يف شوال وفاتو

 .المطلب الثاني: أسباب االختيار عند ابن شريح
نو مل يكن من القراء العشرة حىت تكون لو إْذ إ ؛ كتابو الكايف ىي اختيارات خاصةاختيارات ابن شريح يف

وفيو دليل على  فاختياراتو ىي اختيار أوجو للقراء السبعة لسبب معُت، ،إمنا ىو ناقل ذلذا العلم ،قراءة مثلهم
 ابن شريح وقد سار ورد عن القراء السبعة، أن باب االختيار قد ضاقت دائرتو بعد استقرار القراءات على ما

، (54)وغَتىم ،وادلهدوي، والداينمكي،  :مثل ،يف اختياراتو على منوال من سبقو من علماء القراءات بادلغرب
 عنده ال خيرج عن اآليت: (55)وبتتبع اختياراتو تبُت لنا أن سبب االختيار
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واختياري األخذ جلماعة القراء إال محزة بالفصل هبا بُت   كونو أكثر من القراءة بو على شيوخو: قال:" .1
 .(56) "ووبو قرأت على أكثر من قرأت عليكل سورتُت، إال بُت األنفال وبراءة، 

ىذا عن ىكذا، وقد يعرب بعضهم و وىذا يدل على أن القراءة سنة متبعة، يأخذىا اآلخر عن األول 
وأكثر اختياراهتم، إمنا ىو يف احلرف إذا اجتمع فيو ثالثة أشياء: قوة " قال مكي: ،السبب بأنو قراءة العامة

ة عندىم ما اتفق عليو أىل ادلدينة، وأىل وجهو يف العربية، وموافقتو للمصحف، واجتماع العامة عليو. والعام
الكوفة، فذلك عندىم حجة قوية، فوجب االختيار، ورمبا جعلوا العامة ما اجتمع عليو أىل احلرمُت، ورمبا 

ا، جعلوا االختيار على ما اتفق عليو نافع، وعاصم، فقراءة ىذين اإلمامُت أوثق القراءات، وأصحها سندً 
 .(57)رمحهم اهلل" اءة أيب عمرو، والكسائي ا يف الفصاحة خاصة قر وأفصحها يف العربية، ويتلومه

ل الذي اختاره لنفسي أن أفص" فقال: ،عند مكي اعة حجة يف االختيار ظهر ذلك جليً وكون قراءة اجلما
 ،اقرؤوا ما يف ادلصاحف() حف، ولقول عائشة رضي اهلل عنها:خلط ادلص ابُت كل سورتُت بالتسمية اتباعً 

 "ل احلرمُت وعاصم على ذلك، فإمجاعهم على القراءة حجة أعتمد عليها يف أكثر ىذا الكتابوإلمجاع أى
(58) . 

وىذا سبٌب قوي يف االختيار، بل ورد عن بعضهم عدم االختيار حىت ال خيالف ما عليو اجلماعة، من 
القراء عليو، والقراءة  والقراءة بالم واحدة أحب إيّل؛ ألن أكثر" قال: ،)اليسع( ذلك ما ورد عن مكي يف لفظة

 .(59) "بالمُت حسنة، قوية يف اإلعراب، ولوال سلالفة اجلماعة الخًتهتا
ما قبلها   فإن كان قبل اذلمزة ادلتطرفة حركة، فإن كانت حركة" :ابن شريح موافقة رسم ادلصحف: قال .2

ئ(، )ملجئا(، )لكل امر من نوع احلركة اليت قبلها ضلو)َشاِطئ(، )لؤلؤ(، )ذرأ(،  اكحركتها، أبدلتها حرفً 
إذ ال سلالفة فيو  ؛، وىو أحسناء، ومع الفتح ألفً ا، ومع الكسر ياً )إن امرؤ( تبدل مع الضم واوً 

 .(60) "للمصحف
فإن كانت ادلتطرفة، قبلها حركة، فانظر فإن كانت تلك احلركة مبنزلة حركتها، وقفت على " وقال مكي:

فلما وقفت عليها بالسكون ومن شأن   احلركة اليت قبلها، ... من جنس اذلمزة بالسكون، وابدلت منها حرفً ا
محزة وىشام فيهما التخفيف، جرت على البدل رلرى الساكنة، وحسن ذلك دلوافقة اخلط للفظ، فمن شأن 

ال خيالف فيو لفظك خط ادلصحف، فعلى  اا إال وقفً وقفو، فال تقف على ادلتطرفة أبدً محزة أن يتبع اخلط يف 
 . (61) "اابن يف ادلتطرفة أبدً صل فىذا األ
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من  االختيار؛ ألن موافقة ادلصحف ركنً كون علة الوجو ادلختار ىو موافقة ادلصحف ىذا سبب قوي يف ا
 .أركان القراءة ادلقبولة، وقد سبق توضيح ذلك، وقد اعتمد على ذلك كثَت من العلماء يف تعليل اختيارىم

 يف )أنبئهم(، )ونبئهم( حيث وقع، فبعضهم اا أيضً "واختلفو  آلخر عارض: قال:كونو ىو األصل وا .3
 .(62)"إذ البدل عارض وىو أحسن ؛ء، وبعضهم يًتكها على حاذلايكسر اذلاء إذا أبدل اذلمزة ياً 

وىو " قال أبو شامة: ،وقد ورد ذلك عن محزة وىو مذىب لو ،العمل باألصل مذىب مجاىَت العلماء
 . (63) "يهم"، و"إليهم" و"لديهم"؛ ألن الياء قبلها مبدلة من ألفأال تراه ضم ىاء "عل ،األشبو مبذىب محزة

، ءدذلا ياً واختلف القراء يف)بارئكم(، يف ىذه الرواية، فبعضهم يب" اجتناب كثرة التغيَت يف الكلمة: قال: .4
وجيريها رلرى ما سكونو الزم، وبعضهم حيققها، إذ سكوهنا عارض، وقد غَتت عن حاذلا، فال تغَت مرة 

 .(64) "وىذا أحسن وأقيس من ادلذىب األول أخرى،
فيًتكون بعض الوجوه خشية   ،اجتناب كثرة التغَت يف الكلمة ىو األصل، وعليو كثَت من علماء القراءاتف

"فأما ما ذكرنا من االختالف يف اذلمزة، إذا أسكنها أبو عمرو يف رواية  قال مكي: ،كثرة التغيَت يف بنية الكلمة
رئكم(، وان من القراء من يبدل من اذلمزة ياء لسكوهنا، على أصلو يف ختفيف الساكنة، وأن الرقيُت عنو يف )با

واالختيار يف ذلك اذلمز، ألنو األصل، وإلمجاع القراء عليو، وألن التخفيف   منهم من ال خيففها وحيققها،...
 . (65) "تغيَت فًتكو أوىل

 .المطلب الثالث: دراسة اختيارات ابن شريح
 تعاذة والبسملةباب االس

 ما أمر تعاىل بو نبيو (66)خَت ما استعملو القارئ يف االستعاذة عند ابتدائو القراءة " ادلوضع األول: قال:

 أعوذ باهلل  (67)[، فادلختار٨٩]النحل:  چڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ  :فقال(
 .(70)  "(69) وبو قرأت، وبو آخذ(68)من الشيطان الرجيم(

األخذ جلماعة القراء إال محزة بالفصل هبا بُت كل سورتُت، إال بُت  (71)واختياري " ادلوضع الثاين: قال:
 .(74) "(73) على أكثر من قرأت عليو (72)وبو قرأت األنفال وبراءة، 

 :باب اختالفهم في المد والقصر  
 :، ضلو(75)ه مهزة معو يف كلمة وشلا اتفقوا على مده حرف ادلد واللُت إذا جاءت بعد" ادلوضع األول: قال:

، وشبهو، إال أن يسهل اذلمزة كقراءة ىشام چڇ   چ ، چڤ  چ ،  چ ڈچ ، چڄ  چ 
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ومحزة يف الوقف، فإن ذلك اختلف فيو، فقيل ديد حرف ادلد واللُت وإن سهلت اذلمزة أو حذفت، وقيل ال 
   . (77)"ارض، والوجو الثاين حسنإذ التسهيل يف الوقف ع ؛(76)وادلد أقيسإذ ذىب ادلوجب للمد،  ؛ديد

وكذلك اختلف يف قراءة قالون والبزي إذا سهال اذلمزة األوىل من اذلمزتُت " ادلوضع الثاين: قال:
 .(79) "إذ التسهيل عارض الجتماع اذلمزتُت ؛(78)ادلكسورتُت وادلضمومتُت من كلمتُت، والقياس ادلد 

راءة من حذف اذلمزة األوىل من اذلمزتُت ادلتفقتُت من كلمتُت، وكذلك اختلفوا يف ق" ادلوضع الثالث: قال:

، فقيل ديد چڳ  ڳگچ ، چھ  ھچ ، چچ  چ چ چ  :وليس مذىبو مد حرف حلرف، ضلو
، إذ احلذف (80)حرف ادلد واللُت وإن حذفت اذلمزة، وقيل ال ديد، إذ ادلوجب للمد قد ذىب، وادلد أقيس

، فوجب أن يكون (82)، واذلمزة الثانية تقوم مقام األوىل (81)مددتو قبل احلذف  قد كنت اذً إعارض، وألنك 
 .    (83)"ذلا حكمها، والوجو الثاين حسن

واختلف القراء إذا وقع بعد حرف من ىذه احلروف حرف يدغم األول فيو، فمنهم " ادلوضع الرابع: قال:

، الالم  چٱ  چ  :وذلك ضلو ،واء يف ادلدمن ديده أكثر من مد ما ال يدغم، ومنهم من جيعل ذلك كلو س

 االسُت أطول مدً   چٱ  چ  )ميم(، و )الم( يف ادليم من ىجاء إلدغام ادليم من ىجاء؛ من ادليم اأطول مدً 
، فأما على قراءة محزة فمد السُت (84))ميم(  )سُت(، يف ادليم من ىجاء إلدغام النون من ىجاء ؛من ادليم

من الكاف يف قراءة من أدغم  اأطول مدً   چٱ  چ نون وكذلك الصاد من ألنو يظهر ال ؛وادليم سواء
)ذكر(، وأما من مل يدغم فمدمها عنده واحد، وتفضيل ادلد يف ادلدغم  )صاد( يف الذال من الدال من ىجاء

 .   (86) "خر حسن، والوجو اآل(85)أحسن وأقوى 
قراءة اجلماعة، وادليم من أول سورة  فأما ادليم من أول سورة آل عمران على" ادلوضع اخلامس: قال:

العنكبوت على قراءة ورش، فإن القراء اختلفوا فيها، فبعضهم ديدىا كمد غَتىا إذ كانت احلركة عارضة، وىو 
زال ادلد لزوال ، وبعضهم ديدىا دون مد غَتىا، إذ كان ادلد من أجل التقاء الساكنُت، فلما حتركت (87)القياس

 .(89) (88)"حسن اموجبو، وىذا أيضً 
 :ضلو ،ومن ىذا الباب الوقف على أواخر الكلم اليت قبل آخرىا حرف مد ولُت" ادلوضع السادس: قال:

،... وشبهو اختلف القراء يف ذلك، فمنهم  چ  ۆچ ، چۉ  چ  ،چڇ  چ ، چڤ   چ ، چی  چ 
لى ادلرفوع منو وقف ع، وكذلك إن ا، وإن كان السكون عارضً (90)من إذا وقف بالسكون مد اللتقاء الساكنُت 

ألن احلرف ادلشم ساكن، وإن رام احلركة يف ادلرفوع منو وادلخفوض كان ادلد أقل منو إذا  ؛اباإلمشام مد أيضً 
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مر ا وىو القياس، واألرضً وقف بالسكون، ومنهم من ال ديد وإن وقف بالسكون، وديكن إذ كان ذلك عا
 .(92)"، فافهم(91)متقارب 

 كتاب الهمزات
 الهمزتين من كلمتينباب 

فقرأ ورش ، چ  ہ  ھچ ، چھ  ھ  چ  :ضلو ،الرابع: أن تكونا مفتوحتُت من كلمتُت" قال:

، وقد قيل إهنما جيعالهنا بُت اذلمزة واأللف...}وكذلك مذىبهم يف ايق األوىل، ويبدالن الثانية ألفً وقنبل بتحق
فهو أحسن فيو من  (93)عنهما أهنما جيعالهنا بُت بُتادلكسورتُت، وادلضمومتُت من كلمتُت{ وكل ما ذكرتو 

 . (95) (94) "البدل
 باب الهمزة الساكنة

، وجيريها رلرى ما سكونو ءىذه الرواية، فبعضهم يبدذلا ياً  ، يفچڱ  چ  واختلف القراء يف" قال:

ا أحسن إذ سكوهنا عارض، وقد غَتت عن حاذلا، فال تغَت مرة أخرى، وىذ ؛، وبعضهم حيققها(96)الزم 
 .(98)من ادلذىب األول  (97)وأقيس 

 باب الوقف على المهموز
، إذا سهلوا مهزهتا، فمنهم چپ  چ ، وچۋ  چ "واختلف القراء يف الوقف على  ادلوضع األول: قال:

ألن البدل عارض، وقد صارت  ؛(101)، وعليو العمل(100)، ومنهم من أظهر، واإلظهار أحسن(99)من أدغم 
 .(102) "مد ولُت، وال تدغم حروف ادلد واللُتالواو والياء حريف 

حيث وقع، فبعضهم يكسر  چ حئ چ، چکچ  :يف ،اوضع الثاين: قال :"واختلفوا أيضً ادل
 .(106) "(105)إذ البدل عارض وىو أحسن  ؛(104)، وبعضهم يًتكها على حاذلا ءاإذا أبدل اذلمزة يً  (103)اذلاء

، (107)صلت بكلمة قبلها، ووقفت عليها، حققتها وأما إذا كانت أول كلمة، وات" :ادلوضع الثالث: قال

ڀ  چ ، چگ  ڳ  چ  :، ضلو قولو(110)وأكثر (109)، والتحقيق أحسن (108)وقد روي عنو ختفيفها 

 .(111) "وشبهو چٺ  ٿ  چ ، چڀ  
وجعلها بُت اذلمزة والواو  (112) اقبلها ضمة واوً "واألخفش جيعل ادلكسورة اليت  :ادلوضع الرابع: قال

 .(116) "چوئ  چ  :ضلو ،(115) ، ىذا مذىب سيبويو(114)جتعل بُت اذلمزة والياء أحسن ، وأن (113)حسن
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علها بُت اذلمزة والياء ، وجءفش ادلضمومة اليت قبلها كسرة ياً "وكذلك جيعل األخ :ادلوضع اخلامس: قال

" چ ائچ  :ضلو ،وىو أحسن (117)، وسيبويو جيعلها بُت اذلمزة والواواحسن أيضً 
(118). 

وجيوز يف الواو والياء األصليتُت، كانتا حريف مد ولُت، أو حريف لُت أن جتريا رلرى " قال:ادلوضع السادس: 

، چڈچ، چھچ ، چۈئچ ،چېئ  چ ، چۅچ ، چٻچ  :الزائد يف البدل واإلدغام، ضلو

 .(121)"(120)، ونقل احلركة إليو أحسن (119) حكى ذلك يونس، چڦ   چ 
ألن الروم ال  ؛ال غَت ، مث حذفت اللتقاء الساكنُتافتوحة أبدلتها ألفً فإن كانت م" ادلوضع السابع: قال: 

؛ ألن ادلوجب للمد قد زال، وادلد أقيس ؛جيوز يف ادلنصوب، ودتد ألن احلذف عارض، ومن القراء من ال ديد
 . (122) "وألنك قد كنت مددت قبل احلذف ؛ألن احلذف عارض

من نوع احلركة اليت قبلها  اا كحركتها، أبدلتها حرفً ما قبله فإن كانت حركة" ادلوضع الثامن: قال:

ا، ومع تبدل مع الضم واوً  چپ  پ  چ ،  چٿ    ٿ  چ ،  چڦ  چ  ،چک  چ  ،چے  چ ، چڄچ
 .(124) "(123)إذ ال سلالفة فيو للمصحف  ؛، وىو أحسناء، ومع الفتح ألفً الكسر ياً 

 ابالسكون والبدل، تبدل منها حرفً  عليو"واألحسن يف ىذا الفصل كلو أن تقف  ادلوضع التاسع: قال:
 .(125) "ْتركة ما قبلها، كفعلك بالساكنة إذا سهلتها

وأما اذلمزة ادلتحركة اليت تكون أول الكلمة، واتصلت هبا حروف ادلعاين، ومل يتغَت " ادلوضع العاشر: قال:

 چ    چچ ،  چک  چ ،  چڎ  چ ،  چڦ  چ ،  چىئ  چ ،  چىئ  چ  ،چڍ  ڍ  چ  :بناؤىا، ضلو

اختلف القراء  فلم يأت عن محزة يف ذلك شيء، وقد، وشبهو  چڱ  چ ،  چڱ  چ ،   چ ڃچ ، 
 .(127) "يف ذلك كلو أحسن (126)فيو، فيعضهم حيقق، وبعضهم يسهل، والتسهيل 

 باب نقل ورش الحركة
 ٨ٔاقة: ]احل چڻ       ڻ  ڻ  چ  :واختلف عن ورش يف نقل احلركة إىل ىاء السكت، يف قولو تعاىل" قال:

، ويلزم من نقل احلركة إليها أن (130) (129)، وترك النقل أحسن (128)، فأخذ لو قوم بنقل احلركة  [ٕٓ –

ېئ    ېئۈئچ  :يدغمها يف قولو ألنو قد جعلها كاألصلي، إذ نقل إليها احلركة،  ؛[٨ٕ – ٩ٕ]احلاقة:  چېئ  
  .(131)"واإلظهار أحسن
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 لورش باب تفخيم الالمات وترقيقها
يف الالم ادلشددة بعد الصاد، وإذا حال بُت الالم والصاد  ، أي: ورش ـواختلف عنو" ل: قال:ادلوضع األو 

، وبعضهم قرأ بُت اللفظُت (132)، فبعضهم فخم  چۈئ  چ ، چڈ چ ، چۈئ  چ  :ألف أو الم، ضلو
 .(135)"(134)، والتفخيم أشهر عنو(133)

، چائچ، چڇچو ،چېچ :"واختلف عنو يف قولو تعاىل ادلوضع الثاين: قال:  

، وبعضهم (136)، وشبو ذلك فبعضهم قرأ الالم فيهن بُت اللفظُتچڎ  چ  و ،چژ  چ  ، وچىئ  چ  و
 .(138)"، وىو أكثر(137)فخمها 

 الراءات باب

 (139)بُت اللفظُت )أمل نشرح(، يف چڭچ  ، وچھچت لو أ"وقر  ادلوضع االول: قال:

 .(142) "(141)، وتفخيمهما أكثر وأشهر(140)وبالتفخيم
، وبُت اللفظُت (143)فقرأتو بُت اللفظُت وبالتفخيم،  چوئچ  :"واختلف عنو يف ادلوضع الثاين: قال:

 .(144)"أكثر
وأما الراء الساكنة فوافق اجلماعة فيها على مجيع أحواذلا ادلذكورة يف الباب قبل " ادلوضع الثالث: قال:

 .(148) "(147)أكثر وأحسن  (146)، والتفخيم (145)، فإنو روى عنو ترقيق رائو  چائ  چ ىذا، إال 
 :، ضلو(149)نكسر ما قبلها، وجاء بعدىا حرف استعالءا"واختلف أصحابو فيها إذا  ادلوضع الرابع: قال:

 .(152) "، وبالتفخيم آخذ(151)، يف الًتقيق والتفخيم (150)، وشبهو  چۅ  چ ،  چۇئ  چ 
 باب فرش الحروف 

 سورة ادلؤمنون

 ادلوضعُت، يف الوصل، غَت منونة، ووقف ابن كثَت والكسائي يف  چۇ  چ  وامجعوا على فتح تاء" قال:
، وعن البزي يف األول (154)والكسائي فيهما  (153)عليها باذلاء، ووقف الباقون بالتاء، وقد اختلف عن قنبل

 .(156) "أكثر وأشهر ، وما ذكرتو أواًل (155)
  سورة النور

اء، وسكن حفص القاف وكسر ، وإسكان اذلبكسر القاف چی  چ  قال:" قرأ أبو عمرو وأبو بكر
اذلاء سلتلسة، وكسر قالون القاف واذلاء سلتلسة، وقرأ الباقون مثلو، إال أهنم وصلوا اذلاء بياء، وقد اختلف عن 

 .(158) "وىذا أكثر وأشهر عنو (157)محزة يف اذلاء 
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 .: وذكرت فيها أىم النتائج والتوصياتالخاتمة
 أىم النتائج:

 ات دلن حتققت عنده األىلية لذلك.ـ جواز االختيار يف القراء1
 لغوية ومعنوية. ـ اختيارات القراء مبنية على أدلة ومآخذ2
 ـ اختيارات ابن شريح كلها مل خيالف فيها ادلشهور ادلقروء بو.3

 أىم التوصيات:
 ـ دراسة آراء علماء القراءات واختياراهتم وإثبات ذلك باألدلة الصحيحة.1
 ادلخطوطة وادلفقودة ودراستها دراسة وافية. ـ التنقيب عن كتب القراءات2
 ـ النظر يف أسانيد القراءات الشاذة ودراستها، ومعرفة سبب شذوذ القراءات.3
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 الهوامش:
ضاهنا لكن دون تعليق، والذي ىو من سأعتمد ترتيب احملقق الزىراين للكتاب حيث ذكر االختيارات مرتبة واستخرجها من م1) )

  صلب ىذا البحث.

 (.161)ص:  مفردات غريب القرآن للراغب األصبهاين2) )
 (.153معرفة القراء الكبار للذىيب )ص: 3) )
 (.89اإلبانة عن معاين القراءات دلكي )ص: 4) )
 (.52/ 1النشر يف القراءات العشر البن اجلزري )5) )
 (.121ادلتعلقة بالقرآن للجزائري)ص: التبيان لبعض ادلباحث6) )
 (.131حديث األحرف السبعة لعبدالعزيز قارئ )ص:7) )
 (. 43االختيار عند القراء لفالتو)ص:8) )
(، ومسلم كتاب صالة ادلسافرين، باب بيان 4992 البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، رقم:)9) )

 (.818ة أحرف رقم:)أن القرآن أنزل على سبع
 (.820أخرجو مسلم كتاب صالة ادلسافرين، باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف رقم:)10) ) 
 (.46األحرف السبعة للقرآن للداين )ص: 11) )
 (.279/ 8التمهيد البن عبد الرب )12) )
 (.9/ 1النشر يف القراءات العشر )13) )
 (.49اإلبانة عن معاين القراءات )ص: 14) )
 (.64/ 1ادلرشد الوجيز أليب شامة )15) )
 (.65معرفة القراء الكبار )ص: 16) )
 (.83اإلبانة عن معاين القراءات )ص: 17) )
 (.167/ 2غاية النهاية البن اجلزري )18) )
 (.418/ 1مناىل العرفان يف علوم القرآن للزرقاين )19) )
 (. 89اإلبانة عن معاين القراءات )ص: 20) )
 (. 13/ 1قراءات العشر )النشر يف ال21) )
 (.13/ 1النشر يف القراءات العشر )22) )
 (.13/ 1النشر يف القراءات العشر )23) )
 (.54/ 1تفسَت القرطيب )24) )
 (. 11/ 1النشر يف القراءات العشر )25) )
 (.10/ 1النشر يف القراءات العشر )26) )
(، القراء الكبار 554/ 18(، سَت أعالم النبالء )81تمس )ص: (، بغية ادلل523ينظر ترمجتو يف: الصلة البن بشكوال )ص: 27) )

 (.141/ 2(، نفح الطيب )153/ 2(، غاية النهاية )243)ص: 
 (.40الكايف يف القراءات السبع البن شريح)ص:28) )
 (.554/ 18(، سَت أعالم النبالء للذىيب )523الصلة البن بشكوال )ص: 29) )
 (. 141/ 2فح الطيب )(، ن524الصلة البن بشكوال )ص: 30) )
 (.56/ 1(، غاية النهاية )232القراء الكبار )ص: 31) )
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 (.306/ 1(، لسان ادليزان )136/ 1غاية النهاية )32) )
 (.89/ 1(، غاية النهاية )225القراء الكبار )ص: 33) )
 (.230/ 1(، غاية النهاية )221القراء الكبار )ص: 34) )
 (. 243فة القراء الكبار )ص: (، معر 524الصلة البن بشكوال )ص: 35) )
 (. 554/ 17سَت أعالم النبالء )36) )
 (.324/ 1(، غاية النهاية )273القراء الكبار )ص: 37) )
 (.608/ 1غاية النهاية )38) )
 (. 52/ 1(، غاية النهاية )268القراء الكبار )ص: 39) )
 (.312/ 2(، غاية النهاية )268القراء الكبار )ص: 40) )
 (. 524بشكوال )ص:  الصلة البن41) )
 (. 81بغية ادللتمس )ص: 42) )
 (. 555/ 18سَت أعالم النبالء )43) )
 (. 153/ 2غاية النهاية )44) )
 (. 31فهرسة ابن خَت اإلشبيلي )ص: 45) )
 (.83)ص:  الكايف يف القراءات السبع46) )
 (.31فهرسة ابن خَت اإلشبيلي )ص: 47) )
 (.524الصلة البن بشكوال )ص: 48) )
 (. 34رسة ابن خَت اإلشبيلي )ص: فه49) )
 (. 34فهرسة ابن خَت اإلشبيلي )ص: 50) )
 (.34فهرسة ابن خَت اإلشبيلي )ص: 51) )
 (. 37فهرسة ابن خَت اإلشبيلي )ص: 52) )
 (. 74/ 2ىدية العارفُت )53) )
 (.1/151) شرح اذلداية للمهدوي54) )
رج عن ىذه األسباب ادلذكورة، وىي اليت ذكرىا الباحث الزىراين يف بعد تتبعي ألسباب االختيار عند ابن شريح وجدهتا ال خت55) )

   حتقيقو للكتاب، فكان يل بعد ذلك التعليق على ىذه األسباب، ومقارنتها بكالم علماء القراءة.

 (.202)ص: الكايف يف القراءات السبع56) )
 (.89اإلبانة عن معاين القراءات )ص: 57) )
 (. 1/21) الكشف58) )
 (.1/438) الكشف59) )
 (.244)ص: الكايف يف القراءات السبع60) )
 (.  113ـ  1/112) الكشف61) )
 (. 236)ص: الكايف يف القراءات السبع62) )
 (. 172إبراز ادلعاين من حرز األماين )ص: 63) )
 (.230)ص: الكايف يف القراءات السبع64) )
 (.1/86) الكشف65) )
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 (.580مجال القراء )ص:  .وىو زلل إمجاع منهم، نقل اإلمجاع يف ذلك السخاوي66) )
 وىو اختيار مكي، وأيب معشر الطربي، وابن غلبون، ورجح ذلك الداين، وجعلو ابن اجلزري اللفظ ادلختار لكل القراء.67) )

 (.243/ 1النشر يف القراءات العشر ) (،16(، التيسَت )ص: 1/62) (، التذكرة133)ص: (، التلخيص1/8) ينظر: الكشف
ي على إمجاع األمة على ىذا ا اللفظ بعينو، أبو طاىر بن سوار،  وأبو العز القالنسي، ونص السخاو نقل االتفاق على ىذ68) )

 (. 579مجال القراء )ص:  (،101(، الكفاية الكربى)ص:439ينظر: ادلستنَت)ص: .اللفظ
 (. 201الكايف يف القراءات السبع)ص:69) )
ختيار قوي، كونو منصوصاً عليو يف الكتاب والسنة، أما الكتاب فقد سبقت اختيار ابن شريح ذلذا اللفظ من ألفاظ االستعاذة ا70) )

، فجعل أحدمها حتمر عيناه وتنتفخ أوداجو، اآلية يف ذلك، وأما السنة فلحديث سليمان بن صرد، قال: استب رجالن عند النيب 
، وىو اللفظ ادلتفق عليو عند  الشيطان الرجيم " : " إين ألعرف كلمة لو قاذلا لذىب عنو الذي جيد: أعوذ باهلل منقال رسول اهلل 

 (.2015/ 4(، صحيح مسلم )15/ 8ينظر: صحيح البخاري )عامة القراء. 
 (. 134)ص: (، التلخيص1/21) ينظر: الكشف شر الطربي.ختيار مكي، وأيب معوىو ا71) )
ا ما يف ادلصاحف(، وإلمجاع أىل احلرمُت وعاصم وعلل مكي ذلك باتباع خط ادلصاحف، ولقول عائشة رضي اهلل عنها:) اقرؤو 72) )

على ذلك، فإمجاعهم حجة عنده كما نص على ذلك يف غَت ما موضع، وليتبُت ان السورة األوىل قد دتت، وأن الثانية مبتدأ هبا. 
 (. 1/21الكشف)

 (.202)ص: الكايف يف القراءات السبع73) )
العلل على ذلك، والقراءة سنة متبعة، ودلوافقة رسم ادلصحف يف ذلك؛ وألن ما  اختيار ابن شريح ذلذا الوجو، متجو دلا ذكر من74) )

ذكر من أوجو أخرى للفصل بُت السورتُت إمنا ىو اختيار منهم قال الداين:" وليس يف ذلك أثر يروى عنهم وإمنا ىو استحباب من 
 (.  18ينظر: التيسَت )ص:  الشيوخ".

وقد أمجع األئمة على مد نوعي ادلتصل وذي الساكن الالزم، وإن اختلفت آراء  منهم قال:" ذكر ابن اجلزري أن ذلك زلل إمجاع75) )
 (. 314/ 1أىل األداء، أو آراء بعضهم يف قدر ذلك ادلد. النشر يف القراءات العشر )

( قال 17)ص: (، الشاطبية40(، التيسَت )ص: 1/60) وىو اختيار مكي، والداين، والشاطيب، وغَتىم. ينظر: الكشف76) )
 َوِإْن َحْرُف َمدٍّ قَـْبَل مَهٍْز ُمَغَتٍ  ... جَيُْز َقْصُرُه َواْلَمد  َما َزاَل َأْعَداَل.  - 208 :الشاطيب

: لى ذلك ابن الباذش يف إقناعو قالواختيار ابن شريح ذلذا الوجو اختياٌر قوٌي عماًل باألصل، وكونو ىو مذىب مجاىَت القراء نص ع
 (. 207يذكر يف ذلك إال التمكُت فقط.  اإلقناع )ص:  وغَت أيب عمرو ال

نصاً وأداًء، قرأت هبما ورجح الوجهان ابن اجلزري وانتصر ذلما قال:" وادلذىبان قويان، والنظران صحيحان مشهوران معمول هبما 77) )
لك أن يقال فيما ذىب بالتغَت اعتباطاً: ىو الثاين، وفيما بقي لو أثر يدل عليو: ىو مث فصل القول فيهما بقولو: والتحقيق يف ذ.مجيعاً..

 (. 354/ 1األول؛ ترجيحاً للموجود على ادلعدوم. النشر يف القراءات العشر )
 .جيري فيو اخلالف مثل سابقو78) )
 (.215الكايف يف القراءات السبع)ص:79) )
 .داختيار ابن شريح ادلو سوسي والبزي، ووجو عن قالون والدوري، الوىو ىذا يف من يقصر ادلد ادلنفصل 80) )
 وذلك عند الوقف على الكلمة األوىل فإن ادلد يصَت من قبيل ادلد ادلتصل وىم متفقون على مده. 81) )
 (. 1/75) الكشف82) )
 (.215)ص: الكايف يف القراءات السبع83) )
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حرفُت، ويف زنة حرفُت، فطال ادلد قبلو باشتغال اللسان بإخراج حرف ىو  قال مكي: والعلة يف ذلك أن ادلشدد حرف يقوم مقام84) )
يف األصل حرفان، وأيضًا فإن جواز التقاء الساكنُت إمنا ىو يف األصل للمشدد، وقس عليو غَت ادلشدد، فاألصل أقوى وأوىل بادلد من 

 (. 1/66وادلشدد ىو األصل، واألصل لو مزية على الفرع.  الكشف)، الفرع
وىو اختيار مكي، وأيب حامت السجستاين، وابن سفيان،  قال ابن الباذش: وما كان منو مدغما أطول شلا مل يكن مدغما عند 85) )

 أكثر أىل األداء. 
 (. 120(، اذلادي يف القراءات السبع)ص:235(، اإلقناع يف القراءات السبع )ص: 1/318(، النشر)1/67ينظر: الكشف)

 (.217السبع)ص:الكايف يف القراءات 86) )
لسكون ادليم وسكون الياء قبلها،  ؛أبقى ادلد على حالو ؛ليست بالزمو فرق مكي بُت ادلوضعُت فقال: فلما كانت احلركة يف ادليم87) )

اء يف ألن الثاين قد حترك، فزال لفظ ادليم اللتقاء الساكنُت وعليو أكثر القر  ؛وىو القياس واالختيار يف )امل أحسب(، ومنهم من ال ديده
 (. 1/65)امل اهلل(، وىو االختيار إلمجاعهم على ذلك.   الكشف)

 (. 1/71وىو اختيار ابن غلبون قال: وكال القولُت حسن، غَت أين بغَت مد قرأت فيهما، وبو آخذ. التذكرة يف القراءات الثمان)88) )
 (.219الكايف يف القراءات السبع)ص:89) )
 سب الداين ذلك للقدماء من مشيخة ادلصريُت، وىو اختيار اإلمام الشاطيب جلميع القراء.يقصد بذلك مرتبة اإلشباع، وقد ن90) )

 (. 335/ 1(، النشر )501/ 2ينظر: جامع البيان )
كالم ادلؤلف يشعر أن يف ادلد العارض للسكون وجهان للقراء الطول والقصر، والصحيح أن بينهما مرتبة التوسط، مراعاة 91) )

واختيار أيب بكر الشذائي، واألىوازي،  وابن شيطا، ووجو للداين نسبو  وكونو عارض، وىو مذىب ابن رلاىد،الجتماع الساكنُت، 
 (.  335/ 1( ، النشر يف القراءات العشر )501/ 2جامع البيان يف القراءات السبع ) ألصحاب التوسط،  والشاطيب أيضاً. ينظر:

 (.220الكايف يف القراءات السبع)ص:92) )
(، 1/116(، التذكرة)174ينظر: التلخيص)ص: تار التسهيل فيها أبو معشر الطربي، وابن غلبون، والداين، وابن الباذش.واخ93) )

 (. 179(، اإلقناع )ص: 33التيسَت )ص: 
ينظر: اذلادي يف القراءات  ابن سفيان، وذكر ابن اجلزري الوجهان فيها وصححهما. اً واختار البدل فيها قواًل واحد94) )

 (. 384/ 1النشر يف القراءات العشر ) (،128)ص:السبع
 (.225الكايف يف القراءات السبع)ص:95) )
وىو مذىب أيب احلسن بن غلبون أنفرد بإبداذلا لعلة سكوهنا فأشبهت اذلمز الساكن ادلبدل يف قراءتو، ونص على إبداذلا أبو 96) )

سلالف دلا جاء يف الكايف، وعلت إبداذلا عند أيب شامة ىي: التزام شامة ونسب ىذا ادلذىب البن شريح من كتاب التذكَت، قلت: وىذا 
(، إبراز ادلعاين )ص: 1/139أكثر القراء والعرب إبدال مهزة الربية فأجرى ما ىو مشتق من ذلك رلراه واهلل أعلم.   ينظر:  التذكرة)

152 .) 
وانفرد أبو احلسن بن غلبون ومن تبعو بإبدال اذلمزة من وىو اختيار مكي، والداين، وابن الباذش، وصححو ابن اجلزري فقال: 97) )

ألن إسكان ىذه  ؛ذلك باذلمز الساكن ادلبدل، وذلك غَت مرضي )بارئكم( يف حريف البقرة حالة قراءهتا بالسكون أليب عمرو ملحقاً 
فهذا أوىل وأيضاً، فلو اعتد بسكوهنا وأجريت  ، فال يعتد بو، وإذا كان الساكن الالزم حالة اجلزم والبناء مل يعتد بو،ختفيفاً  اذلمزة عارض

رلرى الالزم كان إبداذلا سلالفا أصل أيب عمرو، وذلك أنو كان يشتبو بأن يكون من الربا وىو الًتاب، وىو فقد مهز " مؤصدة " ومل 
 خيففها من أجل ذلك مع أصالة السكون فيها، فإن اذلمز يف ىذا أوىل، وىو الصواب، واهلل أعلم.

 (.393/ 1(، النشر يف القراءات العشر )197(، اإلقناع )ص: 73(،  التيسَت)ص:303(، التبصرة)ص:1/86الكشف)ينظر: 
 (.230الكايف يف القراءات السبع)ص:98) )
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 الداين، . قلت:  وىو اختيار ابن غلبون، و خلط ادلصحف، ولسهولة النطق هبا وىي العلة اليت من أجلها خفف اذلمز عموماً  ااتباعً 99) )
عند الوقف على  رسم ادلصحف الذي جاء عنو اتباعاً  عن محزة يف قولو: ورئيا دلوافقة قال الداين: واإلدغام أوىل؛ ألنو قد جاء منصوصاً 

 (. 586/ 2(، جامع البيان يف القراءات السبع )1/148ينظر: التذكرة) اذلمزة.
 (.  206اع يف القراءات السبع )ص: (، اإلقن311وىو اختيار مكي، وابن الباذش. ينظر: التبصرة)ص:100) )
 (. 118(، الوايف )ص: 461/ 1(، النشر )39ينظر: التيسَت )ص: ص على ذلك الداين، وابن اجلزري. الوجهان صحيحان ن101) )
 (.235الكايف يف القراءات السبع)ص:102) )
(، النشر 1/150(، التذكرة )154عة )ص: السب ن، وابنو أيب احلسن، ومن تبعهم.اختيار ابن رلاىد، وأيب الطيب ابن غلبو 103) )
(1 /431.) 
 وىو اختيار ابن مهران، ومكي، وادلهدوي، والداين، وابن سفيان، واجلمهور.104) )

(، وقف محزة وىشام 586/ 2(،جامع البيان )140اذلادي يف القراءات السبع)ص:  (،1/260ينظر: شرح اذلداية)
 (.  431/ 1(، النشر يف القراءات العشر )119للمرادي)ص:

 (. 236الكايف يف القراءات السبع)ص:105) )
صحح ابن غلبون،  والداين الوجهُت، ورجح ابن اجلزري الضم، قال ابن اجلزري: والضم ىو القياس، وىو األصح، فقد رواه 106) )

الياء قبلها مبدلة من منصوصًا زلمد بن يزيد الرفاعي صاحب سليم، وإذا كان محزة ضم ىاء )عليهم، وإليهم، ولديهم( من أجل أن 
(، النشر يف 39(، التيسَت )ص: 1/150ألف، فكان األصل فيها الضم: فضم ىذه اذلاء أوىل وآصل، واهلل أعلم.     ينظر:  التذكرة )

 (.432/ 1القراءات العشر )
 وىو اختيار مكي، وابن غلبون،  ابن سفيان، وادلهدوي، وابن الباذش، وأيب طاىر بن سوار.107) )

 (، ادلستنَت210(، اإلقناع )ص: 1/59) شرح اذلداية (،140)ص: ذلاديا (،1/158) (، التذكرة346التبصرة)ص: ينظر:
 (.383)ص:

/ 2اختاره الداين يف جامع البيان قال: وىذا مذىب شيخنا أيب الفتح ، واجلمهور من أىل األداء وىو اختياري. جامع البيان )108) )
600.) 

محزة من غَت خالف عنو يف ذلك إال ما شذ فيو ابن سفيان، ومن تبعو من ادلغاربة كادلهدوي، قال ابن اجلزري: وكذلك يقف 109) )
وابن شريح، وابن الباذش من حتقيق ادلتوسط بكلمة النفصالو وإجراء الوجهُت يف ادلتوسط ْترف التصالو، كأهنم أجروه رلرى ادلبتدأ، 

وإن كن أوائل الكلمات فإهنن غَت مبتدآت؛ ألهنن ال ديكن ثبوهتن وىذا وىم منهم وخروج عن الصواب، وذلك أن ىذه اذلمزات 
 (. 431/ 1سواكن إال متصالت مبا قبلهن ؛ فلهذا حكم ذلن بكوهنن متوسطات. النشر يف القراءات العشر )

 (.41سبع )ص: صحح الداين الوجهُت قال: وادلذىبان جيدان وهبما ورد نص الرواة وباهلل التوفيق. التيسَت يف القراءات ال110) )
 (.237الكايف يف القراءات السبع)ص:111) )
دبر اذلمزة فيو ْتركة ما قبلها، وعلتو يف ذلك أنو لو جعلها بُت اذلمزة والياء الساكنة كما يقول سيبويو لصارت ياء ساكنو قبلها 112) )

(، معاىن القرآن لألخفش 1/106)ضمة ، وذلك ال جيوز، وتبعو على ذلك الشاطيب ومجهور النحاة على ذلك عنو،  ينظر: الكشف
 (. 444/ 1(، النشر يف القراءات العشر )134وقف محزة وىشام للمرادي)ص: (،49/ 1)
َوَمْن ... َحَكى ِفيِهَما َكاْلَيا وََكاْلَواِو َأْعَضاَل. أي تسهل كل واحدة منها بينها  ىذا الوجو رده اإلمام الشاطيب فقال: .........113) )

 (.175(، إبراز ادلعاين )ص: 20حركة ما قبلها ال من جنس حركتها، وعلتهم يف ذلك.  ينظر: الشاطبية )ص: وبُت حرف من جنس 
وأيب الطيب بن غلبون وابنو أيب احلسن طاىر،  وىو اختيار مكي، وأيب طاىر، وادلهدوي، وأيب طاىر بن سوار، وابن الفحام،114) )

(، 1/61(، شرح اذلداية)55(، العنوان )ص: 1/106الرسم. ينظر: الكشف)وافق  واختار الداين من مذىب األخفش وسيبويو ما
 (. 444/ 1(، النشر )597/ 2(، جامع البيان )1/156(، التذكرة)388ادلستنَت )ص:
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علتو يف ذلك أهنا ليست بياء ساكنو زلضة، إمنا ىي بُت بُت بزنتها متحركة، فكما تكون الضمة قبلها وىي متحركة، كذلك 115) )
/ 2جامع البيان ) (،1/106لها وىي بُت بُت، قال الداين: وىذا مذىب اخلليل وسيبويو وىو القياس.  ينظر: الكشف)تكون قب

595 .) 
 (.239الكايف يف القراءات السبع)ص:116) )
 ألهنا بُت اذلمزة ادلضمومة والياء الساكنة فحركتها أوىل هبا من حركة ما قبلها. 117) )
 (.240)ص:الكايف يف القراءات السبع118) )
وحكاه الكسائي، وسيبويو  غَت أنو مل يقسو فخصو بالسماع، ومل جيعلو مطرداً،  وحكى ابن سوار، وأبو العالء اذلمذاين وغَتمها 119) )

 الوجهُت، قال الشاطيب: 
َلُو ... أِو اْلَيا فَـَعْن بـَْعٍض بِااِلْدَغاِم مُحِّاَل وىو  - 251  من زيادات الشاطبية على التيسَتَوَما َواٌو َاْصِليٌّ َتَسك َن قَـبـْ

 (. 1/436(النشر)167(، وقف محزة وىشام للمرادي)ص:20الشاطبية )ص:  (،385(، ادلستنَت)ص:180ينظر: إبراز ادلعاين )ص: 
 والصحيح الثابت رواية يف ىذا النوع ىو النقل ليس وىو اختيار مكي، وابن غلبون، والداين، وابن الباذش، قال ابن اجلزري:120) )

(، 316(، التبصرة)ص:1/109ينظر: الكشف) إال، وىو الذي مل أقرأ بغَته على أحد من شيوخي، وال آخذ بسواه، واهلل ادلوفق.
 (. 436/ 1(، النشر )206(، اإلقناع )ص: 39(، التيسَت)ص:1/153التذكرة)

 (.241الكايف يف القراءات السبع)ص:121) )
 (.243الكايف يف القراءات السبع)ص:122) )
 (.244الكايف يف القراءات السبع)ص:123) )
ىذا ىو التخفيف الرمسي وقد ذىب إىل ذلك مجاعة من أىل األداء كالداين، ومكي، والشاطيب ومن تبعهم على ذلك من 124) )

اَل.رَ   ... َوَقْد ........................... - 244ادلتأخرين، قال الشاطيب:   َوْوا أَن ُو بِاخَلطِّ كاَن ُمَسهِّ
 ...  َفِفي اْلَيا يَِلي واْلَواِو َواحَلْذِف َرمْسَُو  - 245                        
 (، 20(، الشاطبية )ص: 41(،  التيسَت)ص:1/112) (، الكشف321)ص: ينظر: التبصرة

 (.245الكايف يف القراءات السبع)ص:125) )
وىل وىي ادلفتوحة بعد الكسر يقصد بذلك مطلق التغيَت قال ابن اجلزري: فتسهيل ىذا القسم كالقسم قبلو يبدل يف الصورة األ126) )

ويسهل بُت بُت يف الصور اخلمس الباقية، إال أنو اختلف عن محزة يف تسهيلو كاالختالف يف تسهيل ادلتوسط بغَته من ادلتحرك  ،ياء
/ 1العشر ) بعد الساكن شلا اتصل رمسًا ضلو )يا أيها، واألرض( فسهلو اجلمهور كما تقدم، وحققو مجاعة كثَتون. النشر يف القراءات

438 .) 
 (.246الكايف يف القراءات السبع)ص:127) )
 وعلتو يف ذلك أنو أجراه رلرى كل ساكن، يقع قبل اذلمزة،  غَت حروف ادلد واللُت، فألقى على اذلاء احلركة لسكوهنا. الكشف128) )
(1/93.) 
صل، فهي غَت متصلة باذلمزة، واذلمزة مبتدأ ألن الوقف على اذلاء الزم، ولذلك جيء هبا، فإذا كان الوقف على اذلاء ىو األ129) )

 (. 1/93ألن احلركة إمنا تلقى على ساكن متصل لفظو باذلمز. الكشف) ؛هبا، فال حيسن يف ىذا التقدير إلقاء احلركة
 وىو مذىب مجهور أىل االداء، وىو اختيار مكي، والداين، والشاطيب، وقد ضعف الشاطيب النقل بقولو: 130) )
 ...... وَِكَتابَِيْو ... بِااِلْسكاِن َعْن َوْرٍش َأَصح  تـََقب اَل ........ - 234                             

قال ابن اجلزري: وترك النقل فيو ىو ادلختار عندنا، واألصح لدينا، واألقوى يف العربية، وذلك أن ىذه اذلاء ىاء سكت، وحكمها 
إال يف الوقف، فإذا خولف األصل فأثبتت يف الوصل  فال تثبت السكون، فال حترك إال يف ضرورة الشعر على ما فيو من قبح، وأيضاً 
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إجراء لو رلرى الوقف ألجل إثباهتا يف رسم ادلصحف، فال ينبغي أن خيالف األصل من وجو آخر، وىو حتريكها، فيجتمع يف حرف 
 واحد سلالفتان. 

 (. 409/ 1القراءات العشر ) (، النشر يف19(، الشاطبية )ص: 186(، اإلقناع )ص: 36)ص: (، التيسَت309)ص: ينظر: التبصرة
 (.249)ص: الكايف يف القراءات السبع131) )
 َويف طَاَل ُخْلٌف َمْع ِفَصااًل َوِعْنَدماَ ... - 361وىو اختيار الداين يف جامع البيان، وذكر الشاطيب الوجهُت يف ذلك فقال:  132) )

 (. 29(، الشاطبية )ص: 789/ 2ينظر: جامع البيان )
 ظُت الًتقيق، وىو مذىب مكي، الداين، وأيب طاىر، وابن غلبون، وادلهدوي.  يقصد ببُت اللف133) )

 (. 1/131) (، شرح اذلداية1/246) (، التذكرة65العنوان )ص:  (،58(، التيسَت)ص: 416)ص: ينظر: التبصرة
خيم...... والوجهان بقوة احلرف ادلستعلي، وىو األقوى قياسًا واألقرب إىل مذىب رواة التف قال ابن اجلزري: اعتداداً 134) )

وألن السكون عارض، ويف  ؛ألن احلاجز يف األول ألف وليس ْتصُت ؛صحيحان يف ىذا الفصل والذي قبلو. واألرجح فيهما التغليظ
   قلت: وبذلك يظهر قوة اختياره ذلذا الوجو. (. 114/ 2ذىب من غلظ. النشر )التغليظ داللة على حكم الوصل يف م

 (.288لقراءات السبع)ص:الكايف يف ا135) )
فقوم من أىل األداء يغلظون الالم يف  وىو اختيار الداين يف جامع البيان قال:  فإن وقعت الالم ادلفتوحة بُت حرفُت مستعليُت136) )

 ذلك يف مذىب ورش من طريق األزرق من أجل حريّف االستعالء، وآخر يرّققوهنا لعدم النص عن ورش فيو. وبذلك قرأت وبو آخذ.
 (.791/ 2نظر: جامع البيان )ي
 (، التلخيص52)ص: (، تلخيص العبارات1/135) اختيار ادلهدوي، وابن بليمة، وأيب معشر الطربي. ينظر: شرح اذلداية137) )

 (.    198)ص:
ا قولو وىو أكثر يتناىف مع ما قرره ابن اجلزري حيث نسب ذلك إىل الشذوذ فقال: وقد شذ بعض ادلغاربة، وادلصريُت فروو 138) )
فروى بعضهم تغليظها إذا وقعت بُت حريف استعالء ضلو خلطوا، وأخلصوا، واستغلظ، وادلخلصُت،  غليظ الالم يف غَت ما ذكرنا...ت

(، 290)ص: الكايف يف القراءات السبع واخللطاء، واغلظ، وزاد أي: صاحب كتاب الكايف ـ  أيضا تغليظها يف فاختلط، وليتلطف.
  (.114/ 2النشر )

 (. 778/ 2وىو مذىب الباقُت من أىل األداء، وىو اختيار الداين يف جامع البيان، طرداً لقياس القاعدة.  جامع البيان )139)  )
(، 1/213ينظر: الكشف) وىو اختيار مكي، وابن سفيان، وابن الفحام، وادلهدوي، وعلتهم يف ذلك تناسب رءوس اآلي.140) )

 (. 97/ 2(، النشر )223اذلادي)ص:
وبالوجهُت عند ابن غلبون، وأيب معشر الطربي، وابن بليمة، والداين، وكال الوجهُت مقروء هبما واختار ادلصنف التفخيم كونو 141) )

 (. 97/ 2(،  النشر يف القراءات العشر )50(، تلخيص العبارات)ص:1/225ينظر: التذكرة) أىل االداء.ن األكثرين من ورد ع
 (.302السبع)ص: الكايف يف القراءات142) )
فخمو قواًل واحدًا ابن الفحام، وذكر الوجهُت فيو مكي، والباقون بالًتقيق قواًل واحداً، واختار ادلصنف الًتقيق لكثرة اآلخذين 143) )

 (.97/ 2النشر ) (،411بو من القراء.  ينظر: التبصرة)ص:
 (.302الكايف يف القراءات السبع)ص:144) )
القراء، وذىب كثَت من ادلغاربة إىل ترقيقها لورش من طريق ادلصريُت، وىو مذىب ابن بليمة، وىو مذىب األىوازي جلميع 145) )

 احلصري، قال احلصري: وال تقر را ادلرء إال رقيقة ... لدى سورة األنفال أو قصة السحر.  وعلتهم يف ذلك: كسر اذلمزة بعدىا.
 (. 102/ 2(، النشر )132حلصرية)ص:(، القصيدة ا51(، تلخيص العبارات)ص:113الوجيز )ص:  ينظر: 
 ذكر الوجهُت فيها كاًل من مكي واختار الًتقيق فيها، واختار الداين فيها التفخيم مع ذكره للوجهُت، معلالً ذلك بالفتح قبلها.146) )
 (.784/ 2(، جامع البيان )408ينظر: التبصرة)ص: 
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 (.302الكايف يف القراءات السبع)ص:147) )
والتفخيم ىو األصح والقياس لورش، ومجيع القراء، وىو الذي مل يذكر يف الشاطبية، والتيسَت، والكايف،  قال ابن اجلزري:148) )

نو وبُت ادلرء واذلادي، واذلداية، وسائر أىل األداء سواه، وأمجعوا على تفخيم ترميهم، ويف السرد، ورب العرش واألرض وضلوه، وال فرق بي
 ي مذىب ابن شريح يف اختياره التفخيم ، وقال الشاطيب:قلت: وىذا يقو  -واهلل أعلم  -

ْرِقيِقِو َنصٌّ َوثِيٌق فَـَيْمُثاَل  - 353                                 َوَما بـَْعَدُه َكْسٌر أَِو اْلَيا َفَما ذَلُْم ... ِبتـَ
اَل          - 354                                 َوَما ِلِقَياٍس يف اْلِقَراءة َمْدَخٌل ... َفُدوَنَك َما ِفيِو الرِّضاَ ُمَتَكفِّ

 (.102/ 2(، النشر يف القراءات العشر )29(، الشاطبية )ص: 1/142 (، شرح اذلداية)57)ص:  التيسَتينظر:  
 (.51)ص: روى ذلك ابن بليمة يف تلخيصو. ينظر: تلخيص العبارات149) )
ف وقع اخلالف يف لفظ )فرق(، وذلك لكسرة القاف قال ابن اجلزري: واختلفوا يف فرق من سورة الشعراء من أجل كسر حر 150) )

االستعالء، وىو القاف فذىب مجهور ادلغاربة، وادلصريُت إىل ترقيقو، وىو الذي قطع بو يف التبصرة، واذلداية، واذلادي، والكايف، 
وذىب سائر أىل األداء إىل التفخيم، وىو الذي يظهر من نص التيسَت وظاىر العنوان والتلخيصُت، وغَتىا. وىو ، والتجريد، وغَتىا

الوجهُت صاحب جامع البيان، والشاطبية، واإلعالن، وغَتىا. والوجهان صحيحان إال أن النصوص متواترة على القياس، ونص على 
 (. 103/ 2الًتقيق، وحكى غَت واحد عليو اإلمجاع. النشر يف القراءات العشر )

رقيق ما وقع بعد حرف والقول بالًتقيق قول شاذ ال يقرأ بو نص على ذلك ابن اجلزري بقولو: وقد شذ بعضهم فحكى ت151) )
استعالء من ذلك عن ورش من طريق األزرق كما ذكره يف الكايف، وتلخيص ابن بليمة يف أحد الوجهُت، وىو غلط والصواب ما عليو 

 (. 103/ 2. النشر يف القراءات العشر )-واهلل أعلم  -عمل أىل األداء 
 (.303الكايف يف القراءات السبع)ص:152) )
واختلف عن قنبل ، فروى عنو العراقيون قاطبة اذلاء كالبزي، وىو الذي يف الكايف، واذلداية، واذلادي،  قال ابن اجلزري:153) )

والتجريد، وغَتىا. وقطع لو بالتاء فيهما صاحب التبصرة، والتيسَت، والشاطبية، والعنوان، والتذكرة، وتلخيص العبارات، وغَتىا. وبذلك 
 (. 131/ 2ر )النشر يف القراءات العش قرأ الباقون.

اخلالف للكسائي فيها انفراد لصاحب العنوان فيها أليب احلارث قال ابن اجلزري: وانفرد صاحب العنوان عن أيب احلارث بالتاء 154) )
 (. 132/ 2(، النشر )136يف الثانية كاجلماعة. ينظر: العنوان )ص: 

مكي الوقف باذلاء على الثاين فقط، ومل ينص يف النشر على اخلالف ذكره ابن الباذش قال : وقرأت للبزي من طريق أيب زلمد 155) )
 (. 1/131(، النشر)257اخلالف للبزي. ينظر: اإلقناع )ص: 

 (.445الكايف يف القراءات السبع)ص:156) )
 (. 307/ 1اخلالف ورد خلالد عن محزة فيكون لو وجهان اإلسكان واإلشباع يف اذلاء. النشر يف القراءات العشر )157) )
 (.451كايف يف القراءات السبع)ص:ال158) )
 

 المصادر والمراجع:
 القرآن الكرًن.

اإلبانة عن معاين القراءات: ادلؤلف: أبو زلمد مكي بن أيب طالب مَحّوش بن زلمد بن سلتار القيسي القَتواين مث األندلسي  .1
 ىـ(، احملقق: الدكتور عبد الفتاح إمساعيل شليب، الناشر: دار هنضة مصر للطبع والنشر. 437القرطيب ادلالكي )ادلتوىف: 

ؤلف: أبو القاسم شهاب الدين عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراىيم ادلقدسي الدمشقي إبراز ادلعاين من حرز األماين، ادل .2
 ىـ(، الناشر: دار الكتب العلمية. 665ادلعروف بأيب شامة )ادلتوىف: 
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ىـ(، احملقق: د. عبد 444األحرف السبعة للقرآن: ادلؤلف: عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداين )ادلتوىف:  .3
 . 1408مكة ادلكرمة الطبعة: األوىل،  -ن طحان، الناشر: مكتبة ادلنارة ادلهيم

 م. 2002ىـ ـ 1423 1األحرف السبعة: ادلؤلف: د. عبد العزيز عبد الفتاح القارئ، مؤسسة الرسالة، ط، .4
معة أم القرى، االختيار عند القراء مفهومو مراحلو أثره يف القراءات: رسالة ماجستَت، إعداد: أمُت بن إدريس فالتو، جا .5

 ىـ . 1421
اإلقناع يف القراءات السبع: ادلؤلف: أمحد بن علي بن أمحد بن خلف األنصاري الغرناطي، أبو جعفر، ادلعروف بابن الَباِذش  .6

 ىـ(، الناشر: دار الصحابة للًتاث.540)ادلتوىف: 
ىـ(، 599مَتة، أبو جعفر الضيب )ادلتوىف: بغية ادللتمس يف تاريخ رجال أىل األندلس: ادلؤلف: أمحد بن حيِت بن أمحد بن ع .7

 القاىرة. –الناشر: دار الكاتب العريب 
ىـ(، حتقيق: زلمد غوث الندوي، الدار السلفية ـ 437التبصرة يف القراءات السبع: ادلؤلف: مكي بن أيب طالب القيسي )ت: .8

 م.1982ىـ ـ 1402، 2اذلند، ط
ىـ(، أعتٌت 1338يقة اإلتقان: ادلؤلف: الشيخ طاىر اجلزائري الدمشقي )ت:التبيان لبعض ادلباحث ادلتعلقة بالقرآن على طر  .9

 بو: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب ادلطبوعات اإلسالمية ـ حلب. 
ىـ(، دراسة وحتقيق: د. أدين رشدي سويد، 399التذكرة يف القراءات الثمان: ادلؤلف: طاىر بن عبد ادلنعم بن غلبون )ت: .10

 م. 1991ىـ ـ 1412ـ 1لقرآن الكرًن ـ جده، طاجلماعة اخلَتية لتحفيظ ا
ىـ(، حتقيق: سبيع 514تلخيص العبارات بلطيف اإلشارات يف القراءات السبع: ادلؤلف: احلسن بن خلف بن بليمة )ت: .11

 ىـ. 1988ىـ ـ 1409، 1محزة حاكمي، دار القبلة ـ جده، ط
ىـ(، دراسة وحتقيق: زلمد 478د الصمد الطربي )ت:التلخيص يف القراءات الثمان: ادلؤلف: أبو معشر عبد الكرًن بن عب .12

 حسن عقيل موسى، اجلماعة اخلَتية لتحفيظ القرآن الكرًن ـ جده. 
التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين واألسانيد: ادلؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن زلمد بن عبد الرب بن عاصم النمري  .13

بن أمحد العلوي ، زلمد عبد الكبَت البكري، الناشر: وزارة عموم األوقاف ىـ(، حتقيق: مصطفى 463القرطيب )ادلتوىف: 
 ىـ.  1387ادلغرب، عام النشر:  –والشؤون اإلسالمية 

ىـ(، احملقق: اوتو 444التيسَت يف القراءات السبع: ادلؤلف: عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداين )ادلتوىف:  .14
 م. 1984ىـ/ 1404بَتوت الطبعة: الثانية،  –لعريب تريزل، الناشر: دار الكتاب ا

ىـ(، الناشر: 444جامع البيان يف القراءات السبع: ادلؤلف: عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداين )ادلتوىف:  .15
 م.  2007 -ىـ  1428اإلمارات، الطبعة: األوىل،  -جامعة الشارقة 

رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وسننو وأيامو = صحيح البخاري: ادلؤلف: زلمد اجلامع ادلسند الصحيح ادلختصر من أمور  .16
بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي، احملقق: زلمد زىَت بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن 

 ىـ. 1422السلطانية بإضافة ترقيم زلمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: األوىل، 
حكام القرآن = تفسَت القرطيب: ادلؤلف: أبو عبد اهلل زلمد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس اجلامع أل .17

القاىرة، الطبعة:  –ىـ(، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراىيم أطفيش، الناشر: دار الكتب ادلصرية 671الدين القرطيب )ادلتوىف: 
 م.  1964 -ىـ 1384الثانية، 

وكمال اإلقراء: ادلؤلف: علي بن زلمد بن عبد الصمد اذلمداين ادلصري الشافعي، أبو احلسن، علم الدين مجال القراء  .18
بَتوت،  –دمشق  -د. زلسن خرابة، الناشر: دار ادلأمون للًتاث  -ىـ(، حتقيق: د. مروان العطي ة 643السخاوي )ادلتوىف: 

 م. 1997 -ىـ  1418الطبعة: األوىل 
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ىـ(، احملقق : 748ادلؤلف : مشس الدين أبو عبد اهلل زلمد بن أمحد بن عثمان بن َقادْياز الذىيب )ادلتوىف :  سَت أعالم النبالء: .19
 م.  1985ىـ /  1405رلموعة من احملققُت بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، الناشر : مؤسسة الرسالة، الطبعة : الثالثة ، 

ىـ(، حتقيق ودراسة: د. حازم سعيد حيدر، مكتبة 440ادلهدوي )ت:شرح اذلداية: ادلؤلف: أب العباس أمحد بن عمار  .20
 ىـ. 1415الرشد ـ الرياض، 

ىـ(، حتقيق : زلمد خضر 749شرح باب وقف محزة وىشام على اذلمز من الشاطبية: ادلؤلف: حسن بن قاسم ادلرادي)ت: .21
 الزوبعي ـ جامعة بغداد. 

ىـ( ، عٍت بنشره  578خلف بن عبد ادللك بن بشكوال )ادلتوىف: الصلة يف تاريخ أئمة األندلس: ادلؤلف: أبو القاسم  .22
 م. 1955 -ىـ  1374وصححو وراجع أصلو: السيد عزت العطار احلسيٍت، الناشر: مكتبة اخلاصلي، الطبعة: الثانية، 

ىـ(، 455وىف: العنوان يف القراءات السبع: ادلؤلف: أبو طاىر إمساعيل بن خلف بن سعيد ادلقرئ األنصاري السرقسطي )ادلت .23
جامعة البصرة(، الناشر: عامل الكتب، بَتوت عام  -الدكتور خليل العطية()كلية اآلداب  -احملقق: )الدكتور زىَت زاىد 

 ىـ. 1405النشر: 
ىـ(: 833غاية النهاية يف طبقات القراء: ادلؤلف: مشس الدين أبو اخلَت ابن اجلزري، زلمد بن زلمد بن يوسف )ادلتوىف:  .24

 ىـ ج. برجسًتاسر1351الناشر: مكتبة ابن تيمية، الطبعة: عٍت بنشره ألول مرة عام 
ىـ(، 575متوين األموي اإلشبيلي )ادلتوىف: فهرسة ابن خَت اإلشبيلي: ادلؤلف: أبو بكر زلمد بن خَت بن عمر بن خليفة الل .25

 م.1998ىـ/1419بَتوت/ لبنان، الطبعة: الطبعة األوىل،  -احملقق: زلمد فؤاد منصور، الناشر: دار الكتب العلمية 
ىـ(، حتقيق د. توفيق العبقري، 488القصيدة احلصرية يف قراءة نافع: ادلؤلف: علي بن عبد الغٍت احلصري القَتواين )ت: .26

 م.2002ىـ ـ 1423، 1ة أوالد الشيخ ـ طمكتب
ىـ(، حتقيق ودراسة: سامل الزىراين، رسالة ماجستَت، 476الكايف يف القراءات السبع: ادلؤلف: زلمد بن شريح الرعيٍت)ت: .27

 ىــ .1419جامعة أم القرى، 
ىـ(، 324غدادي )ادلتوىف: كتاب السبعة يف القراءات: ادلؤلف: أمحد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر بن رلاىد الب .28

 ىـ.1400احملقق: شوقي ضيف، الناشر: دار ادلعارف، مصر، الطبعة: الثانية، 
ىـ(، حتقيق: زلي 437الكشف عن وجوه القراءات السبع، وعللها وحججها: ادلؤلف: مكي بن أيب طالب القيسي)ت: .29

 ىـ . 1394الدين رمضان، مطبوعات رلمع اللغة العربية ـ دمشق، 
الكربى يف القراءات العشر: ادلؤلف: أيب العز زلمد بن احلسُت بن بندار القالنسي، مراجعة مجال الدين زلمد شرف، الكفاية  .30

 . 1دار الصحابة ـ طنطا، ط
ىـ(، احملقق: دائرة 852لسان ادليزان: ادلؤلف: أبو الفضل أمحد بن علي بن زلمد بن أمحد بن حجر العسقالين )ادلتوىف:  .31

 م.1971ىـ /1390لبنان، الطبعة: الثانية،  –اذلند، الناشر: مؤسسة األعلمي للمطبوعات بَتوت  –ادلعرف النظامية 
منت الشاطبية = حرز األماين ووجو التهاين يف القراءات السبع: ادلؤلف: القاسم بن فَته بن خلف بن أمحد الرعيٍت، أبو زلمد  .32

ناشر: مكتبة دار اذلدى ودار الغوثاين للدراسات القرآنية، الطبعة: ىـ(، احملقق: زلمد دتيم الزعيب، ال590الشاطيب )ادلتوىف: 
 م. 2005 -ىـ  1426الرابعة، 

ادلرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز: ادلؤلف : أبو القاسم شهاب الدين عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراىيم  .33
بَتوت، سنة  –قق : طيار آليت قوالج، الناشر : دار صادر ىـ(، احمل665ادلقدسي الدمشقي ادلعروف بأيب شامة )ادلتوىف : 

 م. 1975 -ىـ  1395النشر : 
ىـ(، حتقيق ودراسة: أمحد طاىر أويس، 496ادلستنَت يف القراءات العشر: ادلؤلف: أمحد بن علي بن سوار البغدادي )ت: .34

 ىـ . 1413رسالة دكتوراه، اجلامعة اإلسالمية ـ ادلدينة ادلنورة، 
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: ادلؤلف: مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشَتي صحيح ادلختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل ادلسند ال .35
 بَتوت.  –ىـ(، احملقق: زلمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الًتاث العريب 261النيسابوري )ادلتوىف: 

مث البصري، ادلعروف باألخفش األوسط )ادلتوىف:  معاىن القرآن لألخفش : ادلؤلف: أبو احلسن اجملاشعي بالوالء، البلخي .36
 م.  1990 -ىـ  1411ىـ(، حتقيق: الدكتورة ىدى زلمود قراعة، الناشر: مكتبة اخلاصلي، القاىرة، الطبعة: األوىل، 215

از الذىيب معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار: ادلؤلف: مشس الدين أبو عبد اهلل زلمد بن أمحد بن عثمان بن َقاديْ  .37
 م.1997 -ىـ 1417ىـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل 748)ادلتوىف: 

ىـ(، احملقق: 502ادلفردات يف غريب القرآن: ادلؤلف: أبو القاسم احلسُت بن زلمد ادلعروف بالراغب األصفهاىن )ادلتوىف:  .38
 ىـ.  1412 -شق بَتوت، الطبعة: األوىل دم -صفوان عدنان الداودي، الناشر: دار القلم، الدار الشامية 

ىـ(، الناشر: مطبعة عيسى البايب احلليب 1367مناىل العرفان يف علوم القرآن: ادلؤلف: زلمد عبد العظيم الز ْرقاين )ادلتوىف:  .39
 وشركاه، الطبعة: الطبعة الثالثة. 

ىـ(، احملقق  833مد بن زلمد بن يوسف )ادلتوىف : النشر يف القراءات العشر: ادلؤلف : مشس الدين أبو اخلَت ابن اجلزري، زل .40
 ىـ(، الناشر : ادلطبعة التجارية الكربى ]تصوير دار الكتاب العلمية[.  1380: علي زلمد الضباع )ادلتوىف 

 نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، وذكر وزيرىا لسان الدين بن اخلطيب .41
 -ىـ(، احملقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر1041اين )ادلتوىف: ادلؤلف: شهاب الدين أمحد بن زلمد ادلقري التلمس .42

 .10لبنان ص. ب  -بَتوت 
ىـ(، حتقيق د. خالد حسن أبو اجلود، دار عباد 413اذلادي يف القراءات السبع: ادلؤلف: زلمد بن سفيان القَتواين )ت: .43

 م. 2011ىـ ـ 1432ـ 1الرمحن ـ القاىرةـ ط
ُت وآثار ادلصنفُت: ادلؤلف: إمساعيل بن زلمد أمُت بن مَت سليم الباباين البغدادي )ادلتوىف: ىدية العارفُت أمساء ادلؤلف .44

، أعادت طبعو باألوفست: دار 1951ىـ(، الناشر: طبع بعناية وكالة ادلعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية استانبول 1399
 لبنان. –إحياء الًتاث العريب بَتوت 
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 د. زلمد برك مخيس عبد ع ...اختيارات ابن شريح يف كتابو الكايف يف القراءات السب

 

Selections of Ibn Shoraih in his book al-Kafi in the Five Recitations 

(Collecting and Studying) 

Dr. Mohamed Brek Khamees Obed 

Abstract 

Praise be to Allah and peace and blessings be upon the Messenger of Allah, His family 

members, His companions and upon those who follow His footsteps.  

Research title: Selections of Ibn Shoraih in his book al-Kafi in the Five Recitations 

(Collecting and Studying) 

Research Subject: Selection in the Reciters’ View. 

Research Plan: The research consists of an introduction in which I pointed out to the 

reason behind selecting the topic, its significance, the research plan and the research 

method. 

 The research was divided into two sections:  

1) Selection in the reciters’ view, which is divided into three subsections:  

a) Definition of selection linguistically and terminologically.  

b) Reasons of selection. 

c) Selection controllers. 

2) Selections of Ibn Shoraih, which is divided into three subsections: 

a) Short biography for Ibn Shoraih. 

b) Reasons of selection in the view of Ibn Shoraih. 

c) Studying the selections of Ibn Shoraih. 

Conclusion: In the conclusion I referred to the findings and recommendations. 
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ُهيليُ لسُ ل ُُفيُالنَّحوُركُ الفُ ُنتائجُ 
 يُ ق دُ العُ ُويُ النَّحُ ُحليلُ فيُالتَُّةٌُاسُ رُ دُ 

 
 ٤نيب بن ١نفوظ بن كرامة الزُّبيدمد.                                                                                       

 رؼ اٞنشارؾأستاذ النٍَّحو كالصَّ                                                                            
 سيئوفجامعة  ،بيةة الّتَّ ة بكليَّ غة العربيَّ قسم اللُّ                                                                                     

ُ:ملخصال
ُي ّٔا ككشفياا  أًلمرىيًن اننىًٌن: أكٟناا أفَّ  ربطي التَّحليًل النٍَّحومّْ بالعقيدة ًمن األدُّ يػيعى  مور ال ي بجبي اعاتتنا

ليل النٍَّحومّْ اٞنرتبط ّنعتقىد اٞنؤلّْف، كىذا الرَّبط يكوف  كيتب اللُّغة بفركتاا ككيتب التَّفسًن كالفقو تزخر بالتحَّ
اخليِّا ٟنذه الكيتب، كًكال األمرىيًن حيتاجي إليااا خفيِّا يف كثًنو ًمن اٞنواضع. كنانيااا أفَّ ىذا العىاىلى يػيعىدُّ نقدنا د

الباحثي كاٞنتلقّْي  كًمن ىنا تنبع أمهية ىذا البحث الذم قاـ بدراسة التَّحليل النٍَّحومّْ العىقىًدمّْ يف كتاب بجاع 
، أعا كىو كتاب )نتائجي الًفكىر يف النَّحو( لًعىلى  مو ًمن أتالـ النَّحو يف بٌن النَّحو التَّنظًنمّْ كالنَّحو التطبيقيّْ

 األندلس ىو )السُّايليُّ(.
تصىر، كملحوقة ِنإنة  كقد توزَّتت مادة البحث تلى أربعة مباحث، مسبوقة ّنلىخَّص كمقدّْمة كمااد ٢ني
كنتائج كقائاة اٞنصادر  اٞنبحث األكؿ تناكؿ التَّحليلى النٍَّحومَّ العىقىًدمَّ يف مسائل العوامل كاٞنصطلحات 

ىا، كاٞنبحث الثَّاين تناكؿ التَّحليلى النٍَّحومَّ العىقىًدمَّ يف مسائل األفعاؿ، كاٞنبحث الثَّالث تناكؿ التَّحليلى كحدكد
 النٍَّحومَّ العىقىًدمَّ يف مسائل األٚناُ، كاٞنبحث الرَّابع تناكؿ التَّحليلى النٍَّحومَّ العىقىًدمَّ يف اٜنركؼ.

راسة أفَّ كتاب )نتائج الًفكىر يف النَّحو( ًمن الكيتب ال ي ٗنعت بٌن النَّحو ىذه الدّْ  كلعلَّ ًمن أبرز نتائج
أفَّ التَّحليلى النٍَّحومَّ  التَّنظًنمّْ كالنَّحو التَّطبيقيّْ فىكثيرت فيو التَّحليالت النٍَّحويَّة ال ي ٟنا ارتباطه تىقىًدمّّ، كاا

كخاصَّة  فان العامَّة: اتتااديه اٞنعىن، كاعاحتكاـ إىل السّْياؽ يف  العىقىًدمَّ تند السُّايليّْ اتَّسم ّنالمحى تامَّة
األمور احملتالىة، كًمن اٝناصَّة: كضعي أصوؿو كضوابطى ْناع شتات ما تفرَّؽ ًمن مسائل الباب بصورة عافتة، 

يقيمى تلى ذلك قاتدةن كالتَّفرُّد يف بعض التَّحليالت، كاىتاامو ّنوافقة اللَّفظ بناُ كصوتنا للاعىن كاعاستعااؿ ل
السُّايليَّ جعل اللُّغةى كالتَّحليلى النٍَّحومَّ كسيلةن لنيصرًة مذىًبو العىقىًدمّْ، كذلك ًمن  أفَّ كمناا  يطَّرد تلياا الباب.

    خالؿ كضع ضوابط تفرَّد بكثًن مناا، كيفّْق يف كثًن مناا، فاطَّرد يف اٞنواضع كلّْاا، كمل ييوفٍَّق يف بعضاا، إذ 
تًاده ميبتىًكره.مل   يطَّرًد يف كلّْ اٞنواضع، كىو يف ذلك كلّْو ٠ني

مة ُ:الم قد 
إفَّ اٜنادى هلًل ٥ناديه كنستعينيو كنستغفريه، كنعوذي باهلًل ًمن شيركًر أنفًسنا، كًمن سيئاًت أتاالًنا، مىن يٍاًدًه اهللي 

ا تبديه فال ميًضلَّ لىو، كمىن ييٍضًلٍل فىال ىىاًدمى لىو، كأشادي أٍف عا  إلوى إعاَّ اهللي كحدىه عا شريكى لىو، كأشادي أفَّ ١ناَّدن
 كرسوليو.
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 ...ايليّْ لسُّ لً  يف النَّحو ركى الفً  نتائجي 
 

 الزُّبيدم ٤نيب بن ١نفوظد. 

 أمَّا بعد:
ا  إفَّ دراسةى التَّحليًل العىقىًدمّْ يف كيتب اللُّغة تامَّة كالنَّحو خاصَّة ميفيده ف للباحًثٌنى كاٞنتلقٌّْنى  إذ يػيعىدُّ نقدن

باحث تلى بيّْنة ًمن أمره تند قراُة ىذا الكتاب أك ذاؾ  فيأمىن ٣نَّا داخليِّا ٟنا ًمن اٛناة العىقًديَّة، كبو يكوف ال
ه، كيكتشف الرَّبطى اٝنفيَّ بٌن التَّحليل النٍَّحومّْ كمعتقىد اٞنؤلّْف  ألفَّ التَّحليلى النٍَّحومَّ يف كثًن ًمن  الف معتقدى ُيي

ا بالتَّحليل العىقىًدمّْ مزجنا ليس ّنقدكر كلّْ  كاحد أٍف ييدركىو، كتزداد أمهيَّة ىذا البحث أفَّ  اٞنسائل يكوف ٣نزكجن
الكتابى موضوع الدّْراسة بجاع بٌن ًشقَّي النَّحو التَّنظًنمّْ كالتطبيقيّْ  إذ ّٔاا يظار التَّحليلي بوضوح، كاا أفَّ 

  شواىده القرآنيَّة كثًنة. 
طَّط البحث  فتوزَّتت تلى أر  بعة مباحث، مسبوقة ّنلىخَّص كمقدّْمة كقد ٓنكّْات اٞنادةي الًعلايَّة يف ٢ني

تصىر، كملحوقة ِنإنة كنتائج كقائاة اٞنصادر  اٞنبحثي األكؿ تناكؿ التَّحليلى النٍَّحومَّ العىقىًدمَّ يف  كمااد ٢ني
، مسائل العوامل كاٞنصطلحات كحدكدىا، كاٞنبحثي الثَّاين تناكؿ التَّحليلى النٍَّحومَّ العىقىًدمَّ يف مسائل األفعاؿ

كاٞنبحثي الثَّالث تناكؿ التَّحليلى النٍَّحومَّ العىقىًدمَّ يف مسائل األٚناُ، كاٞنبحثي الرَّابع تناكؿ التَّحليلى النٍَّحومَّ 
 العىقىًدٌم يف مسائل اٜنركؼ.

مذىبيو قاـ الدكتور ١ناَّد إبراىيم البػىنَّا بدراسة السُّايليّْ كترانو يف كتاب بعنواف )أبو القاسم السُّايليُّ ك 
النٍَّحومُّ(، كىناؾ رسائل كأُناث متنوّْتة كيًتبٍت يف مسائل النَّحو حاؿ كوهنا مرتبطة بالعقيدة، غًن أفَّ إفرادى 

 السُّايليّْ ككتاًبو )نتائجي الفكر يف النَّحو( بدراسة يف التَّحليل النٍَّحومّْ العىقىًدمّْ مل تيسبىق ىذه الدّْراسةي ّنثلو.
فيَّ يف ىذه الدّْراسة، ١ناكعان تتبُّع اٞنواضع ال ي ربط فياا السُّايليُّ التَّحليلى النٍَّحومَّ سلكت اٞنناجى الوص

بالعقيدة، سواُ أكانت اٞنسألة العىقىًديَّة ًخالفيَّة أـ كانت متَّفقنا تلياا، إنباتنا أك تنزيانا، مقتًصرنا تلى كتاب 
دة الًعلايَّة للاباحث، ميتجنّْبنا اإلطالة إعاَّ يف مواضع معدكدة كاٞنااد )نتائجي الًفكىر يف النَّحو( يف ما يتعلَّق باٞنا

ألنَّو سيغين تن إتادة كثًن ًمن األمور يف اٞنباحث، ككاسألة اعاسم كاٞنساَّى عاتتبارات خاصَّة ّٔا  إذ أطاؿ 
. كالتزمتي تونيق اآليات القرآنيَّة يف السُّايليُّ فياا كفرَّتاا، كىي ٓنتاج إىل إيضاح  ًٝنفائاا تلى كثًن ًمن اٞنتلقٌّْن

منت البحث كليس يف اٟنامش  ٕنييزنا للنَّص القرآينّْ ًمن غًنه ًمن النُّصوص، كتركتي اآليات الواردة ًضان نصٍّ 
حريفٍّ ًمن غًن تونيق، كاا التزمت بذكر اٞنصدر يف اٟنامش كإٍف تكرَّر يف اٟنامش الذم قبلو  إذ يكثر ذلك يف  

عىبي كتاب )نتا ئجي الًفكىر( فينتج تنو تكرار يف تدَّة صفحات، فلو استعالت اعاختصار )اٞنرجع السَّابق( سىيىتػٍ
 القارئي يف تقليب الصَّفحات قبل اٜنصوؿ تلى اٟنامش الذم ذيًكر فيو اٞنصدر.

ُ:ادٌُهُ مُ 
نَّظرمّْ للنَّحو الكتابي موضوع البحث ىو )نتائجي الًفكىر يف النَّحو(، كىو كتابه بجاع بٌن اٛنانب ال

، فيو مسائل متنوتة  ليغويَّة ك٥ٍنويَّة كبالغيَّة كتفسًنيَّة كفقايَّة كتقىًديَّة، بعضياا ألَّفاا  كاٛنانب العاليّْ التَّطبيقيّْ
ىػ( يف كتابو )اٛنيال يف النَّحو(، ألمهيتاا 311السُّايليُّ، كبعضاا اآلخر جاُ مناقشة لكالـ الزَّجاجيّْ )

ا أك مناقشنا، ييشًن إىل صاحباا كنفاستاا أدر  ج ٠ناوتةن مناا ابني القيّْم يف كتابو )بدائع الفوائد( ناقالن أك مفيدن
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 ...ايليّْ لسُّ لً  يف النَّحو ركى الفً  نتائجي 
 

 الزُّبيدم ٤نيب بن ١نفوظد. 

أحياننا قليلة، كيسكت تن ذلك كثًننا مع أنَّو نقل كثًننا ًمن كالـ السُّايليّْ نصِّا حرفيِّا، كىذا الصَّنيع عا ييعدُّ تيبنا 
كعا سرقة تلايَّة  ٣نَّا جعل احملقّْقىًٌن ييفيداًف ًمن )البدائع( لتقومي نصّْ )النتائج(  تند اٞنتقدّْمٌن كعا طعننا يف األمانة

 ، كستأيت اإلشارة إىل بعضاا يف ىذا البحث.(1)كإكاالو! ككذلك أدرج ابني ىشاـ بعضنا مناا يف مغين اللَّبيب
 

ىذا الكتاب  كىلذلك حيقَّ لو أٍف يعتزَّ ّٔا، تفرَّد السُّايليُّ بكثًن ًمن الًفكىر كالضَّوابط كاألصوؿ الواردة يف 
تمي كثًننا ًمن اٞنسائل كالفصوؿ كاألبواب بعبارات اعاتتزاز، أك بعبارات اعاتتذار تن اإلطالة، ًفان  فقد كاف ُيى

ا أينيف مل أيزاحىم تلياا كعا كجدهتا ألحدو  تقدَّمين  تبارات اعاتتزاز قوليو: ))فتأمَّل ما ذكرتيو ًمن ىذه النُّكت، فإهنَّ
، كًمن تبارات اعاتتذار تن (2)إلياا، كاهلل اٞنوفّْق ًلشيكر يقتضي الزَّيد ًمن فضلو، كىو حسبنا كنًعم الوكيل((

اإلطالة قوليو: ))كلكنَّاا لػاَّا كانت مسألة مل ييوجد ألحد فياا كالـ يوًصل إىل التَّحقيق أطلنا الكالـى  رغبةن يف 
 ، كىي كثًنة.(3)البياف كحرصنا تلى اإلفااـ((

 

رتَّب السُّايليُّ ىذه الًفكىر تبعنا لّتتيب كتاب )اٛنيال يف النَّحو( للزَّجَّاجيّْ كاا صرَّح بذلك السُّايليُّ يف 
ا، كىذا لوف ًمن التأليف شاع يف  مة، كقد ضاَّنو كثًننا ًمن مسائل )اٛنيال( بقصد مناقشتاا إيضاحنا كنقدن اٞنقدّْ

الي( يف )نتائجي الًفكىر( بًيػّْنىة للقارئ  إذ ييصدّْرىا السُّايليُّ بكالـ ييشًن إىل أفَّ القائلى تلك القركف، كمسائل )اٛن
 غًنيه، مثل: كقولو، أك التَّصريح باسم الزَّجَّاجيَّ أك كينيتو.

 

انباا كالنَّاظر يف مسائل ىذا الكتاب سًنل سيطرة الشَّريعة بعلوماا اٞنتنوّْتة تلى جزئياهتا، كعا سياا يف ج
ـي بو.  العىقىًدمّْ  فوقع اعاختياري تليو كاعاىتاا

 

، ًمن (4)أمَّا مؤلّْف كتاب )نتائجي الًفكىر يف النَّحو( فاو أبو القاسم تبدالرَّ٘نن بن تبداهلل بن أ٘ند السُّايليُّ 
ؼ بابن تلااُ األندلس، أخذ العلم تن ٗنع ًمن تلااُ األندلس، منام أبو اٜنسٌن سليااف بن ١ناَّد اٞنعرك 

ىػ(، كىو أشار شيوخو يف مالىقة، كلػاَّا تيويفّْ ابن الطراكة أخذ تن أيب ١ناَّد القاسم بن د٘ناف 528الطَّراكة )
ىػ(، 532ىػ( تلايذ ابن الطَّراكة، كيف قرطبة أخذ تن كثًنين منام أبو تبداهلل ١ناَّد بن ٤ناح الذَّىيبُّ )575)

ىػ(، كيف إشبيلية أخذ تن ابن العريبّْ أيب بكر ١ناَّد بن تبداهلل 535كأبو تبداهلل جعفر بن ١ناَّد بن مكي )
بو أبو تلي اٜنسن بن ١ناَّد 541ىػ(، كأيب القاسم تبدالرَّ٘نن بن ١ناَّد الرَّماؾ )543) ىػ(. كًمن طالَّ

بو تلي ىػ(، كأ610ىػ(، كأبو جعفر أ٘ند بن ١ناَّد البكرمّْ اٞنالىقيّْ )603األنصارٌم اٞنشاور بابن كسرل )
ىػ( 633ىػ( ، كأبو اٝنطَّاب تار بن اٜنسن اٞنشاور بابن دحية الكليبّْ )616تار بن تبدآّيد الرُّندٌم )

. ًمن أىمّْ مؤلَّفاتو نتائجي الًفكىر يف النَّحو، كالرَّكض األنف كاٞنًٍشرىع الرّْكل فياا اشتال  صاحب ترٗنة السُّايليّْ
 نة إحدل كٖنانٌن كٙنساائة للاجرة.  تليو حديث السًنة كاحتول. تيويفّْ س

ُالع ق د ي : ُالس هيلي  ُمذهب 
د اٞنعايًن  دّْ اٜنديث تن اٞنذىب العىقىًدمّْ ألمّْ تامل حيتاج إىل ًدقَّة كتثبُّت  كلذلك فىًان األنفع أٍف ٓني

 اٞنعتاىدة يف ذلك.
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سيينّْ العقيدة(( كضع الدكتور ١ناَّد إبراىيم البػىنَّا تنواننا قاؿ فيو: ))السُّايليُّ 
، ُثيَّ ذكر أربعةى مظاىر ٟنذه (5)

      ال ي  -السُّنػّْيَّة، كىي: إنبات ًصفات اهلل األزليَّة كالرّْدُّ تلى اٞنعتزلة مع التنبيو إىل أنَّو أكَّؿ الصّْفات اٝنربيَّة 
م كضعو، ككٍصف اٞنتوقّْفٌن إعاَّ ما كافق الضَّابط الذ -عا سبيل إلنباهتا إعاَّ اٝنرب ًمن الكتاب كصحيح السُّنَّة 

باٞنشبّْاة كآّسّْاة. كرؤية اهلل تعاىل باألبصار يـو القيامة كالرَّدُّ تلى اٞنعتزلة. كالقىوؿي ًبًقدىـ القرآف كالرَّدُّ تلى 
وؿي بأفَّ اٞنعتزلة القائلٌن ِنلق القرآف مع التنبيو إىل أشعريتو يف القوؿ بأفَّ الكالـ ىو اٞنعىن القائم بالنَّفس. كالقى 

))إفَّ السُّايلي  :اهلل خلق أفعاؿ الًعباد، كالرَّدُّ تلى اٞنعتزلة الذين قالوا بأفَّ اإلنسافى ُيلقي ًفٍعلىو. كخىلىصى إىل القوؿ
مو ًمن ُنوث كالميَّة ُييكن أٍف يػيعىدَّ ًمن أتال ـ الػايتكلّْمى كاف ييفكّْر باللُّغة قبل كٌل شيُ، كإفَّ السُّايليَّ ّنا قدَّ

، كىناؾ (6)اٞنتكلّْاٌن اٞننافحٌن تن مذىب أىل السُّنَّة عا تن تقليد كاتّْباع، كلكن تن اجتااد كاستقالؿ((
 مظاىر أخرل مناا موافقتو ألىل السُّنَّة يف مسألة اعاسم كالػايساَّى، ٢ناًلفنا اٞنعتزلة كاألشاترة.

 

لذم ذكره الدكتور البػىنَّا فالسُّايليُّ سيينّّّْ حقِّا  فقد ردَّ فال كاف السُّايليُّ سنيِّا حقِّا؟ بالنَّظر إىل اٞنعيار ا
تلى اٞنعتزلة كدافع تن مذىب أىل السُّنَّة ! فىال ىذا يكفي للقوؿ بسينّْيًتو؟ أتين: ىل ردُّه تلى اٞنعتزلة يف 

عالة تلى سينػّْيًَّتو؟ أـ إفَّ البػىنَّا قىصىد اٞنسائل ال ي يتَّفق فياا اٞنذىبىاًف السُّينُّّْ كاألشعرمُّ تصليح أٍف تكوف معيارنا للدَّ 
 بالسُّنػّْيَّة اٞنذىبى األشعرمَّ؟ يف اٜنقيقة ىذا عا يكفي ّٓاوتة ًمن األسباب:

 

األكؿ: أفَّ اٞنذىبى األشعرمَّ ًمن أقرب اٞنذاىب إىل مذىب أىل السُّنَّة يف العقيدة بالنّْسبة للًفرؽ األخرل 
اا سيتفقىاًف (7)أقرب اٞنتكلّْاٌن إىل مذىب أىل السُّنَّة كاٜنديث(( فالقيرب نسيبّّ ))كىم باٛنالة   كىذا يعين أهنَّ

ُن تلى ذلك فإفَّ القوؿى  اًلفىاًف فياا اٞنذىبى اٞنعتزيلَّ، كاا سبق يف كالـ البػىنَّا  كبنا يف ٠ناوتة ًمن اٞنسائل ال ي ُيي
ا يتوقف تلى مسائل اٝنالؼ بينااا، ًبسينػّْيًَّتو عا يتوقَّف تلى مسائل اتّْفاؽ اٞنذىبىًٌن ا لسُّينّّْْ كاألشعرمّْ، كإَّنَّ

، كالعالقة بٌن اٝنٍلق كاٞنخلوؽ، كالسُّايليُّ خالف اٞنذىبى السُّينَّّْ  مثل: إنباًت الصّْفات اٝنربيَّة، كالكالـً النَّفسيّْ
 يف اٞنسائل السابقة كاا سيأيت ميفرَّقنا يف مباحث ىذه الدّْراسة.

 

اٞنذىبى األشعرمَّ تيوجد فيو مسائل ًمن اٞنذىبىًٌن السُّينّّْْ كاٞنعتزيلّْ  فقد كافق اٞنذىبى السُّينَّّْ يف  الثاين: أفَّ 
ُن تلى ذلك لن  مسائلى مناا ما سبق، ككافق اٞنعتزلة يف مسائلى أخرل، مناا القوؿ بأفَّ اٝنٍلق ىو اٞنخلوؽ  كبنا

ا اتَّفق فيو اٞنذىبىاًف األشعرمُّ كاٞنعتزيلُّ، كالسُّايليُّ كافق اٞنعتزلة يف ييدافع األشاترة تن اٞنذىب السُّينّّْْ يف م
 مسائل مناا اٞنسألة اٞنذكورة كاا سيأيت يف اٞنبحث الثَّاين ًمن ىذه الدّْراسة.

ييثبتوف الثالث: أفَّ لكلّْ مذىب تىقىًدمٍّ مسائلى خاصَّة ييعرىؼ ّٔا عا ييشاركيو فياا مذىبه آخىر، فأىل السُّنَّة 
الصحيحة، كاألشاترةي  الصّْفات اٝنربيَّة ال ي كردت تن طريق اٝنرب ًمن كتاب اهلل تعاىل كسنَّة رسولو 

ُن تلى ذلك ٤ند أفَّ الفاصلى يف نسبة  ، كاٞنعتزلة يقولوف ًِنىٍلًق القرآف  كبنا يػىٍقصيركف الكالـى تلى اٞنعىن النػٍَّفًسيّْ
ا ىو بقولو الصَّريح يف اٞنسائل اٝناصَّة كليست اٞنشّتكة، كالسُّايليُّ قاؿ بقوًؿ  أمّْ تامل إىل مذىبو مىا إَّنَّ

 األشاترة يف أفَّ الكالـى ىو اٞنعىن القائم يف النَّفس، كاا سيأيت يف اٞنبحث األكؿ ًمن ىذه الدّْراسة.
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اا فعل كثًنه ًمن متأخرم كليس ببعيد أٍف يكوف البػىنَّا قد قىصىدى ًبسينػّْيَّة السُّايليّْ اٞنذىبى األشعرمَّ ك
، فكذلك نصَّ تلى أنَّو (8)األشاترة  ألنَّو كاا نصَّ تلى أنَّو سلفيّّ تندما قاؿ: إفَّ العٌن كاليد ًصفتىاًف هلل

تًاده.(9)أشعرمّّ تندما قاؿ: إفَّ الكالـى ىو اٞنعىن القائم بالنَّفس  ، فػىلىٍم يىبق إعاَّ القوؿي بأفَّ السُّايليَّ أشعرمّّ ٠ني
ي لي ُأشعريٌُّم جته ٌد: ُالس ه 

ًنسبة السُّايليّْ إىل اٞنذىب األشعرمّْ بيًنيىٍت تلى األسباب الثالنة السَّابقة، كزيادة تلى ذلك كيجدت 
مالمحي اٞنذىب األشعرمّْ يف ٓنليالتو كترجيحاتو، مثلي: القىوًؿ بآّاز إذا تعذَّر صٍرؼي الصّْفات اٝنربيَّة تن 

ًمن التَّعطيل  ألنَّو صٍرؼ لًلَّفظ تن معناه القريب الظَّاىر ًمن غًن مقتضو ميعتىدٍّ بو، كمثل  ظاىرىا، كىو نىوع
اعاتتااد تلى اللُّغة يف تقرير مسائل العقيدة ًمن غًن نظرو إىل األدلة األخرل، كمثل اعاستدعاؿ باٞننطق كتقدُيو 

ليل النَّقليّْ.  تلى الدَّ
تًاده يستند إ  ىل اٞنظاىر اآلتية:كالقوؿي بأنَّو ٠ني

تًاده يف اللُّغة كالنَّحو، كٓنليالتيو يف كتاب )نتائجي الًفكىر يف النَّحو( شاىدةه تلى ذلك، كىذا  : أنَّو ٠ني أكعان
اعاجتااد اللُّغومُّ أنَّر يف اجتااده العىقىًدمّْ، بل نراه يف النَّحو يتحرَّجي ًمن ٢نالفة سيبويو يف أحد اٞنواضع، فقاؿ: 

الوحشةي ًمن ٢نالفة اإلماـ )أيب ًبشر( لىنىصىٍرتي قوؿى األخفش نصرنا مؤزرنا، كجىلوتي مذىبىو يف منصَّة ))كلوعا 
، يف حٌن ىاجم (10)التَّحقيق ميفىسَّرنا! كلكنَّ النَّفسى إىل نيصرة سيبويو أىٍميىلي، كاهلل اٞنوفقي للصَّواب، كإليو اٞنآب((

ُى العقيدة كمنام مىن يينسىبي إليو   اٞنذىبي األشعرمُّ، أتين أبا اٜنسن األشعرمَّ كاا سيأيت يف )نانينا(.تلاا
نانينا: ىجوميو تلى تلااُ العقيدة الػايٍثبتٌن للصّْفات كتسايتيام باٞنشبّْاة كالػايجسّْاة، كىكىٍصفيو ٟنم بالعيجاة 

ُن تلى فااو اللُّغومّْ، فقاؿ تن األشعرمّْ: ))أمَّا األشعرمُّ فذىب يف معىن  الوجو إىل ما ذىب فيو ًمن معىن بنا
ا صفات هلل تعاىل، مل تػيٍعلىٍم ًمن جاة العقوؿ كمن جاة الشرع، كىذه تيٍجاىةه أيضنا، فإنَّو نزؿ  العىٌن كاليد، كأهنَّ
 بلساف تريبٍّ ميًبٌن، فقد فىًااىتو العربي لػاَّا نزؿ بلساهنا، كليس يف لغتاا أفَّ الوجوى ًصفةه، كعا إشكاؿ تلى اٞنؤمن

! كذمُّو (11)منام كعا تلى الكافر يف معىن ىذه اآلم ال ي احتيج آخر الزَّماف إىل الكالـ فياا مع العيجااف((
  األشعرمَّ يػيعىدُّ ذمِّا للعلااُ الذين قالوا ّٔذا القوؿ يف ىذه اٞنسألة مىن سىبػىقىو كمىن جاُ بعده كىم أىل السُّنَّة، 

السُّايليَّ أشعرمّّ  ألنَّو مل يذـٌ األشعرمَّ إعاَّ ٞنَّا كافق أىلى السُّنَّة! ككاا ىو  كعا يناقض ما قرَّرناه سابقنا ًمن أفَّ 
معلـو أفَّ األشعرمَّ يف مرحلتو العلايَّة الثالثة ترؾ كثًننا ٣نَّا قالو سابقنا كرجع إىل مذىب أىل السُّنَّة، كالقوؿ يف 

و األشعرمُّ كتراجع تنو كييدافعوف تنو كينسبونو إليو، كالسُّايليُّ الصّْفات ًمن ذلك، كما زاؿ كثًنه يقرّْركف ما تػىرىكى 
 كاحد منام.

نالثنا: التَّفرُّد يف كضع ضابط للصّْفات اٝنربيَّة، كترجيحو ٞنذىب السُّنَّة يف العٌن كاليد كأفَّ اٞنراد ّٔاا الصّْفة  
ا صً  ا آّاز يف تساية العضو كاف مبنيِّا تلى اللُّغة، فالعٌني تنده ًصفة حقيقيَّة ))ألهنَّ فةه يف معىن اإلدراؾ، كإَّنَّ

ا ))صفة ٚنيّْيت (12)ّٔا، ككلُّ شيُ ييوىم الكفر كالتجسيم فال ييضاؼ إىل البارم حقيقة كعا ٠نازنا(( ، أم: إهنَّ
 نيسي أصليو كتركتو اٛنارحة ّٔا ٠نازنا، ُثيَّ استارَّ آّازي فياا حَّتَّ نيسيت اٜنقيقة، كريبَّ ٠ناز كثير كاستيعًال حَّتَّ 
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  إذ ))أكسىبى السُّايليُّ لفظى العىٌن كاليد دىعالة مل يقٍلاا (14)  فقاؿ بقوؿو ))مل ييعرؼ ألحدو قبلو(((13)حقيقتو((
، كلػاَّا مل يىطَّرًٍد ضابطيو يف اٞنراد بالصّْفات األخرل كالوجو كاألصابع كالسَّاؽ (15)أحده ًمن متقدّْمي اللُّغويٌن((

ـ ك  ! ا ًمن باب التَّاثيل عا اٜنقيقةاألذف كالياٌن كغًنىا ًمن اٛنوارح ناقض نفسىو كخَّرجاا تلى أهنَّ كالقىدى
ا يف أصل الوضع تبارة تن  ))ككذلك عا ييضاؼ إليو سبحانو شيُ ًمن آعات اإلدراؾ كاألذف ك٥نوىا  ألهنَّ

، أتين السَّاع ٠نازنا كعا حقيقة، إعاَّ أشياُ اٛنارحة عا تن الصّْفة ال ي ىي آلة ٟنا، فلم يينقىل لفظاا إىل الصّْفة
ثل((

ى
تجِّا بعدـ بياف الرَّسوؿ (16)كردت تلى جاة اٞن ، كتدـ ادّْتاُ الكفَّار التَّناقضى يف ذلك، كتدـ ، ١ني
 .(17)سؤاؿ الصَّحابة تنو

ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  ىئ      ۆئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئچ  رابعنا: حكايتو لقوؿ بعضام يف قولو تعاىل:

ا بو، 118ٞنائدة: ]ا چىئ  كمل يقل: إنَّك أنت الغفور الرَّحيم، قالوا: ألنَّو : ))ايليُّ قاؿ السُّ [، مستشادن
   فاذا التفات ليغومّّ مل يتحرَّز منو تىقىًديِّا  إذ كيف ييعتقىد ذلك يف نيبّْ؟!(18)((مل ييرد أٍف يستغفرى ٟنم

ىو ما دؿَّ كلُّ كاحد )) لة، كاعاسم اٛنايل تندهخامسنا: تسايتيو لبعض أٚناُ اهلل اٜنسىن باألٚناُ اٛناي
مناا تلى معاف عا تلى معىنن مفرد، كقولك: تظيم ك٠نيد ككرمي، فإفَّ كلَّ كاحد من ىذه األٚناُ عا ينبئ تن 
ا ىو يف معىن الزّْيادة يف  معىنن مفرىد، فإفَّ العظيمى مىن اتَّصف بصفات كثًنة ًمن صفات اٞندح، كآّيد كذلك إَّنَّ

 .(19)((الشَّرؼ تلى غًنه
تًاده، كىناؾ معايًن أخرل تؤدّْم إىل نتائج ٔنتلف  لتلك اٞنعايًن كاألسباب كيًصفى السُّايليُّ بأنَّو أشعرمّّ ٠ني
تن نتيجة ىذه الدّْراسة، مثل معيار الرَّدّْ تلى اٞنعتزلة يف اٞنسائل ال ي خالفوا فياا أىل السُّنَّة كىو اٞنعيار الذم 

     نَّا كاا سبق، كمثل معيار العدد الذم يعتاد تددى اٞنسائل ال ي تواًفق اٞنذىب  فإذا رجَّح تامل اتتاده البػى 
ما مسائل للاذىب اٞنعتزيلّْ أكثر ًمن مسائل اٞنذاىب األخرل، نيًسب إىل اعاتتزاؿ، كىذا اٞنعيار ميتَّبىع يف 

 ٓنديد اٞنذىب النٍَّحومّْ أك الفقايّْ.
 

ال تقيدة األشاترة كِناصة ما يتعلَّق باألفعاؿ  إذ تلياا مدار اٞنسائل األخرل،  كلعلَّ ًمن اٞنام ىنا أفٍ  ْني
كنّتؾ التفاصيل للبحث  ليىسايل فػىٍامي اٞنسائل اٞنبحونة، كذلك كاآليت: مذىب األشاترة يف أفعاؿ اهلل اٞنتعديَّة 

لىقى( كالرزؽ من )رىزىؽى  (، كالالزمة ال ي عا يتعدَّل أنرىا إىل اٞنخلوؽ  ال ي يتعدَّل أنرىا إىل اٞنخلوؽ كاٝنٍلق من )خى
م عا ييثبتوف إعاَّ بعضنا مناا كينفوف أكثرىا، تبعنا ٞنذىبام يف الصّْفات فالكالـ يف  كآّيُ كالنزكؿ، مذىبام أهنَّ

ا ٢ن لوقة منفصلة األفعاؿ قريب ًمن الكالـ يف الصّْفات  إذ ًفٍعلي اهلل صفةه لو، كقالوا تن كثًنو ًمن األفعاؿ: إهنَّ
   تن اهلل غًن قائاة بو، مثل: الكالـ ًمن الفعل )كلَّم(   إذ لو قاـ بو فعل لكاف قد قاـ بو ترض، كالعرض 
عا يبقى زمانٌن كاا يقولوف  فاذا يوجب التَّجدُّد كاٜندكث  كىذا جعلام عا ييفرّْقوف بٌن الًفٍعل كاٞنفعوؿ كاٝنٍلق 

حديثام تن األنر اإلٟنٌي عا ييفرّْقوف بٌن اٝنٍلًق الذم ىو فعلي اهلل كًصفتيو كاٞنخلوؽ كاإلبجاد كاٞنوجود، كتند 
ا يقصدكف بو اٝنٍلق كاٞنخلوؽ إذ عا فرؽى  كاٞنخلوًؽ الذم ىو أنري ًصفة اٝنٍلق  فإذا كرد مصطلح األنر تندىم فإَّنَّ
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، كىذا جعلام يقولوف: إفَّ تندىم بينااا. كاألفعاؿ تندىم تبارة تن حركات الفاتلٌن كليست أفعاٟنىم حقيقة
      الفاتلى اٜنقيقيَّ لكل األفعاؿ ىو اهلل، فال فاتل غًن اهلل، كإٍف أسًند فعل إىل غًن اهلل فاو توسُّع ك٠ناز  

عا تأنًن للاخلوؽ يف الفعل كعا قدرة لو تلى الفعل بتفاصيل تندىم، كًفٍعلي اٞنخلوؽ كىٍسبه تلى خالؼ إذ 
ب، كفعل اٞنخلوؽ يقع مقارننا ًلفعل اهلل عا قبلو كعا بعده تلى خالؼ يسًن بينام، بينام يف اٞنقصود بالكس

كاهلل سبحانو كتعاىل يفعل الفعل تند كجود السَّبب كليس بالسَّبب، كليست األفعاؿ تابعة ٞنشيئة اهلل ألفَّ ذلك 
ـ تىرىض؟ فتارة ْندىم بجعلوف يستلـز اٜندكث كالتَّجدُّد، كتعدَّدت أقواٟنم يف ماىية الفعل كالصّْفة أحدث أ

الصّْفة ترضنا ألفَّ اعاسم مستلـز للصّْفة، كتارة ينفوف أٍف تكوف الصّْفة ترضنا  إذ العرض تندىم عا يبقى 
د األفعاؿ كالصّْفات كحدكناا.   زمانىًٌن، كلو بقي زمانىًٌن ألكجب ْندُّ

ُ

وي ُالع ق د ي : ُالتَّحليل ُالنَّح 
نٍَّحومّْ العىقىًدمّْ ٕنييزي ألفاظ اٛنالة ًمن خالؿ صيغتاا كموقعاا كٓنديد دعالتاا اٞنرتبطة اٞنقصودي بالتَّحليًل ال

، كأفَّ الدّْعالة العىقىًديَّة  ُـّ ليشال الصَّرؼى     بالعىقيًدة اإلسالميَّة. كمعىن ذلك أفَّ اٞنقصود بالنَّحو ىنا معناه العا
ا أك إنباتنا. كاا أفَّ ىذا  عا ييشّتىطي أٍف تكوفى ١نلَّ خالؼ، فاي تشالي  ما فيو خالؼه كما كاف ١نلَّ اتّْفاؽ تنزيان

اٞنصطلح اٞنركَّب أخرج التَّحليالًت النٍَّحويَّة ال ي مل يربٍطاا السُّايليُّ بالعقيدة، ككذلك أخرج اٞنسائل العقىًديَّة ال ي 
أنره تىقًدمّّ كمل يربط بينااا، فخرجت ٢نرج  مل تقّتف بالتَّحليًل النٍَّحومّْ، إعاَّ مسائل ١ندكدة كاف عاختياره

 الغالب.
ُ

ُوالمصطلحاتُوحدودها وي ُالع ق د ي ُفيُمسائلُالعوامل  :ُالتَّحليل ُالنَّح  ُاألول  ُ:المبحث 
سيتناكؿي ىذا اٞنبحثي التَّحليلى النٍَّحومَّ العىقىًدمَّ يف مسائل العوامل كاٞنصطلحاًت ال ي كردت يف كتاب 

ر يف النَّحو(، فًان العوامل اٞنعنويَّة القىٍصدي: كىو النػّْيَّة شرتنا، فكاا أفَّ لًلنػّْيَّة تأنًننا يف اٞنعاوؿ )نتائجي الًفكى 
     فكذلك للقصد تأنًنه يف اٞنقصود، كىالقصدي يعالي النَّصبى يف اٞنقصود، كأكضح ما يكوف يف اٞنصادر ال ي 

بحاف اهلل، فإفَّ سبحاف اسم ينبين تن العظاة كالتَّنزيو، فوقع ٥نو: س)) عا أفعاؿ ٟنا لًتكوف دعالتاا مطلقة،
القٍصدي إىل ذكره ٠نردنا ًمن التقييدات بالزَّماف أك باألحواؿ  كلذلك كجب نصبيو كاا بجبي نصبي كلَّ مقصود 

يث مل حيتج إىل إليو بالذّْكر، ٥نو )إيَّاؾ( ك٥نو )كيل زيد كىكحيو(، كمها أيضنا مصدرىاًف مل ييشتٌق منااا فعله، ح
اإلخبار تن فاتلااا، كعا احتيج إىل ٔنصيصااا بزمن، فحكايااا حيكم سبحاف اهلل كنصبيااا كنصبو  ألنَّو 

، كالسُّايليُّ متابع لشيخو ابن (21)، ككذلك ))اٞننادىل منصوب بالقٍصًد إليو كإىل ذًكره(((20)((مقصوده إليو
امل، ))ىذا كمل ييناقش اٞنتأخركف ىذا العامل، ككٌل ما قالوه: إنَّو مل ييعاد الطَّراكة الذم يػيعىدُّ أكؿ مىن قاؿ ّٔذا الع

، كىذا العامل ))يستحقُّ كقفة كنظرةى تقدير  ذلك أفَّ ما يقولو النُّحاةي ًمن أفَّ العاملى يف (22)يف توامل النَّصب((
ريه يف شيُ ًمن الكالـ، ك٣نَّا ييقوّْم مثل ىذه األٚناُ ميقدَّره قوؿه عا يقـو تلى أساس قومٍّ  إذ مل ييعاىد ظاو 

ـ فىًلغرض مثل اعاىتااـ أك التخصيص،  القوؿى ّٔذا العامل أنَّو كنيقي الصّْلة بالنَّظرة البالغيَّة ال ي تقوؿ: إفَّ ما قيدّْ
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، بل يكاد يكوف كيلّّ منااا تٌنى اآلخر(( يَّةى ، كأقول ًمن ذلك أفَّ النػّْ (23)كليس بٌن اعاىتااـ كالقٍصد فرؽه
 .مسألةه تىقىًديَّة ١نٌلاا القلب تؤنّْر يف العىال كاٞنعاوؿ، كىكذا القٍصد تامله معنومّّ يؤنّْر يف اٞنعاوؿ

 

: كىو ًمن اٞنسائل األساسيَّة يف التَّفريق بٌن الًفرؽ  فأىلي  كًمن اٞنصطلحات النٍَّحويَّة مصطلح الكالـً
عند ة اٞنشاور، الذم ينصُّ تلى أنَّو اللَّفظ اٞنركَّب اٞنفيد بالوضع  فييعرّْفوف الكالـى بتعريف النُّحا (24)السُّنَّة

الؽ يشال اللَّفظ كاٞنعىن، فييثبتوف ًصفة الكالـ هلل صفة ذاتيَّة فعليَّة فاو يتكلَّم ّنشيئتو كالمنا حقيقيِّا، طاإل
بو سبحانو، كاهلل يوصف كالقرآفي تندىم ىو كالـ اهلل غًن ٢نلوؽ، تكلَّم بو حقيقة ُنرؼ كصوت كاا يليقي 

ا توقيفيَّة. كاٞنشاور تن اٞنعتزلةي  م ينفوف ًصفةى الكالـ تن اهلل،  (25)بأنَّو متكلّْم كليس اٞنتكلّْم ًمن أٚنائو ألهنَّ أهنَّ
كالكالـ تندىم ًفعل ًمن أفعاؿ اهلل اٞنخلوقة، فاو صفة فعل كليس بصفة ذاتيَّة، أم: ليس ًمن صفاتو إذ ىم 

افية للصّْفات، كىو منفصله تنو غًن قائم بذاتو، كاهلل تزَّ كجلَّ ييوصىف بأنَّو متكلّْم ألنَّو فاًتل مثبتة لألٚناُ ن
للكالـ خالق لو  إذ اٞنتكلّْم تندىم ىو مىن فػىعىلى الكالـ كليس مىن قاـ بالكالـ  ألفَّ إنبات ًصفة الكالـ لو 

دؽ كالكذب كاٜنىسىن كالقبيح، كىذا يؤدّْم إىل أعاَّ تقع الثّْقةي تيوًجبي أٍف يكوفى ميتكلّْانا َنايع أنواع الكالـ الصّْ 
، كالقرآف (26)بشيُو ًمن الشَّرع كاإلسالـ، فجعلوا ًصفة الكالـ كًصفة الًعلم ًمن حيث مشوٟنا للاوجود كاٞنعدـك

لى  قىو يف ١نلٍّ عا يتأتَّى ًمن تندىم كالـي اهلل ألنَّو فاتلو عا قائلو كاا سبق، ٢نلوؽه ألنَّو منفصل تنو قائمه بغًنه، خى
القادرين إبجاد الكالـ فيو بالقيدرة العاديَّة كالشَّجرة، ّٔذا ُيكن اٛنـز بأنَّو من ًفٍعل القادر، كىذا ييؤدّْم إىل القوؿ 
    بأنَّو ليس بكالـً اهلل حقيقة ألنَّو ٢نلوؽه غًن قائم بذاتو، كىكذا كلُّ ًصفات الفاتل تيفيد كقوع الفعل منو 

، ككلُّ ألفاظ الكيتب السَّااكيَّة خلقاا اهلل يف اٟنواُ أك يف جسم ٚنعو الػاىلىك كأكحى بو إىل ك  عا تيفيد لو حاعان
رسوؿ، ك١ناكلة منام لدفع التناقض أنكر بعضيام أٍف يكوف الكالـ مكوَّننا من حركؼ ٔنرج ًمن ٢نرج ٢نصوص  

، ىذا ىو اٞنشاور تن اٞنعتزلة، كىناؾ كالـه (27)الشَّجرةألفَّ اهلل قد ييوًجد الكالـى يف جسم ليس لو ٢نرج ك
كأمَّا مذىبنا يف )) للقاضي تبداٛنبَّار ييثبتي فيو أفَّ القرآف كالـ اهلل ككحيو غًن أنَّو ٢نلوؽ، أنقلو بنصّْو، قاؿ:

دىث ... كإذف ىو الذم نساعو اليـو كن         تلوه، ذلك، فاو: أفَّ القرآفى كالـي اهلل ككحييو، كىو ٢نلوؽ ١ني
ننا ًمن جاة اهلل تعاىل فاو ميضاؼ إليو تلى اٜنقيقة، كاا ييضاؼ ما تنشد اليـو ًمن قصيدة  كإفٍ  مل يكن ١ندى

 .(28)((امرئ القيس تلى اٜنقيقة، كإٍف مل يكن ١نًدننا ٟنا ًمن جاتو اآلف
 

أنَّو عاـز للذَّات عا ينفك تناا، فليس ، ك فسيف اٞنعاين القائاة بالنَّ  اٜنقيقيَّ  الكالـى  حصركا (29)األشاترةي ك 
ا كىو مدلوؿ ا كعا صوتن س ليس حرفن فٍ : ))فالكالـ اٜنقُّ تندنا قائم بالنػَّ قاؿ اٛنويينُّ لفظنا ُنرؼ كعا صوت، 

عا يتكلَّم  هللي كا ،، ككىٍفق ذلك فاو صفة ذاتيَّة أزليَّة(30)قيـو كالكتابة كما تداىا من العالمات((العبارات كالرُّ 
نة،ئتوّنشي كالقرآفي تندىم تبارةه تن كالـ اهلل كمدلولو كحكاية تنو، كحركفو  ، أمَّا األلفاظ فاي ٢نلوقة ١نيٍدى

ا لو تن أٍف ٓنلَّ بو اٜنوادث، كىذا يؤدّْم إىل مشأّة قوؿ اٞنعتزلة ًمن  ليست ًمن كالـ اهلل حقيقة بل ٠ناز  تنزيان
، ككافقوا اٞنعتزلة تفصيالن يف أفَّ ألفاظ القرآف حادنة جاةو فوافقوا أىل السُّنَّة يف إنبات ًصفة الك الـ هلل إٗناعان
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كأمَّا الكالـي فاو اسم مفرىد ييعربَّ )) ٢نلوقة كحدكث العبد، ككافق السُّايليُّ األشاترة يف تعريف الكالـ، فقاؿ:
 اإلشارات. بو تن اٞنعىن القائم يف النػٍَّفس الذم تدؿُّ تليو العبارات، كما ييصطلىح تليو ًمن

اؿ تليو كالمنا، تلى مذىب العرب يف تسايتام الشَّيُ باسم الشَّيُ الذم اتَّصل  ُثيَّ قد ييساَّى اللَّفظي الدَّ
اتلم )) ، أم إفَّ اٞنتكلّْمى ىو مىن قاـ بو الكالـي، كليس ىو الذم فعل الكالـى، كقاؿ:(31)((بو أك كاف سببنا لو

، كلوعا اٞنخاطىب ما احتيج أفَّ الكالـى صفةه قائاة يف نفس اٞن تكلّْم ييعربّْ للاخاطب تنو بلفظ أك ٜنظ أك ِنطٍّ
، أمَّا القرآفي فًنل السُّايليُّ أنَّو كالـي اهلل، قدمي غًني ٢نلوؽ كعا حادث، (32)((إىل التَّعبًن تاَّا يف نفس اٞنتكلّْم

بّْ العاٞنٌن، اٞنتقدّْس تن اٜنرؼ إىل تبارات اٞنخلوقٌن كألفاظام، دكف كالـ ر )) كاٝنٍلق كاٜندكث يرجع
ناًف ٢نلوقىاًف  ألفَّ مذىبىام أفَّ الكالـى عا يقـو (33)((كالصَّوت الَّذم ينتظم منو اللَّفظ دى ، فالعبدي ككالميو ١ني

تاىل  ا يقـو بغًنه، كتقيدتيو يف أفَّ الكالـى نفسيّّ قادتو إىل الرَّبط بٌن اٞنواضع ال ي حيي فياا باٞنتكلّْم نفسو كإَّنَّ
كعا يكوف تفسًننا إعاَّ لفعل يف معىن )) التَّناقضي كىكىٍسري األصل الذم أقامو، قاؿ تن حرؼ التَّفسًن )أٍف(:

اجم اٝناس الكاشفة تن كالـ النَّفس  ألفَّ الكالـ القائم يف النَّفس كالغائب تن اٜنواس يف األفئدة،  الّتَّ
، كاإلشارة، كالعقد، كالنَّصب، كىي لساف اٜناؿ، كىي أصدؽ تكشفو للاخاطىبٌن ٙنسةي أشياُ: اللَّفظ، كاٝنطُّ 

ا الًفكىر!(34)((ًمن لساف اٞنقاؿ  ، إهنَّ
كًمن اٞنصطلحاًت مصطلح اعاشتقاًؽ: سيكوفي اٜنديث ىنا تن أٚناُ اهلل بٌن اعاشتقاؽ كاٛناود، 

ا مشتقَّة تدؿُّ تلى اعاسم كالصّْفة، كىو مبينّّ  (35)فاذىب أىل السُّنَّة ا غًني ٢نلوقة كأفَّ اهللى ىو الَّذم أهنَّ تلى أهنَّ
، ٚنَّى نفسىو ّٔا  ٜنديث: )قاؿ اهللي: أىنىا الرَّ٘نني خىلىقتي الرًَّحمى، كىشىقىٍقتي ٟنا اٚننا ًمن اٚني، فاىن كىصىلىاا كىصىٍلتيو

( ، كحديث: )أىٍسأىليكى ًبكيلّْ اٍسمو (36)(-أك قاؿ: بػىتىتُّوي  -كىمىٍن قىطىعىاىا قطىٍعتيو  ، ٚنىٍَّيتى بو نػىٍفسىكى ىيو لىكى
(37) ،

يقولوف َناودىا كتدـ اشتقاقاا فال معاين ٟنا كعا تيشتقُّ مناا صفات، كىذا مبينّّ تلى  (38)كاٛناايَّة كاٞنعتزلة
ايليُّ قوٟنم ِنٍلق أٚناُ اهلل تعاىل كأنَّو ٚنَّى نفسو ّٔا بعد خٍلق اٝنلق أك أفَّ اٞنخلوقٌنى ىم الذين ٚنَّوه ّٔا. كالسُّ 

ا كىو )اهلل(، كتلَّل ذلك بػ))أنَّو سىبىقى األشياُ ال ي زتاوا أنَّو مشتقّّ مناا،  يرل أفَّ أٚناُ اهلل مشتقَّةه إعاَّ اٚننا كاحدن
 عا نقوؿ: إفَّ اللَّفظ قدمي، كلكنَّو متقدّْـ تلى كلّْ لفظ كتبارة.

[، فاذا نصّّ يف تدـ اٞنساَّى، 65]مرمي:  چڀ  ڀ   ڀ    ڀچكيشاد بصحَّة ذلك قولو تزَّ كجلَّ: 
ـ ًمن الكلاة نفساا، كمهزهتا مهزة قطع صارت (39)كتنبيو تلى تدـ اٞنادة اٞنأخوذ مناا اعاسم((   فاأللف كالالَّ

، كالقائلوف باعاشتقاؽ يف (40)كصالن ًلكثرة اعاستعااؿ. كالسُّايليُّ مسبوؽ باٝنليل كالزَّجاج كشيًخو ابن العريبٌ 
فوا يف ٓنديد ما اشتيقَّ منو، كتعارضت أقواٟنيم كتعارضياا ييضًعف القىوؿ باعاشتقاؽ تند ىذا اعاسم اختل

 .(41)السُّايليّْ 
كقد تعقَّب ابني القيّْم السُّايليَّ فقاؿ: ))زتم السُّايليُّ كشيخيو أبوبكر بن العريبّْ أفَّ اسمى اهلل غًن مشتقٍّ  

اٚنيو تعاىل قدمي، كالقدميي عا مادة لو فيستحيل اعاشتقاؽ، كعا ريب أنَّو ألفَّ اعاشتقاؽ يستلـز مادةن ييشتقُّ مناا، ك 
 إٍف أريد باعاشتقاؽ ىذا اٞنعىن كأنَّو مستاىده ًمن أصل آخر فاو باطل.
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ا أرادكا أنَّو داؿّّ تلى صفة لو  كلكنَّ الذين قالوا باعاشتقاؽ مل ييريدكا ىذا اٞنعىن، كعا أملَّ بقلؤّم، كإَّنَّ
 .(42)تعاىل((

 

كاضح أفَّ اٝنالؼ السَّابق ينبغي أٍف ييردَّ إىل معىن اعاشتقاؽ، فاٞنسألة ًمن اٞنسائل ال ي ييرجىع فيو إىل 
القصد  فإف كاف اٞنقصود بو أٍخذ فرع ًمن أصل فالقوؿ باعاشتقاؽ يف أٚناُ اهلل تعاىل ليس بسديد كىذا أقرب 

الفرع معىن األصل كزيادة كتالقيااا يف اللَّفظ كاٞنعىن فالقوؿ  إىل اعاشتقاؽ الصَّريفّْ، كإٍف كاف اٞنقصود بو تضاُّنى 
اىل تليو تعبًنيىم يف تعريف  باعاشتقاؽ يف أٚناُ اهلل سديد. كلعلَّ ىذا األخًن ىو مقصد أىل اللُّغة كالعقيدة كحيي

 .(43)اعاشتقاؽ بأنَّو أخذه لفظ ، أك اقتطاع فرع، أك نزع لفظ ، كغًنىا
 

يساَّى اعاسم كًمن اٞنصطلحات
: كىذه ًمن مسائل اٝنالؼ اٞنشّتكة بٌن تلااُ الشَّريعة كتلااُ النَّحو كاٞن

د  دّْ كتلااُ الكالـ، كىذه اٞنسألة ًمن اٞنسائل ال ي تقـو تلى القٍصد عا تلى اللَّفظ  كلذلك عا نستطيع أٍف ٥ني
مذىبام أفَّ )اعاسم غًن  (44)الزيديَّةمذىبى أحد ًمن العلااُ حَّتَّ نعلمى مقصده  فاٛناايَّة كاٞنعتزلة كاٝنوارج ك 

يساَّى(، كيعنوف ّٔا أفَّ أٚناُ اهلل ليست ىي اهلل بل غًنه، كغًنه ٢نلوؽ فأٚناؤه ٢نلوقة كليست أزليَّة، كىذا 
اٞن

مذىبيام أفَّ  (45)مرتبط بعقيدهتم يف خٍلق القرآف  إذ أٚناؤه موجودة يف القرآف الكرمي. كاألشاترة كاٞناتريديَّة
اد اعاسم كالػايساَّى. كأىل السُّنَّة )اعاسم ىو الػايساَّى( أك )اعاسمي تٌني الػايساَّى(، كيعنوف ّٔاا آنّْ

(46) 
مذىبيام أفَّ )اعاسم لًلاساَّى( لنصّْ القرآف تليو
أك)اعاسم ًمن اٞنساَّى(، كتوقفوا يف اٞنقوعات األخرل حَّتَّ  (47)

اىلة ٓنتال ييعرؼ مراد القائل ّٔا  فاقولة )اعاسم غًن الػاي  ساَّى( يينظر فياا إىل كلاةي )غًن( إذ جىعلت اٛنالة ٠ني
معنيىًٌن  أحدمها باطل كىو ميراد اٛناايَّة كاٞنعتزلة كاا سبق، كاآلخىر صحيح كىو اٞنعىن اللُّغومُّ الذم ييفرّْؽ بٌن 

يساَّى فاو الذم اعاسم كالػايساَّى بو  فاعاسم ىو اللَّفظ الذم يدؿُّ تلى الػايساَّى كيكوف تىلىان 
ا لو، أمَّا اٞن

كيضع اعاسم لو. ككذلك مقولة )اعاسم ىو الػايساَّى( كمثلاا )اعاسمي تٌني الػايساَّى(، كمها مقولتىاًف لألشاترة 
يساَّى نفسو كيدؿُّ تليو معىنن فاذا صحيح، أمَّا إٍف كانت تعين 

كاٞناتريديَّة  فإٍف كانت تعين أفَّ اعاسم ييراد بو اٞن
اًف لفظنا فباطل، كىذا ىو الذم نفاه السُّايليُّ تن العرب كالنُّحاة كِناصَّة سيبويو، أفَّ  اعاسم كالػايساَّى متَّحدى

  إذ الػايساَّى شخص يف العياف (48)كشنَّع تلى مىن ينسب إليام القوؿ بذلك، كتعجَّب منو كيف عا يستحي
إفَّ كلَّ ما يدخل تلى اعاسم ًمن خفض كنصب كرفع، أك األذىاف، كاعاسم ىو اللَّفظ الدَّاؿُّ تليو  كلذلك ف

ُه ًمنو ! كىكذا (49)ككل ما يعّتيو ًمن حذؼ أك زيادة، كلُّ ذلك عا ييصيبي الشَّخصى اٞنساَّى بذلك اعاسم شي
مىن نطق كلاة نار كحركفاا عا يصيبو ٟنبياا كحرُّىا! كقد خىلىص الشيخ خالد األزىرمُّ إىل ))أفَّ اٝنالؼى لفظيّّ، 

ذلك أفَّ اعاسم إذا أريد بو اللَّفظ فغًني الػايساَّى، كإٍف أريد بو ذات الشَّيُ فاو تينو، لكنَّو مل يشتار ّٔذا ك 
ا (50)اٞنعىن(( ا مااَّة فيقوؿ: ))كإٍف كاف أبو حامد قد زتم أهنَّ ، كىو ّٔذا متاًبع للغزايلّْ، كأمَّا السُّايليُّ فًنل أهنَّ

       ، كىذا (51). كليس األمر تندم كاا ذكر، بل نيلياا كثًن ًلاىن نظر كاستبصر((طويلة الذَّيل، قليلة النَّيل
الف ما بدأنا بو اٞنسألة ًمن أفَّ اٝنالؼ قصدمّّ بل يؤيده.  عا ُيي
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الفيو  كقد أطاؿ السُّايليُّ يف ذًكر أسباب اٝنالؼ فياا، كاا أطاؿ يف ترضاا كمناقشتاا كالرَّد تلى ٢ني
اؿُّ تلى )) فاعاسم :صوص اٞنختلفة، كخىلىص إىل التَّفريق بٌن اٞنصطلحات الثَّالنةكاستدعاعاهتم بالنُّ  ىو اللَّفظ الدَّ

، كاٞنساَّى ىو ))تبارة تن الشَّخص اٞنوجود يف العياف (52)((الػايساَّى ، كىو تعريف ٥ٍنومّّ ليس ّننطقيٍّ
، (54)عاسمى تبارة تن الشَّيُ اٞنساَّى بو((، كالتَّساية ىي ))تبارة تن فعل اٞنساَّى ككضًعو ا(53)كاألذىاف((

ُن تلى ذلك رجَّح أفَّ اعاسمى غًني الػايساَّى، كأنَّو مذىبي النَّحويٌنى، غًن أنَّو فصَّل ترجيحو تند حديثو تن  كبنا
ذا تلقيتىو إ: ))اسم اهلل تبعنا ًلقائلو )مصدره(، رابطنا ىذه اٞنسألة ّنسألة اٝنالؼ يف كالـ اهلل كخٍلق القرآف قائالن 

ًمن كالمو فال تػىقيٍل: ىيو ىيو، كعا تػىقيٍل: ىيو غًنيه  ألنَّو حينئذ ًمن كالمو القدمي، كإذا تلقيتىو ًمن كالـ غًنه فاو 
عا ١نالة غًن الػايساَّى. إذف اعاسمي كلاةه، فحكاياا حكمي الكالـ الذم ىي منو، كالقائل إفَّ اعاسمى ىو 

اًلفه  ، كيلـز (55)((ٞنذاىب أىل السُّنَّة  ألفَّ أصلام يف الكالـ أٍف عا ييقاؿ: ىيو ىيو الػايساَّى تلى اإلطالؽ ٢ني
نة، كىذه تقيدةه مىن زلَّت تناا  القائلى بأفَّ اعاسم ىو اٞنساَّى القوؿي بأفَّ أٚناُ اهلل تعاىل ))٢نلوقة أك صفاتو ١ندى

قدميو أيريق دميو((
ا ٢نلوقة كىو الذم ٚنَّى نفسو ّٔذه األٚناُ   إذ كيف تكوف أٚناؤه اٜنسىن كصفاتو العلي(56)

الف  ا ًلاىن ُيي ككصفاا ّٔذه الصّْفات يف القرآف الكرمي ))الذم ىو ًصفة ذاتو  ألفَّ القرآف قدمي عا ١نالة، كتعسن
، ! ، كتىلزميو كثًنه ًمن اإللزامات األخرل كتأنُّر الشَّخص بالرَّفع كالنَّصب كاٝنفض(57)فيو ًمن ًفرؽ الضَّاللة((

  .كحرؽ النَّار ًلاىن نطق باٚناا كحركفاا كاا سبق، فاذا ٓنليله يقرّْر تقيدة أىل السُّنَّة
 

خالفٌن ّنثل ما كرد من األمر
ي
 :بتسبيح اعاسم يف مثل قولو تعاىل كيف معرض ردّْه تلى استدعاعات اٞن

  اٞنطلوب تسبيح اهلل  [، بٌنَّ مًل أيقًحمى اعاسمي يف بعض اآليات مع أفَّ 1]األتلى:  چں  ڻ  ڻ  ڻ چ
اؿّْ تليو، كتلَّل ذلك بأفَّ ذًكر اعاسم ىنا جاُ تنبيانا تلى أفَّ الذّْكرى بجبي أٍف يكوفى بالقلب  عا تسبيح اللَّفظ الدَّ

، كمل يقل:  كاللّْساف معنا عا بالقلب حسب  كلذلك تندما امتثل النَّيبُّ  ألمًر ربّْو بالتَّسبيح قاؿ: سبحاف ريبّْ
تاُ يا اسم اهلل ار٘نين، كعا يف التَّكبًن: اسم اهلل أكرب، كعا تن السُّجود: (58)اسم ريبّْ سبحاف  ! كمل يقولوا يف الدُّ

! فاٞنرادي تسبيحي الػايساَّى كىو اهلل، ))فدؿَّ ذلك كلُّو تلى  ، كعا تن اٝنىوؼ: ًخفتي اسمى ريبّْ سجدتي عاسم ريبّْ
ـى كاعاستعطاؼى كالسُّجودى  يساَّى أفَّ اعاسّتحا

جلَّ جاللو  –كاٝنوؼى عا تعلُّق لو باعاسم الذم ىو تبارة تن اٞن
ُه ًمن ذلك(( – ا امتنع شي . كاعاسمي (59)كأفَّ اٞنساَّى ىو اٞنقصودي بذلك كلّْو، كلو كاف اعاسمي ىو الػايساَّى لػاى

نيا ُنذافًنىا، كاٜنادي هلل  ذيًكر ٜنًًكاًة اٛناع بٌن القلب كاللّْساف تند ذكره، ))كىذه نكتةه ًلاتدبّْرىا خًنه  ًمن الدُّ
 . كٟنذه اٞنسألة ارتباط ّنسألة اإلُياف  ))إذ اإلُياف ىو اإلقرار باللّْساف كاٛنىناف معنا، (60)تلى ما فػىاَّم كتلَّم((

ا قيل : م ييسبّْحونو باٚنو، كإَّنَّ ربى تنام أهنَّ ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    چ أعا ترل أفَّ غًن  اآلدميٌن مل ُيي

، فاذه فائدة ذًكر اعاسم مقركننا بالتَّسبيح كالذّْكر دكف سائر چىئچ  كيف اٞنالئكة:، چۆئ

 ، كعا بجوز ىاىنا ذًكر اعاسم البتَّة، ككذلك: چڍ  ڍچ ،چٻ  ٻ چ العبادات، فقد قيل لو:
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، (62). ككوف اإلُياف إقرارنا باللّْساف مع تصديق القلب ىو أحد قويلى األشعرمّْ (61)((چژ  ڑ  ژچ
وؿ الثَّاين اعاقتصار تلى تصديق القلب، ككالمها أخرج العال ًمن مفاـو اإلُياف كىذا ييساَّى اإلرجاُ، كالقى 

كميعتػىقىد أىل السُّنَّة
أفَّ اإلُياف قوؿه باللّْساف كاتتقاده باٛنناف كتاله باٛنوارح كاألركاف، يزيدي بالطَّاتة كينقص  (63)

 بالعصياف. 
ڭ  ۇ  چ )سٌبح( إىل )اسم( بالباُ مع كونو عازمنا يف قولو تعاىل:  ككذلك ما كرد ًمن تعدّْم الفعل

[، فاذا دليله تلى تضاٌن الفعل )سبّْح( معىن )صلّْ(، أم: 52، كاٜناقة: 96ك 74]الواقعة:  چۇ  ۆ
يجرَّد كمل ييرد التَّضاٌنى فال معىنن لو (64)صلّْ ميفتًتحنا صالتك ًبذكر اسم ربّْك

 جود الباُ.، كإذا أراد التَّسبيح اٞن
]يوسف:  چڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇچ  ككذلك احتجاجام بقولو تعاىل:

ُى ؟ أليس ىذا بإقرار أفَّ اعاسم ىو الػايساَّى؟40 يساَّى كىي األصناـ، فكيف ذىكىرى األٚنا
 [، فاٞنعبود ىو اٞن

 
ي
م ما تىبىدكا إعاَّ اٞن ساَّيات، كلكنَّام تبدكىا ًمن أجل غلَّط السُّايليُّ استدعاٟنىم ُثيَّ قاؿ: ))كاٛنواب: أهنَّ

م  ت كالعيزَّل، كتلك أٚناُ كاذبة غًن كاقعة تلى حقيقة، فكأهنَّ األٚناُ اٞنفخَّاة اٟنائلة ال ي اخّتتوىا ٟنم، كالالَّ
مل يعبدكا إعاَّ األٚناُ ال ي اخّتتوىا. كىذا ًمن آّاز البديع الغريب، ككذلك قامت اٜنجَّةي تليام، كلو كانت 

 .(65)اُ ىا ىنا ىي اٞنساَّيات لىقىلَّت فائدةي الكالـ، كٝنىىال تن اإلتجاًز كالبالغًة ىذا النّْظاـ((األٚن
 :(66)أمَّا الشَّواىد الشّْعريَّة ال ي استشاد ّٔا القائلوف بأفَّ اعاسم ىو الػايساَّى ًمن مثل قوؿ لبيد

  كىامالن فقد اتتذركمىن يبك حىوعان     إىل اٜنىوؿ ُثيَّ اسمي السَّالـً تىلىيكياا  
فقد جعل النُّحاةي )ُثيَّ السَّالـ تليكاا( موضع الشَّاىد ًمن باب حذؼ اٞنضاؼ كإقامة اٞنضاؼ إليو 
مقامو، كاٞنعىن تندىم: ُثيَّ اسم معىن السَّالـ  فيكوف معىن باسم اهلل: باسم معىن اهلل، أك باسم معناه اهلل، تلى 

ا أراد أٍف حييّْيااا بلفظ . كمل ييوافقام السُّ (67)حذؼ اٞنضاؼ ا ردَّ تليام ًمن جاتىًٌن  األكىل أفَّ لبيدن ايليُّ كإَّنَّ
      السَّالـ الذم ىو اسم ًمن أٚناُ اهلل اٜنسىن  فأضاؼ التحيَّة إىل اسم اهلل إضافةى تشريف ))كأنَّو يقوؿ: 

ا (68)م السَّالـ((لو كجدتي سالمنا أشرؼى ًمن ىذا ٜنىييتكم بو، كلكينّْ عا أجده ألنَّو اس . كاٛناة الثانية أفَّ لبيدن
أراد أٍف يقعى اللَّفظي بالتسليم كالوداع بعد حوؿ ًمن قولو إيَّاه  كلذلك قاؿ: )ُثيَّ اسمي السَّالـً تليكاا(، كلو أراد 

م نطق بو يف البيت كقوتىو يف حاًؿ قولو إيَّاه لقاؿ: )ُثيَّ السَّالـي تليكاا(، كلو قالو ))لكاف ميٍسًلانا يف كقتو الذ
ا ىو ًٜنينو، أعا ترل أنَّو عا ييقاؿ: بعد اٛناعة اللامَّ  ُه، فال يتقيَّد بالزَّماف اٞنستقبل كإَّنَّ ... كذلك أفَّ السَّالـى دتا
ا تقوؿ: اللامَّ اغفر يل بعد اٞنوت، فيكوف )بعد( ظرفنا للاغفرة،  ا، كعا بعد اٞنوت اللامَّ اغفر يل، إَّنَّ ارحم زيدن

 تاُ كاقعه ًٜنينو.كالدُّ 
: بعد اٛناعة أدتو بكذا، أك أيسلّْم   فإٍف أردت أٍف ْنعلى الوقتى ظرفنا للدُّتاُ صرَّحتى بلفظ الفعل، فقيلتى
ا تيقيَّد ّٔا األحداثي الواقعة فياا خربنا أك أمرنا أك هنينا، كأمَّا غًنىا ًمن اٞنعاين كالعقود، أتين:  ألفَّ الظركؼ إَّنَّ

ا ىي كاقعة ٜنٌن النُّطق ّٔا تىٍقد الطَّال ؽ كتىٍقد الياٌن، ككالدُّتاُ كالتَّاينّْ كاعاستفااـ كغًن ذلك ًمن اٞنعاين فإَّنَّ
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  ، فتأمل كيف مزج التَّحليلى النٍَّحومَّ بالعقيدة بأسلوب تيوًقني أنَّو (69)... فال تعلُّق للظركؼ إعاَّ باألحداث((
 ما أراد إعاَّ النَّحو.  

مصطلح النَّعت: ييرادفو مصطلح الصّْفة، فال اٞنعىن اللُّغومُّ ٟناا كاحد ؟ كىل بجوز  كًمن اٞنصطلحات
    كأمَّا ًصفاتي البارم سبحانو : ))إطالؽ اٞنصطلحىًٌن تلى ما ُيتصُّ باهلل سبحانو كتعاىل ؟ يقوؿ السُّايليُّ 

 الكتاب كالسُّنَّة. كقد كجدنا لفظ الصّْفة يف فال نرل أٍف نساّْيىاا نعوتنا  ٓنرُّجنا ًمن إطالؽ ىذا اللَّفظ  لعدمو يف
[ يف كلّْ 1]اإلخالص:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ الصَّحيح، فقد قاؿ تليو السَّالـ للرَّجل الذم كاف يقرأ

ا ًصفة الرَّ٘نن( النَّعتي يف ))كتن أقساـ ما يينعت بو يقوؿ:  .(71)(((70)ركعة: مًل تفعل ؟ فقاؿ: أحبُّاا ألهنَّ
ا عا تدؿُّ احملدىنٌن يكوف با لصّْفة اٞنعنويَّة ٥نو: تاقل كتامل، كبصفة يف معىن النَّفي كقولك: كاحد كظاىر، ألهنَّ

ا تدؿُّ تلى نفي شيُ تنو. كيكوف بصفة فعليَّة، إعاَّ أفَّ  الفعل  (72)تلى معىنن زائد موجود يف نفس اٞننعوت، كإَّنَّ
نام ىو حركة الفاتل، كاٜنركة معىنن يف الذَّات، ِنالؼ أفعاؿ يف احملدىنٌن راجع إىل الصّْفة اٞنعنويَّة  ألفَّ الفعل م

ا ىي يف غًنه عا يف نفسو -سبحانو  -البارم  ا ليست ُنركة فاتل، كإَّنَّ ، كاستثناُ أفعاؿ البارم مبينّّ (73)((فإهنَّ
من تقيدهتم يف  تلى تقيدة تنزيو البارم ًمن اٜنركة كاعانتقاؿ كآّيُ كالنزكؿ كغًنىا ًمن الصّْفات، كانطالقنا

ا تدؿُّ تلى التَّجسيم كاٜندكث  ا عا تقـو بذات البارم  عاتتقادىم أهنَّ نفي األفعاؿ اعاختياريَّة إٗناتنا كأهنَّ
 كاٜنركة.

 

مصطلحي بدؿ شيُ ًمن شيُ: اقتصر السُّايليُّ تلى ىذا اٞنصطلح، كمل يذكر مصطلح  كًمن اٞنصطلحاتً 
أنواعى البدؿ  بدؿ بعض ًمن كيلٍّ، كبدؿ اعاشتااؿ الذم ٚنَّاه أيضا )بدؿ اٛنااور )كيلّّ ًمن كيلٍّ( تند ذكره 

، لكٍن عا بجوز يف أٚناُ اهلل تعاىل يقع )كلّّ ًمن كلٍّ(   كالعلَّة يف تدـ ذًكره إيَّاه أفَّ بدؿ(74) مصدر ًمن اسم(
، كاألنسب ىو إذ يستلـز التَّبعُّض  يَّة تلى اهلل تعاىللّْ متناع إطالؽ مصطلح الكي أٍف نيساّْيو ّٔذه التَّساية  عا

كاا كرد تند الزَّجَّاجيّْ كابن مالك كأيب حيَّاف   أك موافق ًمن موافق أك مطابق مصطلح شيُ ًمن شيُ
 . (75)كالفاكايّْ كالشَّاطيبّْ كغًنىم

ُ

ُالثَّاني: وي ُالع ق د ي ُفيُمسائلُالمبحث  ُاألفعالُُالتَّحليل ُالنَّح 
التَّحليلى النٍَّحومَّ العىقىًدمَّ يف مسائل األفعاؿ ال ي كردت يف كتاب )نتائجي الًفكىر يف سيتناكؿي ىذا اٞنبحثي 

دعالةي األفعاؿ تلى الزَّمن: األصل أٍف يدؿَّ كلُّ فعل تلى الزَّمن الذم كيضع لو، فاٞناضي  النَّحو(، فًان مسائلو
ُه  الف ىذا األصل فاو ١ناوؿ تلى حكاية ًلاىا مضى كاٜناؿ للحاؿ كاعاستقباؿ للاستقبل، فإٍف كرد شي ُيي
]األنعاـ:  چڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ  ڄچ   اٜناؿ إذا كقع، كتصويره للفعل إذا جاُ كقتو، فاثالن قولو تعاىل:

الوقوؼي ميستقبىله عا ١نالة، كلكٍن جاُ بلفظ اٞناضي حكاية ٜناؿ يـو اٜنساب فيو، عا ميرتَّب تلى ))[، فػ30
سلاٌن  ، كىذا(76)((كقوؼ قد نبت

ي
العيدكؿ ييفيد ٓنقُّق الوقوع، كقرينةي صرًفو تن اٞناضي ما استقرَّ يف تقيدة اٞن

 .ًمن أفَّ يـو اٜنساب مستقبليّّ يف اآلخرة
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ـي كٍصف اهلل ببعض األفعاؿ العامَّة الشَّائعة: مثل: صىنىعى كىفػىعىل كتىًال،  كًمن اٞنسائل : ايليُّ قاؿ السُّ تد
، كًمن ُثىَّ  ألفَّ تىًاٍلتى تبارة تن)) حركات اٛنوارح الظَّاىرة مع دؤب  كلذلك جاُ تلى كزف فىًعلى كىتىًعبى كىنىًصبى

ربى ّٔا تن اهلل  إعاَّ أٍف يىرًد ّٔا ٚنعه فييحاىل تلى آّاز احملض، كيػيٍلتىاىسي لو  –تزَّ كجلَّ  –مل ْندىا ُيي
 صدر ... ألنَّو مل تثبت حقيقتيو تند اٞنخاطىب ]فاو[عا تيؤكَّد ّنً )) كىذه األفعاؿ العامَّة الشائعة .(77)((التأكيل

إىل  (80)، كعا تتعدَّل(79)((أحوج إىل ذًكر اٞنفعوؿ اٞنطلق الذم تقع بو الفائدة منو إىل توكيد فػىعىٍلت (78)
ا أٍف مفعوؿه مطلىق، إمَّا ًمن لفظاا فيكوف تامِّا، ٥نو: فػىعىٍلت فعالن حسننا... كإمَّ )) اٞنفعوؿ بو، كاٞننصوبي بعدىا

، كالفعل يدؿُّ تلى الفاتل (81)((يكوف خاصِّا، ٥نو: فػىعىٍلت ضربنا، فضربنا أيضنا مفعوؿ مطلق ًمن غًن لفظ فػىعىلى 
))بعاومو كخصوصو، ٥نو: فعل زيده، تىال زيده. كأمَّا اٝنصوص فنحو: ضرب زيده تارنا. كعا تقوؿ: فعل زيده 

ٗنيع ىذه )) كالفرؽ بيناا كبٌن األفعاؿ اٝناصَّة أفَّ  .(82)و((تارنا، إعاَّ أٍف يكوف الفاتل ىو البارم سبحان
ربى ّٔا تن خالق اٛنواىر كاألجساـ كفاتلاا يف  األفعاؿ العامَّة عا تتعدَّل إىل اٛنواىر كاألجساـ إعاَّ أٍف ُيي

ا ا يتعدَّل إىل اٛنواىر بعضي األفعاؿ اٝناصَّة، ٥نو: ضربتي زيدن األفعاؿ العامَّة تصليح  ، كاا أفَّ (83)((اٜنقيقة، كإَّنَّ
أٍف تقع موقع أٌم فعل ًمن األفعاؿ العامَّة كاٝناصَّة  فقولك: ضربتي ضربنا يعين: تىالتي ضربنا، فكلُّ ضٍرب ًفٍعله 

، كتأنَّر بو ابني (85)كالسُّايليُّ مسبوؽ ّٔذا القوؿ  فقد قاؿ بو تبد القاىر اٛنرجاينٌ  .(84)كليس كلُّ ًفٍعل ضربنا
، كمل يكن قبل ذلك معركفنا إعاَّ إذا تيقنَّا ًمن (87)، كاا تبنَّاه ابن ىشاـ ًمن بىعد(86)ر للسُّايليّْ اٜناجب اٞنعاص

 .(88)نسبتو للرُّماينّْ 
ا انطلق ًمن تقيدة أشعريَّة يف مسألتىًٌن  األكىل أفَّ الفاتل اٜنقيقيَّ  مل يكن التَّحليل السابق ٥نويِّا ًصرفنا، كإَّنَّ

 ىو، كأفَّ األفعاؿ تبارة تن حركات الفاتلٌن كليست بأفعاٟنم حقيقة كسيأيت بياهنا، ىو اهلل كعا فاتل إعاَّ 
ييفرّْقوف بينااا فاٝنٍلق غًن اٞنخلوؽ كاإلبجاد غًن اٞنوجود  (89)كالثَّانية العالقة بٌن اٝنٍلق كاٞنخلوؽ  فأىل السُّنَّة

فىًفعلي اهلًل )) تنو تعاىل، كاٞنخلوؽي أنري ًصفة اٝنٍلق كالفعل غًن اٞنفعوؿ، فصفة اٝنٍلقي قائاة باهلل كاٞنخلوؽ منفصل
  فيكوف ما بعد تلك األفعاؿ مفعوعان بو كاا صرَّح البخارمُّ بذلك تند (90)((ًصفةي اهلًل، كاٞنفعوؿي غًنيه ًمن اٝنلق

 فرؽ بٌن قولك: فال)) عا ييفرّْقوف بينااا فاٝنٍلق ىو اٞنخلوؽ (91)إتراب السَّاوات. كاألشاترة ككثًن من اٞنعتزلة
ٍلقنا، كبٌن قولك: خلقى اهللي الساواًت، إعاَّ ما يف األكؿ ًمن اإلطالؽ كيف الثَّاين من التَّخصيص لىقى اهللي خى  (92)((خى

ب السُّايليُّ تن كيفيَّة إتراب كلاة )الساوات( مفعوعان مطلقنا كإٍف مل تكن مصدرنا، (93)كبياف النَّوع    ، كمل بجي
كىذه اٞنسألة غورىا بعيد فال ييٍدرىؾي القٍصدي ًمن  .جب كابن ىشاـ تن ذلك بإجابتىًٌن ٢نتلفتىٌنً إذ أجاب ابن اٜنا

خلفاا إعاَّ ّنطالعة كتب العقيدة، فاي مرتبطة بالقىوؿ يف الصّْفات اعاختياريَّة هلل كخلق أفعاؿ العباد  فأىل 
كالكالـ، ًمن غًن ٕنثيل كعا تكييف كعا تعطيل كعا ٓنريف، السُّنَّة ييثبتوف هلل صفاتو ذاتيَّة اختياريَّة كصفة اٝنٍلق 

ا لو تن اٜندكث كتن حلوؿ اٜنوادث بو  إذ ًمن اٞنتَّفق تليو أفَّ اٞنخلوقات  كاألشاترة ينفوهنا تن اهلل تنزيان
ًمن ٗنيعاا حادنة كليست أزليَّة، كحٌن خلىقاا اهلل يكوف قد اتَّصف بصفة اٝنلق اٜنادنة ال ي مل تكن موجودة 

قبل، كىذا يعين أفَّ اٜنوادث حلَّت بو بتعبًن األشاترة كمىن كافقام، كبتعبًن أىل السُّنَّة يكوف قد اتَّصف بصفة 
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ا اختياريَّة، كىكذا الكالـ كغًنه ، فاألشاترة كمىن كافقام تند (94)اٝنٍلق الذاتيَّة اعاختياريَّة، كأنريىا دليله تلى أهنَّ
ييفرّْقوف بٌن اٝنٍلًق الذم ىو فعلي اهلل كًصفتيو، كاٞنخلوًؽ الذم ىو أنري ًصفة اٝنٍلق  حديثام تن األنر اإلٟنٌي عا 

ا يقصدكف بو اٝنٍلق كاٞنخلوؽ إذ عا فرؽى تندىم بينااا.   فإذا كرد مصطلح األنر تندىم فإَّنَّ
( باٟنازة: كذلك يف قولو تعاىل: ې  ې  ې  چ كًمن مسائل ىذا اٞنبحث النقلي كالتعدية يف الفعل )نىاؿى

[، قاؿ أبوبكر بن العريٌب تن ىذا الفعل يف 37]اٜنج:  چى  ى  ائ    ائ  ەئ  ەئ  وئ
ٍشًكلىة فإفَّ النَّيلى عا يتعلَّق بالبارم سبحانو، كلكٍن تربَّ بو تعبًننا ٠نازيِّا تن القىبوؿ  )) ىذا السّْياؽ:

ي
ًمن األلفاظ اٞن

ٍف نالو موافق قىًبلىو، أك ٢نالف كىرًىىو، كعا ًتربةى باألفعاؿ بدنيَّة كانت فإفَّ كلَّ ما ناؿ اإلنساف مواًفقه أك ٢ناًلف  فإ
ا يصل إليو التَّقول  أك ماليَّة باإلضافة إىل اهلل تعاىل ... كلذلك قاؿ: لن يىًصلى إىل اهلل ٜنومياا كعا دماؤىا، كإَّنَّ

كأمَّا : ))ـ شيخو كزاد تليو حيناا قاؿتأنَّر بكال ايليَّ السُّ  . كلعلَّ (95)((منكم، فيقبلو كيرفعو إليو كيساعو
( اٞنتعديَّة، كىي ّننزلة )تطا يعطو( عا تنبئ إعاَّ تن كصوؿ إىل اٞنفعوؿ دكف تأنًن فيو  ( فانقوؿ ًمن )نىاؿى )أىنػىٍلتي

   ، كلو كاف فعالن مؤنػّْرنا يف مفعولو چې  ې  ې  ىچكعا كقوع ظاىر بو، أعا ترل إىل قولو سبحانو: 
ا ىو منبئ ىو الوصوؿ فقطمل بجز ىذا، إ ، فالنَّقلي يف األفعاؿ تنده غًني قياسيٍّ فال يطَّرد يف األفعاؿ  (96)((َّنَّ

: أفَّ النقل يكوف يف  ، كضابط ىذا الباب تند السُّايليّْ كلّْاا موافقةن لسيبويو، فبالنقل يصًن الفاتلي مفعوعان
زمة بشرط أٍف حيصلى مناا يف الفاتل )اٞنفعو  ؿ( صفة ما، كذلك بأٍف يكتسبى ىذا اٞنفعوؿ صفةن مل األفعاؿ الالَّ

يكن تلياا ))فىشىٍرطيو يستلـز تلى ىذا أٍف يكوفى الفعلي صفةن تقبل اإلبجاد كاعاكتساب  اإلبجاد من فاتل الفعل 
)) . فإٍف كاف ))متعديِّا فانو ما حيصل للفاتل (97)اٞنعدَّل، كاعاكتساب ًمن مفعوؿ ىذا الفعل الذم كاف فاتالن

، كيىقصد (98)كعا يكوف اتتااده يف الثَّاين تلى اٞنفعوؿ فيجوز نػىٍقليو(( -غًن خارجة تنو  –نو صفةه يف نفسو م
  فالفعل )يناؿ( عا تأنًن لو يف (99)بعدـ اتتااده يف الثاين تلى اٞنفعوؿ ))أٍف عا يىظارى أنري الفعل يف اٞنفعوؿ((

ا ىو متضاّْن معىن الفعل )يىًصلي( ًمن الوصوؿالفاتل )اهلل( الذم صار بالنَّقل مفعوعان بو، كإ كقد نقل ابني  .َّنَّ
، كاٞنشاىىد أفَّ الفعل )يناؿ( ضياّْن معىن فعل آخر، ىذا الفعل تعدَّدت األقواؿ يف (100)القيّْم كالـى السُّايليٌ 

لعلَّ األفعاؿ ال ي تنصُّ تعيينو، ًمن ذلك )يًصل(، ك)يرتفع(، ك)يصعد(، ك)يتقبَّل( كغًنىا، ككلُّاا تؤكّْد القىبوؿ، ك 
تلى الرَّفع كالٌصعود عا تتوافق مع معتقد مىن ينفي ًصفة العلو، ِنالؼ مىن ييثبتاا فإفَّ كلَّ األفعاؿ تتوافق مع 
معتقده سواُ أكانت ٓنال معىن الوصوؿ كالقىبوؿ أـ ٓنال معىن الرَّفع كالٌصعود  كلذلك قاؿ ابن تيايَّة: 

، چې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ چ اؿ اهلل، كاا قاؿ:))فتقول القلوب ىي ال ي تن
ا عا تناؿ اهلل(( ماُ فإهنَّ . كٓنليل ىؤعاُ ٗنيعنا تىقىًدمّّ امتطى (101)فأمَّا األمور اٞننفصلة تنَّا ًمن اللُّحـو كالدّْ

 التَّحليلى النٍَّحومَّ.  
عاين اٞنركَّبة، أم: إضافة الصّْفة دعالة )تىًلم( ك)تىرىؼ(: الفعلي )تىًلم( كيضع لتاييز اٞن كًمن اٞنسائل ٓنديدي 

 –إذا نػىبىتى ىذا فال ييضاؼ إىل اهلل : ))ايليُّ قاؿ السُّ إىل احمللّْ، أمَّا الفعل )ترىؼ( فاو لتاييز اٞنعاين اٞنفرىدة، 
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( كعا )يىعرؼ(  ألفَّ تلاىو متعلّْقه باألشياُ كلّْاا، م –سبحانو كتعاىل  ركٌباا إعاَّ الًعلم، كعا ييقاؿ فيو )تىرىؼى
يٍحدىنٌنى فإفَّ معرفتام بشيُ آخر

كتلى ذلك ٘نىىل اآليات ال ي  .(102)((كمفرىدىا تعلُّقنا كاحدنا، ِنالؼ ًتلم اٞن
رجاا إىل ))ًقيل فياا إفَّ )تىًلم( قد تكوف ّنعىن )تىرىؼ(   ألفَّ تعدّْم )تىًلمى( إىل مفعوؿ كاحد يف اللَّفظ عا ُيي

(، كلكٍن تلى جاة اعا  .، كىذا أمره تىقىًدمّّ (103)((ختصار كآّازمعىن )تىرىؼى
عى اهللي ًلاىن  عى( معىن الفعل )استجاب( يف قوؿ اٞنصلي: ٚنًى كًمن مسائل ىذا اٞنبحث تضاٌن الفعل )ٚنًى
عى(( ١نذكؼ  ألفَّ السَّاع متعلّْق باألقواؿ  دىه((، فافعوؿ ))ٚنًى عى اهللي ًلاىن ٘نًى ه، قاؿ: ))كأمَّا قوٟنم: ))ٚنًى دى ٘نًى
ا تؤذف ّنعىن زائد كىو اعاستجابة اٞنقارنة للسَّاع، فاجتاع  ـ تلى بأّا، إعاَّ أهنَّ كاألصوات دكف ما تداىا، فالالَّ

 ، كىذه تقيدة.(104)يف الكلاة اإلبجاز كالدَّعالة تلى اٞنعىن الزَّائد كىو اعاستجابة ًلاىن ٘نده((
ُالثَّالث:ُ وي ُالع ق د ي ُالمبحث  ُاألسماءُفيُمسائلالتَّحليل ُالنَّح 

سيتناكؿي ىذا اٞنبحثي التَّحليلى النٍَّحومَّ العىقىًدمَّ يف مسائل األٚناُ ال ي كردت يف كتاب )نتائجي الًفكىر يف 
يطلىق: كاا يف قولو تعاىل:

ڃ  چ النَّحو(، فًان مسائلو التَّفريقي بٌن اٞنصدر الذم تؤكَّد بو األفعاؿ كاٞنفعوؿ اٞن

تلى اٞنعتزلة ّٔذه اآلية يف إنبات ًصفة  (105)[، احتجَّ أىل السُّنَّة164 ]النّْساُ: چچ  چ   چ
الكالـ هلل تعاىل، ككجو اعاستدعاؿ أفَّ الفعل )كلَّم( أيكّْد باٞنفعوؿ اٞنطلىق )تكليانا( كالقاتدة ال ي أٗنع النُّحاة 

تعاىل كلَّم موسى تليو السَّالـ كالمنا تقوؿ: عا يصح آّازي مع التَّوكيد  فدلَّت اآليةي تلى أفَّ اهللى  (106)تلياا
  عا يكوف اٞنصدر مفعوعان مطلىقنا حَّتَّ يكوف منعوتنا ))حقيقيِّا. لكٍن ىل اٞنصدر )تكليانا( مفعوؿ ميطلىق ؟ إذ 

دنا  ا للفعل ألفَّ الفعل يدؿُّ تليو دعالة مطلقة كعا يدؿُّ تليو ١ندَّ ا يكوف توكيدن        أك يف حيكم اٞننعوت، كإَّنَّ
د بعدد أك نػىٍعتو أصبح اٞنصدري (107)((كعا منعوتنا ، كمعىن ىذا: أفَّ الفعلى يدؿُّ تلى مصدره مطلقنا، فإذا حيدّْ

ا  ، فالسُّايليُّ ييفرّْؽ بٌن (108)((ألفَّ التَّوكيد عا يكوف يف معناه زيادة تن اٞنؤكَّد)) مفعوعان مطلقنا كليس توكيدن
الفعل، كاٞنصدر احملدكد أك اٞننعوت الذم خصَّو ّنصطلح )اٞنفعوؿ اٞنطلق(، اٞنصدر اٞنؤكّْد كىو الذم يدؿُّ تليو 

ىذا حسىنه لوعا أفَّ سيبويو قد أجاز : ))كقد ذاكىرى السُّايليُّ شيخىو ابن الطَّراكة يف ىذه اٞنسألة، فقاؿ لو شيخيو
: تكليانا ما، فال  يف مثل ىذا أٍف يكوف مفعوعان مطلىقنا، كإٍف مل يكن منعوتنا يف اللَّفظ فييحتال تلى ىذا أٍف ييريدى

كأيَّد  .(109)((يكوف يف اآلية حجَّة قاطعة، كاًٜنجىاجي تليام كثًنةه عا حيتاج معاا إىل اعاحتجاج باحملتاىالت
السُّايليُّ شيخىو بناُ تلى مذىبو يف أفَّ األفعاؿ العامَّة عا تؤكَّد باٞنصادر مثل: فػىعىٍلت، كىصىنػىٍعت  ألفَّ ىذه 

ا تصليح أٍف تقع موقع أٌم فعل ًمن األفعاؿ األف ا تتعلَّق باألحداث، كىي تامَّة ألهنَّ عاؿ عا تتعلَّق باٛنواىر كإَّنَّ
كًمن ُثىَّ مل ))العامَّة كاٝناصَّة  فقولك: ضربتي ضربنا يعين: تىًاٍلتي ضربنا، فكلُّ ضٍرب ًفٍعله كليس كلُّ ًفٍعل ضربنا، 

ربى ّٔا تن اهلل  إعاَّ أٍف يىرًدى ّٔا ٚنعه فييحاىل تلى آّاز احملض، كييلتاىس لو   -كجلَّ  تزَّ  –ْندىا ُيي
، كٞنَّا كرد بو (111)((ككأفَّ ٗنيع أفعاؿ اليقظة يشتال تلياا فػىعىٍلت)). كالكالـي ًمن أفعاؿ اليقظة (110)((التأكيل

ٞنذىبو يف ًصفة الكالـ، كقد سبق السَّااع كاا يف اآلية مل يبق إعاَّ ٘نليو تلى آّاز كاا صرَّح، كىذا إكااؿ 
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شيُ ًمن اٜنديث تناا يف مسألة كصف اهلل ببعض األفعاؿ العامَّة، فتأمل ىذا اٝنيط الذم ربط بو اٞنفرَّؽ  
ليًصل إىل نفي ًصفة الكالـ اٜنقيقيّْ تن اهلل تعاىل، كلو كاف تن طريق ٢نالفة تطبيق سيينّْ سليمو ًلقاتدة ليغويَّة 

 .تلى دليل قرآينٍّ 
ٿ  ٿ  ٿ  چ  كًمن اٞنسائل كجوب تقدمي الضَّاًن الواقع موقع اٞنفعوؿ بو )إيَّاؾ(: كاا يف قولو تعاىل:

ـ تلى فعلو : ))ايليُّ قاؿ السُّ [  كموجب التَّقدمي ٥نىٍومّّ تىقىًدمّّ 5]الفآنة:  چٿ ا يتقدَّ كاٞنفعوؿ إَّنَّ
ا إىل تعيينو، كحرصنا تلى تبيينو، كصرفنا للوىم تن ا لذَّىاب إىل غًنه  كلذلك مل بجز أٍف يتأخرى تن الفعل قصدن

  إذ الكالـي يف معرض اإلخالص كٓنقيق الوحدانيَّة كنفي چٿ  ٿ  ٿ  ٿچ يف قولو تعاىل: 
، فاإلخالص كٓنقيق الوحدانيَّة كإفراد اهلل بالعبادة كاعاستعانة يف (112)((توارض األكىاـ تن اٝنلوص التَّاـ

 .ياا أحد غًنه، ىذه كلُّاا تقيدة أكجبت تقدمي اٞنفعوؿ بو )إيَّاؾ(األمور ال ي عا يقدري تل

ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ ﮲    چ ككذلك تقدمي اسم اهلل األحسن آّركر )هلل( يف قولو تعاىل:

 [، قاؿ: ))إفَّ تقدمي اٛنار كآّركر األكؿ لفائدتىًٌن:97]آؿ تاراف:  چ﮳  ﮴
يسبَّب.إحدامها: أنَّو اسم للاوجب ٟنذا الغرض

ـ السَّبب تلى اٞن ـ تقدُّ  ، فييقدَّ
 

كجب اعاىتااـ بتقدُيو  تعظيانا  –سبحانو  –كالفائدة األخرل: أفَّ اعاسم آّركر ًمن حيث كاف اٚننا هلل 
ٜنرمة ىذا الواجب الذم أكجبو، كٔنويفنا ًمن تضييعو  إذ ليس ما أكجبو اهلل سبحانو ّنثابة ما ييوجبو 

 .(113)غًنه((
 

ىذا اٞنبحث تطف الصّْفات اٞنتعدّْدة: األصل يف باب العطف جواز تطف الصّْفات بعضاا  كًمن مسائل
، فإذا كانت الصّْفات متغايرة فاٛنواز تلى إطالقو  ))فيشبو (115)، ك٘نلوا تلى ذلك تعدُّد اٝنرب(114)تلى بعض

ف شيُ تلى نفسو ففي اٛنواز ، كإٍف مل تكن متغايرة بأٍف تيط(116)حينئذو تغاير اللَّفظىًٌن بتغاير اٞنعنيىًٌن((
تفصيل  فإٍف أفادت الصّْفة الثَّانية معىن زائد تاَّا يف األكىل فالعطف جائزه ألنَّو ًمن باب تعداد الصّْفات 
اٞنتغايرة، كترؾ العطف جائزه  ألفَّ يف الصّْفات ضاًننا يعود إىل اٞنوصوؼ كعا سياا إٍف كاف مشتقِّا. كإٍف مل تيًفد 

ا تاَّا يف األكىل فالعطف جائز لكنَّو خالؼ األصل  ))كتلَّةي ذلك أفَّ حركؼى العطف ّننزلة  الثَّانية معىن زائدن
، كتلة نانية ىي أفَّ حركؼ العطف كعا سياا الواك (117)تكرار العامل، كتكراري العامل يلزـي معو تكرار اٞنعاوؿ((

ا ْناع بٌن الشَّيئىًٌن عا بٌن الشَّيُ الواحد((  .(118)))إَّنَّ
تطبيقنا للتفصيل السَّابق تلى ما كرد يف القرآف الكرمي ًمن أٚناُ هلل تعاىل ال ي كقعت صفات أك أخبارنا ك 

 متعدّْدة  ُييكن تقسيااا نالنة أقساـ كاآليت:
القسمي األكؿ: ما بجوز اٛناع بيناا يف ميساَّى كاحد كىو اٞنوصوؼ  إذ الصّْفة كاٞنوصوؼ كالشيُ الواحد يف 

﮵   چ  العطف أكىل ألنَّو األصل، مثل قولو:اٞنعىن، فّتؾ  ﮴   ﮳     ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ﮲    
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 چ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﮼﮶  ﮷  ﮸  ﮹       ﮺  ﮻

ا أٚناُ لو 23]اٜنشر:  كاٞنساَّى ّٔا كاحد، فلم ْنر ٠نرل  -سبحانو  -[، كسبب كركدىا بغًن تطف ))ألهنَّ
، كأكضح ًمن (119)دفة، مثل: األسد كالليث، كغًن ذلك((تعداد الصّْفات اٞنتغايرة، كلكن ٠نرل األٚناُ اٞنّتا

ا صفات أزليَّة أبديَّة كافقت الذَّات يف الًقدـ كليست مغايرة((  .(120)ذلك تقديِّا أٍف ييقاؿ: ))ألهنَّ
 

ا متقابلة متضادَّة،  القسم الثَّاين: ما عا بجوز اٛناع بيناا ًمن كجو كاحد يف مساَّى كاحد كىو اٞنوصوؼ  ألهنَّ
 چىئ  ىئ  ی  ی  ىئۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئچ طف أكىل ألنَّو يقتضي اٞنغايرة، مثل قولو:فالع

ا ألفاظ متضادَّة اٞنعاين يف أصل موضوتاا، فكاف أمَّا سببي كركدىا معطوفة بالواك [، 3]اٜنديد:  ))فألهنَّ
اجتااع األضداد ًمن توىُّم احملاؿ، ك  (121)تن -قبل التَّفكُّر كالنَّظر  -دخوؿ )الواك( صرفنا ًلوىم اٞنخاطىب 

ا يكوف ًمن كجاىًٌن ٢نتلفىًٌن، فكاف العطف ىانا  احملاؿ  ألفَّ الشَّيُ عا يكوف ظاىرنا باطننا ًمن كجو كاحد، كإَّنَّ
ـ ٣نَّا عا يستحيل اجتااتو ًمن الصّْفات يف ١نلٍّ  أحسن ًمن تركو، ٟنذه اٜنكاة الظَّاىرة، ِنالؼ ما تقدَّ

))ىذه الصّْفات  قابل القابض الباسط كاٝنافض الرَّافع كغًنىا، كبجب التنبيو تلى أفَّ ، كمثلاا يف التَّ (122)كاحد((
الكرُية ًمن األٚناُ اٞنتقابالت ال ي عا ينبغي أٍف ييثىن تلى اهلل ّٔا إعاَّ كلُّ كاحد مناا مع اآلخر  ألفَّ الكااؿ 

 .(123)اٞنطلق ًمن اجتااع الوصفىًٌن((
 

بيناا يف مساَّى كاحد، كىو اٞنوصوؼ، كأفادت الثَّانية زيادة معىن تاَّا يف  القسم الثَّالث: ما بجوز اٛناع
ٿ  چ األكىل، كتربَّ تنو بعضام بشرط اختالؼ الصّْفات أك تباتدىا، فالعطف بالواك أكىل، مثل قولو تعاىل: 

ڃ    ڃ     ڄٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ

كردىا معطوفىًٌن  چڦ  ڦ  چك چڤ   ڦچ [، فاعاٚنىاًف 3ػ1]غافر:  چچ    چ   چڃ        ڃ
يف غًنه عا يف  -سبحانو  -بالواك  ك))حسين العطف بٌن اعاٚنىًٌن األكلًٌن لكوهناا ًمن صفات األفعاؿ، كفعلو 

يريد  -سبحانو  - نفسو، فدخل حرؼي العطف للاغايرة الصَّحيحة بٌن اٞنعنيىًٌن، كلتنزُّٟناا منزلة اٛنالتىًٌن  ألنَّو

كرد  چڦ  ڄچ ، كاعاسم الثالث (124)تنبيو العباد تلى أنَّو يفعل ىذا كيفعل ىذا  لًنجوه كيؤمّْلوه((
غًن معطوؼ بالواك تلى الثَّاين ))ألفَّ الشّْدَّة راجعة إىل معىن القوَّة كالقدرة، كىو معىن خارج تن ًصفات 

ـ ًمن قولو: كرد غًن  چڄ  ڄچ  ، كاعاسم الرَّابع(125)((چڤ  ڤچ الفعل، فصار ّننزلة ما تقدَّ
فصحَّ ٗنيع ما أصَّلناه،  –سبحانو  -معطوؼ تلى الثَّالث بالواك أيضنا ))ألفَّ لفظ )ذم( تبارة تن ذاتو 

 چڤ   ڦ  ڦ  ڦچ. كختمى السُّايليُّ اآلية باستنباط جدير بالذّْكر، كىو أفَّ (126)كاٜناد هلل((

ًصفة كاحدة ًمن صفات الغضب ))كاننتاًف تغلب كاحدة،  چڦ  ڄچ  صفتاف ًمن صفات الرَّ٘نة، ك
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، (128) ، كىذا تصديق للحديث القدسيّْ بركايتىيو: )إفَّ رىٍ٘نى ًي سىبػىقىٍت غىضىيًب((127)كمها سابقتىاًف ٟنا يف الذّْكر((
 ، كىذه تقيدة كتوحيد.(129) ك)أفَّ رىٍ٘نى ًي غىلىبىٍت غىضىيب(

ا يف الثَّالث أكضح، كذلك يف كالتَّحليالت السَّابقة ٥نويَّ  ة ظارت فياا العقيدة بصورة كاضحة، غًن أهنَّ
، كىي مسألة متكرّْرة يف ىذا البحث.  مسألة قياـ األفعاؿ باهلل تعاىل ال ي ينفياا األشاترة كمنام السُّايليُّ

عربوف : اتفق اچٱ    ٻ  ٻ  ٻچ  يف البسالة إتراب اسم اهلل )الرَّ٘نن( كًمن مسائل ىذا اٞنبحث
ي
ٞن

م اختلفوا يف تعيينو، فانام مىن جعلو كصفنا كريدَّ بكونو تىلىانا كالعلم ييوصىف  تلى أنَّو تابع ًمن التوابع، غًن أهنَّ
كعا ييوصىف بو. كًمنام مىن جعلو بدعان أك تطفى بياف
ا الوصف(130) : ، كقد ردَّمها السُّايليُّ فقاؿ ميرجّْحن

تطف البياف  ألفَّ اعاسم األكؿ عا يفتقر إىل تبيٌن  ألنَّو أترؼي األٚناُ  كالبدؿي تندم فيو ٣نتنعه، ككذلك ))
  (131)((كلّْاا كأبٍػيػىنياا ... كلكنَّو كإٍف كاف بجرم ٠نرل األتالـ فإنَّو ميشتقّّ ًمن الرَّ٘نة، فاو كصف يراد بو الثَّناُ

اًف كالوصفي مشتقّّ  نٍَّحومُّ مبينّّ تلى مذىبو العىقىًدمّْ يف ، كىذا التَّحليلي ال(132)إذ البدؿي كتطف البياف جامدى
 .اشتقاؽ أٚناُ اهلل اٜنيسىن كاا سبق، كتلى إنبات ًصفة الرَّ٘نة هلل تعاىل كاا يليق بو سبحانو

تاُ يف قولو تعاىل: ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  چ كًمن مسائلو فائدة البدؿ يف الدُّ

ة )صراطى( بدعان ًمن )الصّْراط( بدؿ كلٍّ [، أترب النُّحا7ػ  6]الفآنة:  چڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ
اتي ٢ناًطب ًلاىن عا حيتاج إىل البياف، (133)ًمن كلٍّ  تاُ، كالدَّ ، كقد سأؿ السُّايليُّ: ))ما فائدة البدؿ يف الدُّ

، ُثيَّ أجاب َنواب مفصَّل، فقاؿ: ))كاٛنواب تن السُّؤاؿ األكؿ، (134)كالبدؿ يقصد بو بياف اعاسم األكؿ؟((
ائدة البدؿ يف الدُّتاُ؟ أفَّ اآلية كردت يف معرض التَّعليم للعباد يف الدُّتاُ، كحقُّ الدَّاتي أٍف يستشعر كىو: ما ف

، كاٞنخُّ عا يكوف إعاَّ (135)تند دتائو ما بجبي تليو اتتقاده ٣نَّا عا يتمُّ اإلُياف إعاَّ بو، إذ ))الدُّتاُ مخُّ العبادة((
ت دـ كٜنم، فإذا كجب إحضار معتقدات اإلُياف تند الدُّتاُ، كجب أٍف يف تظم، كالعظمي عا يكوف إعاَّ ٓن

ا بالثَّناُ، فىًان ُثىَّ جاُ لفظي الطَّلب للاداية كلفظ الرَّغبة مشوبنا باٝنًن تصرحينا ًمن الدَّاتي  يكوف الطَّلب ٣نزكجن
يعتقىد إىل ربّْو، فإذا قاؿ: اىدنا ال

اتي بذلك اٞن صراط اٞنستقيم، كاٞنخالفوف للحقّْ ّنعتقده، كتوسالن ًمن الدَّ
م تلى الصّْراط اٞنستقيم أيضنا، كالدَّاتي بجب تليو اتتقاد خالفام كإظاار اٜنقّْ الذم يف نفسو،  يزتاوف أهنَّ
تاُ أفَّ الصّْراط اٞنستقيم ىو صراط  فلذلك أىبدىؿ كبٌنَّ لًييارّْف اللّْساف تلى ما اتتقده اٛنىناف، فأخرب مع الدُّ

. ففائدة البدؿي النٍَّحومّْ (136)عم اهلل تليام ًمن النَّبيٌن كالصّْدّْيقٌن، عا مىن خالفام ًمن الكافرين((الذين أن
 شرتيَّة تىقىًديَّة.

ا معنويِّا بػ)النَّفس كالعٌن(: فرَّؽ السُّايليُّ بٌن اللَّفظىًٌن  كًمن اٞنسائل  توكيد أٚناُ اهلل اٜنسىن كصفاتو توكيدن
ٞنقصود بالنَّفس حقيقةي الشَّيُ ًمن دكف معىن زائد، كأمَّا اٞنقصود بالعىٌن فاو حقيقةي الشَّيُ ًمن حيث اٞنعىن  فا

ُن تلى ىذا التفريق بىىن اٜنيكمى النٍَّحومَّ فصحَّ تنده التوكيد  ا بالعياف أك ما يقـو مقامو  كبنا مع زيادة كونو ميدركن
ا بقيت تلى أصل معناىا  ، كمل يصح (137)((صىلىحت للتَّعبًن تن البارم سبحانو كتعاىلفى ))بلفظة )النَّفس(  ألهنَّ
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ا خرجت تن أصل معناىا فػ مل تىرد يف الشريعة تبارة تن نفس البارم سبحانو  ))التَّوكيد بػلفظة )العىٌن(  ألهنَّ
الطويلى  ، كنقل ابني القيّْم كالـى السُّايليّْ (138)((غًن ميدركىة بالعياف يف حقّْنا اليـو -سبحانو -ألفَّ نفسو 

 .(139)بنصّْو
ات ليست  ، كقد بٌنَّ السُّايليُّ (140)ٌن ّنعىن الذَّاتفس كالعى كأختم ىذه اٞنسألة ّنا اشتار أفَّ النَّ  أفَّ الذَّ

ا يف  القوؿي  - اٌنى كعاسياا اٞنتكلّْ  -النَّاس  ّنعىن النػٍَّفس، فقاؿ: ))كأمَّا )الذَّات(، فقد استاول أكثرى  فياا، إهنَّ
كف ّٔا تن كجوده كحقيقتو، كحيتجُّوف يف معىن النػَّفٍ  س كاٜنقيقة، كيقولوف: )ذات البارئ ىي نفسو(، كيعربّْ

 الـ يف قصة إبراىيم: )نالث كذبات، كلُّاا يف ذات اهلل(، كقوؿ خبيب:إطالؽ ذلك بقولو تليو السَّ 
 تلى أكصاؿ شلو ٣نيزَّع ؾٍ ارً بى يػي      كإٍف يشأٍ  كذلك يف ذاًت اإللوً 

غة كالشريعة كاا زتاوا، كلو كاف كذلك ٛناز أٍف ييقاؿ: )تبدتي فظة إذا استقريتاا يف اللُّ للَّ كليست ىذه ا
ٍت ذاتيو(، لى عى ، أك )فػى چٹ  ٹ  ٹچ سبحانو(، ك)احذر ذاتو(، كاا قاؿ تعاىل: مالبار  ذاتى 

 منفس البار  كذلك غًني مساوع، كعا يقوؿ إعاَّ ُنرؼ )يف( اٛنارة، كحرؼ يف للوتاُ، كىو معىن مستحيل تلى
ا ىو تلى  : )جاىدت يف اهلل( ك)أحببتك يف اهلل( ١ناؿ أف يكوف ىذا اللفظ حقيقة...كإَّنَّ سبحانو إذا قلتى

ا  اهلل( ك)يف ذاتً  ىذا فقولو: )يف ذاتً  تى بى حذؼ اٞنضاؼ، أم: يف مرضاة اهلل كطاتتو... كإذا نػى  اإللو(، إَّنَّ
يانة أك الشريعة ال ي ىي ذاتي   يانة.للدّْ  فه صٍ كى  هلل، فذاته ا ييريد يف الدّْ

كإذا كاف األمر كذلك  موضوتاا نعت ٞنؤنث، أعا ترل أفَّ فياا )تاُ( التأنيث؟ ،ككذلك ىي يف أصلاا
، كبعض األشاترة ينفوف (141)((عا تن نفسو –تزَّ كجلَّ  –فقد صارت تبارة تاَّا تشرؼ باإلضافة إىل اهلل 

 –سبحانو  –فًصفاتو )) كأنبت لفظة )ذات( ًصفة هلل فقاؿ: إطالؽ )ذات( تلى اهلل تعاىل. كلكنَّو تاد 
ا تينبئ تن  تنقسم أربعة أقساـ: نفسيَّة، كقولك: موجود كإلو كذات كشيُ، كمعنويَّة، كقولك: تامل كقادر  ألهنَّ

ا عا ٤ند لو دفعنا إعاَّ أٍف ييقاؿ: ىذه اللَّفظة (142)((معىن زائد تلى ذاتو سيبحانو تكثر يف كالـ ، كىذا تناقضه رّنَّ
 .أىل الًعلم كإٍف فضَّلوا تركاا

ا بالنَّصب يف باب اعاشتغاؿ: فضَّل النُّحاة النَّصب  كًمن مسائل ىذا اٞنبحث نصبي كلاة )كٌل( تشبيان
تلى الرَّفع تند اشتغاؿ الفعل تن مفعولو بضاًنه، كقد حصركا ذلك يف األمر كالنَّاي كاعاستفااـ كاٛنحد 

كليس مقصورنا تلى ىذه اٞنواضع، بل كلُّ موضع يكوفي القىٍصدي فيو إىل : ))ايليُّ ذلك فقاؿكاٛنزاُ، كتاَّم السُّ 
، كضرب لذلك مثاعان كحلَّلو ٓنليالن ٥نويِّا (143)((الفعل، كالفائدة يف ذكره أقول كاف النَّصب فيو ىو الوجو

ُي تلى نصبو، كدؿَّ چ   حت  خت      مت  ىت  يت     چ   أعا ترل إىل قولو سبحاف:: ))تىقىًديِّا، فقاؿ كيف أٗنع القرَّا
ذلك تلى قيبًح الرَّفع فيو  ألفَّ مقصد اآلية اٞندح بالفعل كاعاقتدار تلى خٍلق األشياُ كتقديرىا، مع أنَّو لو قاؿ: 

تعلَّق بأٍف )إنَّا كيلَّ شىٍيُو( لىذىىىبى الوىمي إىل الصّْفة عا إىل اٝنرب يف قولو: )خلقناه(، فكاف يكوف فيو للقدريَّة م
رو ييقدّْره، ككلُّ شيُو مل ُيلٍقو فاو ِنالؼ ذلك  ألفَّ فعل اإلنساف  يقولوا: )نعم( كيلُّ شيُو خلقو فاو ًبقىدى
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( يقبح أٍف : ))ككاصل ٓنليلىو فقاؿ .(144)((تندىم غًن ٢نلوؽ للرَّب، تعاىل تن قوٟنم ككجوه آخر، كىو أفَّ )كالِّ
يف األصل توكيد، كالتَّوكيد عا يليو العوامل كحيسين رفعيو باعابتداُ  إذ اعابتداُ ليس يليو العوامل اللَّفظيَّة  ألنَّو 

كتقَّب البػىنَّا تلى قولو: )إفَّ األصل يف )كٌل( ىو التَّوكيد(، فقاؿ: ))كعا أدرم تالـ  .(145)((بعامل لفظيٍّ 
ا يف القرآف الكرمي إعاَّ يف س تَّ تٍشرة مرَّة، تلى حٌن استيعًالت غًن اتتاد  يف ىذا القىوؿ، فاي مل تىرًد توكيدن

توكيد يف إحدل كأربعٌن كنالٖنائة آية، ىذا كمل يذكر اعاستعااؿ الثَّالث، كىو الَّذم تكوف فيو نعتنا ًلاىا 
. كمل يكن السُّايليُّ أكؿى مىن قاؿ إفَّ األصل يف كلاة )كيٌل( أٍف تكوف للتوكيد، ك٣نَّن سبقو بذلك (146)قبلو((

ا يف كتاب اهلل تعاىل. كلعلَّ األكىل أٍف ييقاؿ: (147)ا لحإحاطةمكيّّ ألهنَّ  ، كمل يقصدكا باألصل كثرة ٠نيئاا توكيدن
إفَّ كلاة )كيٌل( كسائر األٚناُ تلياا العوامل ًمن غًن قيبح، سواُ أكانت يف أكؿ الكالـ أـ كانت يف 

 .(148)آخره
ُالرَّابع:ُ وي ُالع ق د يُ المبحث  ُمسائلُالحروفُفيُالتَّحليل ُالنَّح 

سيتناكؿي ىذا اٞنبحثي التَّحليلى النٍَّحومَّ العىقىًدمَّ يف مسائل اٜنركؼ ال ي كردت يف كتاب )نتائجي الًفكىر يف 
اتفقوا تلى حذفو إمَّا كجوبنا كإمَّا جوازنا، كًتلَّة  :ق الباُ يف البسالةمتعلَّ النَّحو(، فًان مسائلو التعليلي ًٜنذؼ 

))أنَّو كىي تىقىًديَّة:  ،األكىل :فقد التاس نالث ًتلل شرتيَّة ايليُّ م ىي التخفيف، أمَّا السُّ اٜنذؼ تند أكثرى
ـ فيو ًسول ذًكر اهلل تعاىل، فلو ذيًكر الفعلي  عاَّ موطنه ينبغي أ كاف   –عا سياا كىو عا يستغين تن فاتلو  –ييقدَّ

، لّْ شيُو ىن، كاا تقوؿ: )اهللي أكرب( كمعناه: ًمن كي فظ للاعذلك ميناقضنا للاقصود، فكاف يف حذفو ميشاكلة اللَّ 
يكوفى يف قلبو ذًكره إعاَّ هلل  أعاَّ ساف ميطابقنا لًاقصود اٛنناف، كىو فظي يف اللّْ عا تقولو لًيكوفى اللَّ  كلكنٍ 

ضاار الفعل كىي: أفَّ البسالة مأمور ّٔا تند اعابتداُ، كتوضيحو ))أفَّ إ ،الثانية فقايَّة ًعلَّة. كال(149)كحده((
: ، كىيالثالثة تىقًديَّةالًعلَّة . ك (150)كحذفو أكثر ما يكوف يف األمر، مثل: إياؾ كالطريق، الطريق، ك٥نو ذلك((

ًلكلّْ فعل مناسبو للعال اٞنراد القياـ بو ًمن أكل  تامِّا يصليحأفَّ اٜنذؼى أبلغي ًمن الذّْكر  ألنَّو بجعل اٞنوضع 
، فكاف اٜنذؼ أتمَّ ًمن الذّْكر كأبلغ،  فليس فعله أكىل)) ،كذبح كغًنه مع اعاستغناُ تنو ّٔا ًمن فعلو
شاىدة((

ي
 ال ي ىي أتلى مراتب اإلحساف كاإلخالص يف العبادة. ،(151)باٞن

دعالة )عا( ك)لن( تلى النَّفي: كالمها للنَّفي، كقد فرَّؽ السُّايليُّ بٌن األداتًٌن ًمن نالث  كًمن اٞنسائل معرفةي 
ميعتقىد أىل السُّنَّة، كالردّْ تلى اٞنعتزلة يف مسألة رؤية اهلل يف اآلخرة: اٛناة األكىل صوتيَّة، أفَّ )عا(  جاات لًنيصرة

ةن أطوؿ ًمن )لن(  فحرؼ )عا( عاـ بعدىا ألف، ُيتدُّ ّٔا الصَّوت ما يقطعو تضييق النػَّفىس، فإذنا )) ُيتدُّ نفيياا ميدَّ
، كتربَّ تن العالقة بٌن اللَّفظ كاٞنعىن بتعبًن ٚنَّاه (152)((( بعكس ذلكامتدادي لفًظاا بامتداد معناىا، ك)لن

اللَّفظ جسد كاٞنعىن ركح  فاو تبع لو يف صحتو كاتتاللو، كالزّْيادة فيو كالٌنقصاف منو، كاا ))بالفلسفيّْ، فقاؿ: 
ركاح يف صفاهتا ، أم: إفَّ األجساد يف صفاهتا احملسوسة مطابقة لأل(153)((أفَّ اٛنسد مع الرُّكح كذلك

. كاٛناة الثَّانية دعاليَّة سياقيَّة، فالنَّظم القرآينُّ كافق اٛناة األكىل، ففي موضع العاـو اٞنستفاد ًمن (154)اٞنعقولة
ۋ  ۋ    ٴۇۇ  ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈچ أداة الشرط كفعلو جاُت )عا( ًمن قولو تعاىل:
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ألزمنة، كيف اٞنوضع اآلخر ًلعدـ العاـو جاُت [  عاتّْساع معىن النَّفي كمشولو ٗنيع ا7]اٛناعة:  چۅ

[  فقرَّب 95]البقرة:  چڤ  ڤ  ڤ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹچ  )لن( ًمن قولو تعاىل:
ـ ًمن قصور معىن النَّفي يف )لن( كدعالتاا تلى القيرب يف ))معىن النَّفي كقصره تلى اٜناؿ   كًمن أجل ما تقدَّ

[، 143]األتراؼ: چۈ  ٴۇ  ۋچ لى نفي الرؤية يف قولو تزَّ كجلَّ:أكثر الكالـ، مل يكن للاعتزلة حجَّةه ت
كمل يقل: )عا ترآين(، فلو كاف النَّفي بػ)عا( لكاف ٟنم بعضي التعلُّق، كمل يكن حجَّة َنواز ٔنصيص العاـو بنصٍّ 

كننا كالرُّؤية . كاٛناة الثَّالثة استعااليَّة، كىي أفَّ العربى تنفي بػ)لن( (155)((آخر ًمن الكتاب كالسُّنَّة ما كاف ٣ني
ا فيو ا تنفي ما قريب كعا ُيتدُّ معىن النَّفي فياا  (156)اٞنذكورة، كتنفي بػ)عا( ما كاف مشكوكن ، كًمن خواصاا ))أهنَّ

                         كلذلك ٞنا أراد نفي اإلدراؾ جاُ التَّعبًن بػ)عا( يف قولو تعاىل:(157)((كامتداد معىن النَّفي يف حرؼ )عا(

كتعقَّب ١ناَّد  .[103]األنعاـ:  چڤ  ڤ  ڦ  ڤٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤچ
كىو فرؽ غًن كاضح  فااتاًف آيتاًف نزلتىا يف حقّْ الياود، كيف مقاـ يكاد يكوف )) البػىنَّا ىذا التَّفريقى فقاؿ:

ا، كمع ذلك استيعًالت يف إحداىا عا كيف األخرل لن ... فال كاف اٞنخاطىب باألكىل تلى حاؿ الشَّكّْ  كاحدن
ا لديو ىذا التَّاينّْ ؟ كلكنَّا نذكر كالمىو لدارسي اإلتجاز ، يف (158)((يف ٕننّْيو، ككاف اٞنخاطىب بالثَّانية راجحن

د ادّْتاُ مىن ييفضّْل )لن( تلى )عا( يف قوة النَّفي  بتأصيل )) حٌن أيَّد ىذا التفريقى ١ناَّد السَّيف ككصىفىو بأنَّو ميبدّْ
 . (159)((نصوص الكتاب كالسُّنَّة، كتتبع ألحواؿ اٜنرفىًٌن يف كالـ العرباستقرائيٍّ ل

كمسألة رؤية اهلل تعاىل يف اآلخرة ييثبتاا أىل السُّنة، ككافقتام بعض الًفرؽ منام األشاترة كعا سياا 
، فخالفام مع اٞنع(160)اٞنتأخركف منام م ، فاذه موافقة ألىل السُّنَّة لفظنا كموافقة للاعتزلة معىنن تزلة لفظيّّ  ألهنَّ

ا توجب إنبات اٞنكاف كاٜندكد، كإنبات اٞنكاف يوجب  ينفوف اًٛناة بسبب نفيام ًصفة العيلوّْ هلل عاتتقادىم أهنَّ
إنبات اٛنسايَّة  كلذلك فام ييؤلوهنا بعلو اٞنكانة كالشَّرؼ عا تلوّْ الذَّات كاٞنكاف  فالعلوُّ نوتىاًف: ١نسوس 

األجساـ كاألجراـ، كاٞنعقوؿ منو صفة ذم اٛنالؿ كاإلكراـ، كىذا اٞنعىن   (161)ًصفةفاحملسوس منو )) كمعقوؿ
الرُّؤية بنىوع من اٞنعرفة تكوف ِنٍلق مزيدو ًمن  (163)، كفسَّر بعضيام(162)((كثًنه موجود يف الصّْفات كغًنىا

نيا كاآلخرة، اإلدراؾ ٟنم يزيدي من اعانكشاؼ، كىذا يٍقريب من مذىب اٞنعتزلة الذين يينكركف رؤية ا هلل يف الدُّ
ك)لن( موضوتة للتأبيد، فقد نفى أٍف يكوف مرئيِّا البتة، كىذا يدؿُّ )) كيستدلّْوف بأفَّ النَّفي يف اآلية جاُ بػ)لن(،

، كرؤية اهلل تندىم باٞنعرفة كالقلب  أمَّا رؤيتو بالبصر فاي غًن ٣نكنة ))ألفَّ (164)((تلى استحالة الرؤية تليو
  بو إعاَّ ما كاف يف جاة دكف جاة، كتعاىل اهلل تن ذلك ألفَّ ذلك تالمة اٜندكث، فيجبي أٍف  البصر عا ييرل

ا ييرل بالقلوب كاٞنعرفة ، فتأمل التقارب بٌن متأخرم األشاترة كاٞنعتزلة يف ىذه (165)((عا ييرل باألبصار، كإَّنَّ
 اٞنسألة.

ـ: فىًان معانياا التَّعل      يلي كٚنيّْيت بو  لدخوٟنا تلى ما ىو تلَّة كًحكاة كًمن مسائلو معرفة معاين الالَّ
ا قبلاا ٣نَّا ىو غاية مرادة للفاتل ًمن تلك اٜنكاة ًلاى
  كلذلك ٚنَّاىا بعضام الًعلَّة الغائيَّة، كٚنَّاىا (166)
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ا قبلاا ٣نَّا ليس غاية مرادة للفاتل، ككذلك ٚنَّ  وىا عاـ الكوفيوف عاـ العاقبة  لدخوٟنا تلى ما ىو تاقبة ًلاى
الصًنكرة لصًنكرة ما قبلاا ًلاىا بعدىا، كتدخل تلى الفعل اٞنضارع غًن اٞنسبوؽ بكوف منفيٍّ فتيساَّى عاـ كي يف 

ڇ        ڇ  ڇ  ڍ    ڇڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چچ  مثل قولو تعاىل:

ـ إذا دخلت تلى ما [، كيف قولو 8]القصص:  چڍ  ڌ (، ىذه الالَّ يتعلَّق : )أيٍتًتقى لًيىايوتى
ينفوف تناا التَّعليلى  إذ التَّعليلي يف أفعاؿ اهلل كأحكامو ١ناؿه  (167)بأفعاؿ اهلل تعاىل كأحكامو فإفَّ األشاترة

تندىم  كلذلك يصرفوف دعالتاا إىل العاقبة كالصًنكرة أك التَّعليل آّازمّْ ٠نردة تن التَّعليل اٜنقيقيّْ  تنزيانا هلل 
، كإيضاحنا ٟنذه اٞنسألة فإفَّ (168)ل األمري ّٔم أٍف نفوا كجود عاـ كي يف القرآف أصالن تن اٞننافع كاألغراض، ككص

ا يفعلاا تند األسباب،  نفي كجود اٜنكاة يف أفعاؿ اهلل نتج تن قوٟنم: إفَّ اهلل عا يفعل األشياُ باألسباب كإَّنَّ
نفيام لًلحكاة يف أفعاؿ اهلل كاف ىركبنا ًمن  كنفيام لألسباب نتج تن قوٟنم: عا فاتل إعاَّ اهلل، ففي احملصَّلة أفَّ 

م يوافقوف األشاترة يف اٞنواضع ال ي تدؿُّ تلى أفَّ اهلل خلق الشَّرَّ كاٞنعصية  إنبات فاتل غًن اهلل. أمَّا اٞنعتزلة فإهنَّ
لىقىام، مثل قولو تعاىل: م ييوجبوف تلى اهلل رتاية األصلح ًلاىن خى ڻ  ڻ      ں چ أك أرادىا أك قدرىا  ألهنَّ

: ))كيلُّ ىذا إخباره ّنا صار إليو تاقبة األمر  178]آؿ تاراف:  چڻ  ڻ [، قاؿ أبو تلي الفارسيّْ
ا خلقام للطَّاتة(( م مل يلتقطوه ليكوف ٟنم تدكِّا، كعا أملي ٟنم ليزدادكا إٖننا، إَّنَّ ميقرّْرا  ايليُّ قاؿ السُّ . (169)ألهنَّ

فاي يف اٜنقيقة عاـ كي، : ))اؿ اهلل كأحكامو ًمن كجاة نظرو أشعريَّةتقيدة إنبات اٜنكاة كالتَّعليل يف أفع
خرب تنو كإرادتو، كلكنَّاا تعلَّقت بإرادة فاتل الفعل تلى اٜنقيقة، كىو اهلل سبحانو 

ي
كلكنَّاا مل تتعلَّق بقصد اٞن

فاي متعلّْقة بالقدر كقضاُ كتعاىل، أم: فػىعىلى اهللي ذلك ليكوف كذا ككذا، كىقىدَّر أٍف ييعتق الرَّجلي لًياوت، 
مل يعتق : ))كالتقط ابني القيّْم قىوؿى السُّايليّْ فاختصره كصاغو ّنا عا يتعارض مع معتقده، فقاؿ .(170)((الفعل

ا اٞنعىن: قدَّر اهللي أٍف ييعتقى لًياوت، فاي متعلّْقة باٞنقدكر كفعل  ـ بالفعل، كإَّنَّ ًلقىصد اٞنوت، كمل تتعلَّق الالَّ
، كالسُّايليُّ كعادتو ُيزج العقيدة بالتَّحليل النٍَّحومّْ، فكالمو يف النَّصّْ السَّابق تقريره لعقيدة األشاترة (171)((اهلل

ر  يف أفَّ اإلنسافى فاتل ٠نازمّّ كقع فعلو ٞنَّا كقع فعل اهلل، كالفاتل اٜنقيقيُّ ىو اهلل  كلذلك يرل أفَّ الفاتل ييضاى
ذؼ  ألنَّو ))مضاىره يف ن ، أم: إفَّ الفعلى قد بيين (172)فس اٞنتكلّْم، كلفظ الفعل ميتضاّْن لو داؿّّ تليو((كعا حيي

للدَّعالة تلى الفاتل، كىذا ناتج تن تقيدة اٛنرب يف القضاُ كالقدر، فام كإٍف كافقوا أىل السُّنَّة إٗناعان يف أفَّ 
ة غًن مؤنّْرة يف الفعل، تكوف مقارنة ٝنٍلق اهلل اهلل ُيلق أفعاؿ العباد، فقد خالفوىم تفصيالن فقالوا: إفَّ للعبد قيدر 

لذلك الفعل كمزامنة لو، كأطلقوا تلى ىذه القيدرة مصطلح )الكٍسب(، فقوٟنم: عا فاتل إعاَّ اهلل أٛنأىم إىل 
، القوؿ بالكسب  ألفَّ العبدى لو كاف خالقنا حقيقيِّا ًلًفعلو لىلـز إنبات أشياُ ١نذكرة، مناا: كجود خالق غًن اهلل

، كمناا أفَّ اهلل يكلّْف خلقو  كمناا كجود أفعاؿ عا ْنرم تلى مشيئة اهلل كعا اختياره، كمناا أفَّ اهلل ُيلق الشَّرَّ
  (173)ما عا ييطيقوف، كغًن ذلك ًمن اإللزامات  فقربوا ًمن قوؿ اٛنرب كاعاتتزاؿ، كٚنَّاه بعضام باٛنرب اٞنتوسط

ؿ: ))إفَّ األفعاؿ تبارة تن حركات الفاتلٌن، كليست يف اٜنقيقة كقد تربَّ الزَّجاجيُّ تن ذلك بوضوح فقا
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أفَّ العبدى ُيلق فعلو بقدرتو كإرادتو، كليس هلل شيُ يف أفعاؿ  (175). كتند اٞنعتزلة(174)أفعاعان للفاتلٌن((
العبد كييوجده، تقيدهتم أفَّ اهلل ُيلقي فعلى  (176)اٞنخلوقٌن إعاَّ أنَّو أتطاىم القيدرة تلى خٍلقاا. كأىل السُّنَّة

كللعبد قدرةه حقيقيَّة تلى مباشرة فعلو استحقَّ تلياا الثَّواب كالعقاب، كىي قدرة تابعة لقدرة اهلل كمشيئتو  
كتأنًنيىا كتأنًن األسباب يف ميسىبَّبىاهًتا من حيث كوهنا ٢نلوقات هلل، كمن حيث تدـ استقالليَّة األسباب 

 .باٞنسببات
تَّفريقي بٌن )ما( ك)مىن( اٞنوصولتىًٌن: فقد فرَّؽ السُّايليُّ بينااا ًمن تدَّة كجوه، ال كًمن مسائل ىذا اٞنبحث

ا قاؿ: ))كنفى أٍف تقع )ما( موقع )مىن( ال ي ىي للعامل )العاقل(،  فإفَّ )ما( اسم مباىم يف غاية اإلّٔاـ حَّتَّ إهنَّ
      : إفَّ اهلل تامًله ّنا كاف كّنا مل يكن، تقع تلى كيلّْ شيُو، كتقع تلى ما ليس بشيُو، أعا ترل أنَّك تقوؿ

ا عا  ، كاٞنعدـك ليس بشيُ ... كعا بجوز أٍف تيوجد إعاَّ كاقعة تلى جنس تتنوَّع منو أنواع  ألهنَّ كما مل يكن معدـك
ا لك  كلذ)) ككعادتو يستعٌني بالتَّحليًل الصَّويتّْ لًييشاكل بٌن نطق اللَّفظ كدعالتو . (177)((ٔنلو ًمن اإلّٔاـ أبدن

كاف يف لفظاا ألف آخرة، ًلاىا يف األلف ًمن اٜندّْ كاعاتّْساع يف ىواُ الفم، مشاكلة عاتّْساع معناىا يف 
األجناس، فإذا أكقعوىا تلى نىوع بعينو، كخصُّوا ما يعقل كقصركىا تليو، أبدلوا األلف نوننا ساكنة  فذىب 

كقد  .(178)((، فقالوا: مىن تندؾ، ٔنصيصنا ّنىا يعقلامتداد الصوت، كصار قصرنا لًلَّفظ موازننا ًلقىصر اٞنعىن
ا كقعت تلى مىن يعقل ًمن اٞنخلوقٌن أك كقعت تلى مىن يعلم كىو  كردت )ما( يف القرآف الكرمي يف ظاىرىا أهنَّ

ٍئ   ألفَّ الشَّريعةى قد جاُت باستعااؿ )تىًلمى( كصفنا هلل كمل ْنىً (179)((تأدبنا كتأسينا بالشَّريعة: ))اهلل تعاىل
باستعااؿ )تىقل(، كيف تلك اٞنواضع ًمن القرآف الكرمي كجَّو السُّايليُّ )ما( تلى أصلاا ًمن اإلّٔاـ ككقوتاا تلى 

ا مصدريَّة.  الفنا النُّحاة يف أفَّ اٞنراد ّٔا معىن )مىن( للعاقل أك العامل، أك أهنَّ ٍـّ، ٢ني  جنس تا
[، جعل )ما( 5]الشَّاس:  چٺ  ٺ  ٿچ  ولو تعاىل:ًمن ىذه اٞنواضع ال ي تعود فياا )ما( إىل اهلل ق

ألفَّ القىسمى تعظيمه للايقسىم بو، كاستحقاقو للتَّعظيم ًمن حيث بػىىنى كأظار ىذا اٝنلقى )) تلى بأّا ًمن اإلّٔاـ 
، كائننا العظيم الذم ىو السَّااُ، كمن حيث سوَّاىا بقيدرتو كزيَّناا ُنكاتو، فاستحقَّ التَّعظيمى كنبتت لو القدرة

ما كاف ىذا اٞنعظَّم، فلو قاؿ: )كمىن بناىا( مل يكن يف اللَّفظ دليل تلى استحقاقو للقىسىم بو، من حيث اقتدر 
الة تلى تظاتو اٞننبئة تن  تلى بنياهنا، كلكاف اٞنعىن مقصورنا تلى ذاتو كنفسو دكف اإلُياُ إىل أفعالو الدَّ

، كىرىدَّ تلى مىن قاؿ بأفَّ )ما( مصدريَّة، كالتقدير: (180)((قتوحكاتاا، اٞنفصحة عاستحقاقو التعظيم ًمن خلي
فال لصناتة النَّحو كيفػّْقيوا، كعا ًلفام التأكيل رزقوا، كأكثركا اٜنزَّ كأخطأكا : ))كالسَّااُ كبنياهنا، كقاؿ تنام

 .(181)((اٞنفصل كما طبقوا
كجَّو )ما( فياا  [،5ك3]الكافركف:  چڀ  ڀ  ٺ  ڀ  ڀچ كًمن تلك اٞنواضع قولو تعاىل:

ا كاقعة )) بتوجياىًٌن ًمن جاة اٞنعىن كنالثو ًمن جاة اللَّفظ  أمَّا األكؿ ًمن جاة اٞنعىن فجعل ما تلى بأّا  ألهنَّ
تلى اإلطالؽ  ألفَّ امتناتام تن تبادة اهلل تعاىل ليس لذاتو، بل كانوا  –تليو الصالة كالسَّالـ  -تلى معبوده 
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م يعبدكف       ، أم: إنَّكم چڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺچ اهلل، كلكنَّام كانوا جاىلٌنى بو، فقولو:يظنُّوف أهنَّ
م  ))كالثَّاين ًمن جاة اٞنعىن  .(182)((عا تعبدكف معبودم، كمعبوديه ىو كاف يعرفو دكهنم كىم جاىلوفى بو ىو أهنَّ

ا لو، كأنفة ًمن اتّْباتو، فام عا يعبدكف مع كانوا يشتاوف ٢نالفة رسوؿ اهلل  بوده  عا كراىية لذات حسدن
، كشاوهتم ٞنخالفتو يف العبادة، كائننا ما كاف معبوده كإٍف مل يكن معبوده اٞنعبود، كلكن كراىية عاتّْباع ١ناَّد 

إعاَّ اٜنقَّ سبحانو كتعاىل. فعلى ىذا عا يصحُّ يف النَّظم البديع كاٞنعىن النَّبيو الرَّفيع إعاَّ )ما(  إلّٔاماا كمطابقتاا 
 قولو:))كالذم ًمن جاة اللَّفظ ىو اٞنزاكجة بٌن اللَّفظىًٌن  فػ. (183)((الذم تضاَّنتو اآلية. كباهلل التَّوفيق الغرض

ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  چ ، كمعبودىم عا يعقل، ُثَّ ازدكج مع ىذا الكالـ قولو:چٻ  پ  پ  پچ 

فظ، كالذم قدَّمناه أقول يف ، فاستول اللَّفظاف كإٍف اختلف اٞنعنيىاًف ... ىذا حىسىنه ًمن جاة اللَّ چٺ
ًمن  (184)اٞنعىن، كأنفى للشَّكّْ كأجلى للعاى، كاهلل اٞنوفّْق لسبيل اٟندل، كاٞنشكور تلى ما كىب

فتأمل ىذا التَّحليل النٍَّحومَّ البالغيَّ النَّظايَّ لصرؼ أٍف تكوف )ما( ّنعىن )مىن( تقيدةن. كقد  .(185)((نعاى
 .(186)موقع األخرل يف مواضع معركفة جوَّز النُّحاة أٍف تقع إحدامها

 

)ما(  كًمن مسائل ىذا اٞنبحث التفريقي بٌن )ما( اٞنصدريَّة ك)ما( اٞنوصولة: لًلتَّفريق بٌن )ما( اٞنصدريَّة كى
تىكىم إليو، كذلك بالنَّظر إىل ما بعدىا،  اٞنوصولة يف بعض النُّصوص كضع السُّايليُّ أصالن ييرجع إليو كضابطنا حيي

انت موصولة بالفعل الذم لفظو )تىال أك صنع أك فعل(، كذلك الفعل مضاؼ إىل فاتل غًن البارم إذا ك))فػ
سبحانو كتعاىل فال يصح كقوتاا إعاَّ تلى مصدر  إلٗناع العقالُ من األناـ يف اٛناىليَّة كاإلسالـ تلى أفَّ 

، ك  ا كعا حجرنا أفعاؿ اآلدميٌن عا تتعلَّق باٛنواىر كاألجساـ، عا تقوؿ: تالتي جبالن ، كعا حديدن عا: صنعتي ٗنالن
 كًمن اٞنواضع ال ي اشتار اٝنالؼ يف ٓنديد نوع )ما( فياا ما جاُ يف قولو تعاىل: .(187)((كعا ترابنا كعا شجرنا

[، فعلى اٞنصدريَّة يكوف اٞنعىن: كاهلل خلقكم كأتاالكم، كىو 96]الصافات:  چڭ  ڭ  ۇ  ۇچ
د ىذا التقدير ))ألفَّ اآلية كردت يف بياف استحقاؽ اٝنالق للعبادة عانفراده قوؿ أىل السُّنَّة، كالسّْياؽ يؤي

. كاٞنعىن تلى اٞنوصولة: كاهللي خلقكم كأصنامىكم (188)باٝنلق، كإقامة اٜنجَّة تلى مىن يعبد ما عا ُيلق شيئنا((
، كالسّْياؽ يؤيد ىذا (189)((بحانوإنكارنا منام بأٍف تكوف أتاالينا ٢نلوقةن هلل س)) ال ي تعالوهنا، كىو قوؿ اٞنعتزلة

ـ: أفَّ )ما( كغًنىا ًمن اٞنوصوعات إذا . ))التَّقدير أيضنا فقد سبق ذًكر األصناـ ال ي ينحتوهنا كتلخيص ما تقدَّ
، مل بجز أٍف تكوف الصّْلة ًفعالن ميشتقِّا ًمن ذلك اٞنصدر  ألفَّ الصّْلة كالصّْفة تيوضّْح اٞنوصوؿ  تىنىيتى ّٔا اٞنصدرى

ُي عا ييبٌنّْ نفسىو، إذ عا معىن يف الفعل أكثر ًمن الدَّعالة تلى اٞنصدر، إعاَّ أٍف ٔنتلف أنواتو، كتي  بيّْنو، كالشَّي
يّْزةن بٌن نىوع كنىوع ، فتأمل ٓنليلىو كاستنباطى ضابط ًمن ًفكىره للتَّفريق بٌن اٞنصدريَّة (190)((فتكوف الصّْلةي ٣ني

اّْد ًلايعتػىقىد أىل السُّنَّة)) كاٞنوصولة تفريقنا ليغويِّا بديعنا ، كاستدؿَّ (191)((ككأنَّو عا يعنيو غًنه، كىو يف الواقع ُيي
بالسّْياؽ الذم يؤيّْد تقيدتىو كردَّ اعاستدعاؿ بالسّْياؽ الذم يؤيّْد تقيدة اٞنعتزلة، كموضع الشَّاىد حيتالااا، كمىن 

وّْزكف اإلترابىٌنً  ًف تلى أفَّ اهلل ُيلق أفعاؿ العباد، ككذلك  تتبَّع أتاريب أىل السُّنَّة كجدىم بجي اا يدعاَّ كيركف أهنَّ
  .السّْياؽ يشاد ٟناا



 

510 

 (1) م. الرقن التسلسلي2020ديسوبر ،(2الوجلد الثالث، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 ...ايليّْ لسُّ لً  يف النَّحو ركى الفً  نتائجي 
 

 الزُّبيدم ٤نيب بن ١نفوظد. 

ڭ  ڭ  چ  كًمن مسائلو معرفةي السّْرّْ يف ذًٍكر الواك تند اٜنديث تن أىل اٛننَّة يف قولو تعاىل:

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې    ۈڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ

ژ  ژ  چ ىا يف اٜنديث تن أىل النَّار يف قولو تعاىل: [، كتدـ ذًٍكر 73]الزمر:  چى ې

  (192)، لتوجيو كجود ىذه الواك يف )كىفيًتحىٍت( تنوَّتت أقواؿ العلااُ[71]الزمر: چڑ   ڑ  ک
ا كاك الثَّاانية للدَّعالة تلى تدد  ا زائدة كنيسب ىذا إىل الفرَّاُ كالكوفيٌن، كمنام مىن قاؿ: إهنَّ منام مىن قاؿ: بأهنَّ

ا للحاؿ، كالتقدير: كقد فيًتحت، أم: أبواب اٛننَّة كانت مفتَّحة قبل ٠نيُ أب واب اٛننَّة، كمنام مىن قاؿ: إهنَّ
 أىلاا  ليسعدكا بنعيااا قبل دخوٟنا فيجدكا ًمن رحياا كنعيااا قبل دخوٟنا، كألفَّ اعانتظار يينايف كااؿ اإلكراـ 

 الواك للعطف تلى ٗنلة ١نذكفة، كأيَّد [، كمنام مىن قاؿ: إفَّ 50]ص:  چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ
كلذلك حذؼ ًمن اٛنوابات يف القرآف لدعالة الواك تلياا  ًلًعٍلم اٞنخاطىب أفَّ : ))ىذا القوؿ، فقاؿ ايليُّ السُّ 

، كقولو چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ الواك تاطفة، كعا ييعطىف ّٔا إعاَّ تلى شيُ، كقولو تعاىل:

ذؼ يف اٛنواب، كتطف بالواك تلى . كىو كثًنچۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅچتعاىل:   ٣نَّا حيي
ا اكتفى بإنبات كجود  .(193)((احملذكؼ كتعيٌن ىذا احملذكؼ يقـو تلى أمرو تىقىًدمٍّ مل ييبيّْنو السُّايليُّ كإَّنَّ

، كاحملذكؼ ىو (194)اٜنذؼ كأفَّ اٞنخاطىب تلى ًتلم باحملذكؼ، كأفَّ ىذا احملذكؼ ىو جواب )لىاَّا( ك)إذا(
يغلىق. كجعل العثياٌن العطف بالواك دليالن تلى كجود مسافة بٌن ٠نيُ حصوؿ الشَّ 

فاتة لفتح باب اٛننَّة  اٞن
 .(195)أىل اٛننَّة كبأّا، يف حٌن يدؿُّ حذفو تلى تدـ مسافة بٌن ٠نيُ أىل النَّار كبأّا

 

، كقد جاُت )أك( يف بعض (196)دعالة )أك(: اٞنعنيىاًف األصليىاًف ٟنا مها الشَّكُّ كاإلّٔاـ كًمن اٞنسائل معرفةي 
ۆ  چ اآليات ال ي ظاىرىا نسبة الشَّكّْ كاإلّٔاـ إىل اهلل سبحانو كتعاىل العليم اٝنبًن، يف مثل قولو تعاىل:

[. كىًلصرؼ ىذا الظَّاىر كتنزيو اهلل تنو تعدَّدت توجيااتي 147]الصَّافات: چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ
( العطف، كمنام مىن جعلاا ّنعىن )بل( ال ي تيفيد اعانتقاؿى   فانام مىن جعلاا ّنعىن )كاك(197)أىل الًعلم

ينزَّه تنااا اهلل تعاىل، كمنام مىن جعلاا لحإّٔاـ العائد إىل اٞنخاطىب 
كليست ال ي تيفيد اإلبطاؿى كاعاستدراؾى اٞن

ا للشَّكّْ اٞنخلوؽ عا إىل اٞنخاًطب اٝنالق، أك إلباحة األمرىيًن مع ًصدؽ كل كاحد منااا، كمنام مىن جعلا
ا الدَّعالة النٍَّحويَّة بالدَّعالة العىقىًديَّة ايليُّ قاؿ السُّ اٞنؤدّْم إىل التَّخيًن،  أك: كيًضعىت للدَّعالة تلى أحد : ))مازجن

الشيئىًٌن اٞنذكورىيًن معاا  كلذلك كقعت يف اٝنرب اٞنشكوؾ فيو، من حيث كاف الشَّكُّ تػىرىدُّدنا بٌن أمرىيًن من غًن 
، فقد تكوف يف اٝنرب كعا شىكَّ فيو إذا أىّٔات تلى ترجيح أل ا كيًضعىت للشَّكّْ حدمها تلى اآلخر، عا أهنَّ

م من الكثرة ُنيث ييقاؿ فيام: ىم مائة  اٞنخاطىب كمل تقصد أٍف تبٌنّْ لو، كقولو سبحانو: أك يزيدكف. أم إهنَّ
 ألف أك يزيدكف.
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خرب يف كل فأك تلى بأّا، داؿ تلى أحد الشيئىًٌن  إمَّا م
ي
ائة ألف ّنجرَّدىا، كإمَّا مائة ألف مع زيادة، كاٞن

[. كقد استقرَّ ابني 74]البقرة: چڱ  ں    ں  ڻ  ڻچ كىكذا فعل مع آية: .(198)((ىذا عا يشكُّ 
 تلى ىذا القوؿ كلعلَّو أخذه ًمن السُّايليّْ. (199)ىشاـ

ُ:الخاتمةُوالنتائج
الطريق كالتوائاا، كانت ًبصحبة السُّايليّْ، قضيناىا يف كتابو ًمن الصّْعاب ككتورة  ٔنلورحلةه ماتعة عا 

 )نتائجي الًفكىر يف النَّحو(، جديرة بتسجيل أحداناا كتونيق مشاىداهتا ال ي مناا: 
  كتاب )نتائج الًفكىر يف النَّحو( ًمن الكتب ال ي ٗنعت بٌن النَّحو التَّنظًنمّْ كالنَّحو التَّطبيقيّْ  فكثرت فيو

 يالت النٍَّحويَّة ال ي ٟنا ارتباط تىقىًدمّّ.التَّحل
  جعلى السُّايليُّ اللُّغةى كالتَّحليلى النٍَّحومَّ كسيلة لنيصرة مذىًبو العىقىًدمّْ، كذلك ًمن خالؿ كضع ضوابط تفرَّد

 كلّْ اٞنواضع، بكثًن مناا، كيفّْق يف كثًن مناا، فاطَّرد يف اٞنواضع كلّْاا، كمل ييوفَّق يف بعضاا، إذ مل يطَّرًد يف
تًاده ميبتىًكره.  كىو يف ذلك كلّْو ٠ني

  ،ُّالتَّحليلي النٍَّحومُّ العىقىًدمُّ تند السُّايليّْ اتَّسم ّنالمح تامَّة، مناا: اتتااده اٞنعىن، كالتَّذكُّؽ البالغي
 ألمور احملتاىلىة.كاعانتااُ اٞنذىيبُّ العىقىًدمُّ، كاللُّجُو إىل التَّأكيل، كاعاحتكاـ إىل السّْياؽ يف ا

  اتَّسم التَّحليلي النٍَّحومُّ العىقىًدمُّ تند السُّايليّْ ّنالمح خاصَّة، مناا: كضع أصوؿ كضوابط ْناع شتات 
ما تفرَّؽ ًمن مسائل الباب بصورة عافتة، كالتَّفرُّد يف بعض التَّحليالت، كالشَّجاتةي يف ٢نالفة اٞنشاور ًمن 

اُ، كاعاىتااـ بنظم القرآف كإتجازه، كىذه خاصَّة كليست بعامَّة، إذا تلانا األقواؿ كاٞنشاورين من العلا
أفَّ الكتاب كتاب ٥نو كليس بتفسًن كبالغة، كاىتااميو ّنوافقة اللَّفظ بناُ كصوتنا للاعىن كاعاستعااؿ 

 كمذىبنا. ليقيمى تلى ذلك قاتدةن يطَّرد تلياا الباب، أك يربط اٞنتشابو ِنيطاا، أك ييرجّْح ّٔا قوعان 
  يزه يف موضع آخر، كانع كصف مل يىٍسلىم السُّايليُّ ًمن الوقوع يف التَّناقض فقد ُينع شيئنا يف موضع كبجي

رج شيئنا ًمن أصلو أصَّلو كعا ييوجد مسوّْغ  اهلل بػ)ذات( يف موضع، كإطالقو تليو يف مواضع أخرل، كقد ُيي
ٌن كاليد، كلُّ ذلك سبَّبى قىلقنا مناجيِّا يف ٓنليالتو إلخراجو منو، كإخراج الوجو ًمن باب الصّْفات كالعى 

يعتقىد. 
 النٍَّحويَّة بسبب اٞن

  مل يلتـز ذٍ األمور الصَّعبة  إ عىٌنَّ ًمنٓنرُّره النٍَّحومُّ مىاَّدى لتحرُّره العىقىًدمّْ  ٣نَّا جعل تصنيفىو ٞنذىب تىقىًدمٍّ مي
 .ّنبادئ مذىب تىقىًدمٍّ كاحد يف اٞنسائل كلّْاا
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ُالهوامش:
 .200يينظر: أبو القاسم السُّايليُّ كمذىبيو النٍَّحومُّ، حملاَّد البػىنَّا: ( 1)
ر:  (2)  .125نتائجي الًفكى
ر:  (3)  .48نتائجي الًفكى
طػػػرب ًمػػػن أشػػػعار( 4)

ي
، كاقتصػػػرت يف ترٗنتػػػو تلػػػى ىػػػذا اٞنصػػػدر  ألفَّ مؤلّْفػػػو تلايػػػذه 230أىػػػل اٞنغػػػرب، عابػػػن دحيػػػة الكلػػػيبّْ:  يينظػػػر: اٞن

ا يأخذ تنو. ، كألفَّ مىن ترجم للسُّايليّْ إَّنَّ  للسُّايليّْ
 .93أبو القاسم السُّايليُّ كمذىبيو النٍَّحومُّ:  (5)
 .104أبو القاسم السُّايليُّ كمذىبيو النٍَّحومُّ:  (6)
 .٠6/55ناوع الفتاكل، عابن تيايَّة:  (7)
 .  95يينظر: أبو القاسم السُّايليُّ كمذىبيو النٍَّحوٌم:  (8)
 .104يينظر: أبو القاسم السُّايليُّ كمذىبيو النٍَّحوٌم:  (9)
ر:  (10)  .185نتائجي الًفكى
(11)  :  .1/261الركضي األنف، للسُّايليّْ
ر:  (12)  .228نتائجي الًفكى
ر: نتائجي ( 13)  .230الًفكى
 .410أبو القاسم السُّايليُّ كمذىبيو النٍَّحومُّ، للبػىنَّا:  (14)
 .99أبو القاسم السُّايليُّ كمذىبيو النٍَّحومُّ، للبػىنَّا:  (15)
ر:  (16)  .228نتائجي الًفكى
ر:  (17)  .230ػ  229يينظر: نتائج الًفكى
 .162 ر:كى الفً  نتائجي  (18)
ػػالفً  ( نتػػائجي 19) ـى األربعػػة ىػػي أقسػػاـ الصّْػػفات، كتنػػدما ٓنػػدَّث تػػن الًقسػػم اٝنػػامس ٚنَّػػاه األٚنػػاُ اٛنايلػػة، . ذكػػر أ161 ر:كى فَّ األقسػػا

 كٕنثيلو لألقساـ األربعة كاف بأٚناُ كليس بصفات  لعلَّو أراد الصّْفات اٞنشتقَّة ًمن تلك األٚناُ.
 .57ر: كى الفً  ( نتائجي 20)
ر:  (21)  .62نتائجي الًفكى
 .322ايليُّ كمذىبيو يف النَّحو، حملاَّد البػىنَّا: أبو القاسم السُّ  (22)
 .321أبو القاسم السُّايليُّ كمذىبيو النٍَّحومُّ، حملاَّد البػىنَّا:  (23)
: 29، كخلق أفعاؿ العباد، للبخارمّْ: 107العقيدة، أل٘ند بن حنبل: ( يينظر: 24)  .236، كشرح اٜندكد النٍَّحويَّة، للفاكايّْ
 64، 53، 7/3، كاٞنغين يف أبواب التَّوحيد كالعػدؿ )خلػق القػرآف(، للقاضػي تبػد اٛنبَّػار: 2/456ص، عابن ًجينٌّْ: يينظر: اٝنصائ (25)
 .2/88، كالكشَّاؼ، للز٢َّنشرمّْ: 65ػ 
 .166، كى 73يينظر: األصوؿ اٝناسة تند اٞنعتزلة كموقف السَّلفيٌن مناا، لصاحل زين العابدين الشَّييٌب:  (26)
 .42لبحث الدَّعايلُّ تند اٞنعتزلة، لعلي حامت اٜنسن: ا( يينظر: 27)
 .530شرحي األصوؿ اٝناسة:   (28)
   ، 3/129حإبجػػػػػي: لاٞنواقػػػػػف، ك ، 1/109: لغػػػػزايلّْ لين، إحيػػػػػاُ تلػػػػـو الػػػػػدّْ ك ، 210، 126، 110: لبػػػػاقالينّْ ل( يينظػػػػر: اإلنصػػػػػاؼ، 29)

 .  26اىر ذياب: كأنر العقيدة األشعريَّة يف التَّوجيو النٍَّحوٌم كاللُّغوٌم، لش
 .1/149: لجويينّْ ليف أصوؿ الفقو،  الربىافي  (30)
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 .49 ر:كى الفً  ( نتائجي 31)
ر: ( 32)  .179. كيينظر: 170نتائجي الًفكى
ر: ( 33)  .33نتائجي الًفكى
ر: ( 34)  .98نتائجي الًفكى
 كما بعدىا. 1/164يينظر: بدائع الفوائد، عابن القيّْم: ( 35)
غيػب أخرجو اٞننذرمُّ يف الّتغ( 36) غيػب كالّتىيػب، كتػاب الػربّْ كالصّْػلة كغًنىػا، بػاب الّتَّ يب كالّتىيب، كصػحَّحو األلبػاينُّ يف صػحيح الّتَّ

 (.  2528يف ًصلة الرًَّحم )
 (.199(. كصحَّحو األلباينُّ يف السّْلسلة الصَّحيحة )3712أخرجو أ٘ند يف مسنده: )( 37)
 .2/606القدريَّة األشرار، للعاراينّْ:  يينظر: اعانتصار يف الرَّدّْ تلى اٞنعتزلة( 38)
ر: ( 39)  .41نتائجي الًفكى
 .1/15، كسفر السَّعادة، للسَّخاكمّْ: 25يينظر: تفسًن أٚناُ اهلل اٜنسىن، للزَّجَّاج: ( 40)
 .41 ر:كى الفً  نتائجي يينظر: ( 41)
 .1/22بدائعي الفوائد: ( 42)
 .  1/22يينظر: بدائع الفوائد: ( 43)
: يينظػػػػر: مقػػػػاعا( 44) كمػػػػا بعػػػػدىا، كشػػػػرح األصػػػػوؿ  24/ 3، كاٝنصػػػػائص، عابػػػػن جػػػػينٍّّْ: 172ت اإلسػػػػالميٌن، أليب اٜنسػػػػن األشػػػػعرمّْ

: 24، كاٞنقصد األسىن، للغزايلّْ: 542اٝناسة، للقاضي تبداٛنبَّار:  ر، للسُّايليّْ  .33، كنتائجي الًفكى
: ، ك شرح التَّصريح تلى التَّوضيح، 133يينظر: اٞنواقف، لحإبجي: ( 45)  .1/7لألزىرمّْ
 كما بعدىا. 1/22يينظر: بدائع الفوائد، عابن القيّْم: ( 46)

 [.180]األتراؼ:  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ  يف مثل قولو تعاىل:( 47)
ر: ( 48)  .31يينظر: نتائجي الًفكى
ر: ( 49)  .31،50يينظر: نتائجي الًفكى
(50 ) :  .8ػ  1/7شرحي التَّصريح تلى التَّوضيح، لألزىرمّْ
ر:  نتائجي ( 51)  .29الًفكى
 .51. كيينظر: 33 ر:كى الفً  ( نتائجي 52)
ر: ( 53)  .30نتائجي الًفكى
ر: ( 54)  .32ػ  31نتائجي الًفكى
 .33 ر:كى الفً  ( نتائجي 55)
ر: ( 56)  .32نتائجي الًفكى
ر: ( 57)  .32نتائجي الًفكى
ر: ( 58)  .34يينظر: نتائجي الًفكى
ر: ( 59)  .34نتائجي الًفكى
ر: ( 60)  .35نتائجي الًفكى
(61 ) : ، للسُّايليّْ  .68أمايل السُّايليّْ
(62 ) :  .72، كاإلشارة إىل اإلبجاز، للعزّْ بن تبدالسَّالـ: 1/21يينظر: مقاعات اإلسالميٌن، أليب اٜنسن األشعرمّْ
ـ: ( 63)  .28، كى 19، ، كى 10يينظر: كتاب اإلُياف، للقاسم بن سالَّ



 

511 

 (1) م. الرقن التسلسلي2020ديسوبر ،(2الوجلد الثالث، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 ...ايليّْ لسُّ لً  يف النَّحو ركى الفً  نتائجي 
 

 الزُّبيدم ٤نيب بن ١نفوظد. 

 

 .36 ر:كى الفً  نتائجي يينظر: ( 64)
ر (65)  .35: نتائجي الًفكى
 .51البيت يف ديوانو: ( 66)
 .3/543/ ج1يينظر: شرح اٞنفصَّل، عابن يعيش: مج( 67)
 .36 ر:كى الفً  ( نتائجي 68)
 .40ػ  39 ر:كى الفً  ( نتائجي 69)
 (.6940أمتو إىل توحيد اهلل تبارؾ كتعاىل، ) أخرجو البخارمُّ، كتاب التَّوحيد، باب ما جاُ يف دتاُ النَّيبّْ ( 70)
 .161ػ  160 ر:كى فً ال ( نتائجي 71)
ا(، كلعلَّ الصَّواب ما أنبتُّو  إذ بو تستقيم الصّْياغة.(72)  يف النَّصّْ اٞنطبوع )أهنَّ
 .187. كيينظر: 159 ر:كى الفً  ( نتائجي 73)
 .240ػ  239 ر:كى الفً  ( نتائجي 74)
، كشػػػػرح اٜنػػػػدكد النٍَّحويَّػػػػة: 4/1964ب: رى ارتشػػػػاؼ الضَّػػػػك ، 3/1277شػػػػرح الكافيػػػػة الشَّػػػػافية: ، ك 23اٛناػػػػل يف النَّحػػػػو: ( يينظػػػر: 75)

 .113، لنجيب الزُّبيدٌم: كالتَّوجيو النٍَّحومُّ يف ضُو اٝنالؼ العىقىًدمٌ  ،5/193 ، كاٞنقاصد الشَّافية:381
 .93 ر:كى الفً  ( نتائجي 76)
 .276 ر:كى الفً  ( نتائجي 77)
 زيادة يقتضياا السّْياؽ لتستقيم العبارة.( 78)
ر: ( 79)  .277نتائجي الًفكى
 .67ك 64يينظر: اٞنتعدم كالالـز يف أفعاؿ اهلل بٌن اٞنفاـو العىقىًدٌم كاٞنفاـو النٍَّحوٌم، لسليااف الٌدبيخٌي:( 80)
ر: ( 81)  .277نتائجي الًفكى
ر: ( 82)  .297نتائجي الًفكى
ر: ( 83)  .278نتائجي الًفكى
ػػا عا تيوصىػػف األفعػػاؿ الػػ ي عا ًصػػفة ٟنػػا زائػػدة تلػػى حػػدكناا ككجودىػػا أك ًصػػفة جنسػػاا فاٞن (84) عتزلػػةي ينفػػوف كقوتاػػا يف أفعػػاؿ اهلل  ألهنَّ

ايليُّ كمػا قػرَّره باٜنيسًن كعا بالقيبح فال تعّتياا األحكاـ  كأفعاؿ اهلل عا بدَّ ًمن كصفاا باٜنيسن أك القيبح. فال ييوجد ارتباط بٌن ما قالو السُّػ
، كاألصوؿ اٝناسػة تنػد اٞنعتزلػة كموقػف السَّػلفيٌن 6/13دؿ، للقاضي تبداٛنبَّار: اٞنعتزلة ؟ اهلل أتلم. يينظر: اٞنغين يف أبواب التَّوحيد كالع

 .68ػ  62مناا، لصاحل الشَّييٌب : 
 كما بعدىا. 366يينظر: أسرار البالغة: ( 85)
 .2/702يينظر: أمايل ابن اٜناجب: ( 86)
 .625يينظر: مغين اللَّبيب: ( 87)
 .7/140: يينظر: األشباه كالنَّظائر، للسَّيوطيّْ ( 88)
(89 ) :  .8/19، ك٠ناوع الفتاكل، عابن تيايَّة: 113يينظر: خلق أفعاؿ العباد، للبخارمّْ
 .114خٍلقي أفعاؿ العباد: ( 90)
(91 ) :  . كىذه اٞنسألة تابعة ٞنسألة خلق أفعاؿ العباد.2/51يينظر: مقاعات اإلسالميٌن، أليب اٜنسن األشعرمّْ
 .2/702أمايل ابن اٜناجب: ( 92)
 .2/613يينظر: األنر العىقىًدمُّ، حملاَّد السَّيف: ( 93)
(94 ) :  .2/614، كاألنر العىقىًدمُّ، حملاَّد السَّيف: 114يينظر: خلق أفعاؿ العباد، للبخارمّْ
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 .3/298أحكاـ القرآف: ( 95)
 .254 ر:كى الفً  ( نتائجي 96)
 .345أبو القاسم السُّايليُّ كمذىبيو النٍَّحومُّ، حملاَّد البػىنَّا: ( 97)
 .253 ر:كى الفً  ( نتائجي 98)
 .345أبو القاسم السُّايليُّ كمذىبيو النٍَّحومُّ، حملاَّد البػىنَّا: ( 99)
 .2/290يينظر: بدائع الفوائد: ( 100)
 .٠14/161ناوع الفتاكل: ( 101)
 .261 ر:كى الفً  ( نتائجي 102)
 .261 ر:كى الفً  نتائجي  (103)
ر: ( 104)  .272نتائجي الًفكى
 .12/529، ك٠ناوع الفتاكل، عابن تيايَّة: 107اية أيب بكر اٝنالؿ، أل٘ند بن حنبل: يينظر: العقيدة رك ( 105)
 .1/507يينظر: إتراب القرآف:  نقل النَّحَّاسي ىذا اإلٗناع. (106)
 .275 ر:كى الفً  ( نتائجي 107)
 .283 ر:كى الفً  ( نتائجي 108)
 .275 ر:كى الفً  ( نتائجي 109)
 .276 ر:كى الفً  ( نتائجي 110)
 .278 ر:كى الفً  ( نتائجي 111)
 .157 ر:كى الفً  ( نتائجي 112)
ر: ( 113)  .241نتائجي الًفكى
، كالفصػػػوؿ اٞنفيػػػدة يف الػػػواك 4/1928، كارتشػػػاؼ الضَّػػػرىب، أليب حيَّػػػاف: 1/235يينظػػػر: شػػػرح كافيػػػة ابػػػن اٜناجػػػب، للرَّضػػػي: ( 114)

 : ( . كقػػػد نػػػصَّ ابػػػن أيب الرَّبيػػػع تلػػػى أفَّ الصػػػفات ييعطػػػف بعضػػػاا تلػػػى بعػػػ141اٞنزيػػػدة، للعالئػػػيّْ      ض ُنػػػركؼ العطػػػف ٗنيعاػػػا إعاَّ )حػػػَّتَّ
ل الزَّجاجٌي:   .1/318فإفَّ العطف ّٔا ىنا بعيد مع قلتو. يينظر: البسيط يف شرح ٗني

يقػرَّب، عابػن تصػفور: ( 115)
كقد تارض القوؿى بتعدُّد اٝنرب اٞنستقل ًمن غًن تطػف بعػضي اٞنغاربػة كػابن الطَّػراكة كابػن تصػفور. يينظػر: اٞن

 .2/130شَّافية، للشَّاطيبّْ: ، كاٞنقاصد ال1/86
ر: ( 116)  .186نتائجي الًفكى
ر: ( 117)  .186نتائجي الًفكى
ر:  (118)  .187نتائجي الًفكى
ر: ( 119)  .  187نتائجي الًفكى
(120 ) : زيدة، للعالئيّْ

ي
 .140الفصوؿ اٞنفيدة يف الواك اٞن

 يف النَّصّْ اٞنطبوع )كتن(، كلعلَّ الصَّواب حذؼ الواك. (121)
ر: نتائجي الفً ( 122)  .187كى
 .190شرح أٚناُ اهلل اٜنسىن يف ضُو الكتاب كالسُّنَّة، لسعيد بن تلي بن كىف القحطاينّْ: ( 123)
ر: ( 124)  .188ػ  187نتائجي الًفكى
ر: ( 125)  .  188نتائجي الًفكى
ر: ( 126)  .  188نتائجي الًفكى
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(127 ) :  .140الفصوؿ اٞنفيدة يف الواك اٞنزيدة، للعالئيّْ

 (.  6986)، چى    ائ  ائ  ەئچ چڤ  ڤ   ڦ  ڦ چ بابكتاب التَّوحيد،   أخرجو البخارمُّ،( 128)

ڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  :البخػػػارمُّ، كتػػػاب بػػػدُ اٝنلػػػق، بػػػاب مػػػا جػػػاُ يف قػػػوؿ اهلل تعػػػاىلأخرجػػػو ( 129)

 (.3022، )چڄ
 .1/12: شرح التَّصريح تلى التَّوضيح، لألزىرمّْ يينظر: ( 130)
 .42 ر:كى الفً  ( نتائجي 131)
:  يينظر: (132)  .1/410اللُّباب، للعكربمّْ
:  يينظر: (133)  .1/11، كالتّْبياف يف إتراب القرآف، للعكربمّْ: 37مشكل إتراب القرآف، ٞنكي القيسيّْ
ر: ( 134)  .  233نتائجي الًفكى
، كتػػػاب الػػػ( 135) مػػػذمّْ ػػػو الًعبػػػادىةي(، ككلتػػػا الػػػرّْكايتىٌن يف سػػػنن الّتّْ ُي ىي     ، دَّتوات تػػػن رسػػػوؿ اهلل للحػػػديث ركايػػػة أخػػػرل، ىػػػي: )الػػػدُّتا

 (. كقد حكم األلباينُّ بالضَّعف تلى ركاية )الدُّتاُ مخُّ الًعبادىة(.3372( ك)3371باب ما جاُ يف فضل الدُّتاُ، )
ر: ( 136)  .235نتائجي الًفكى
(137 ) : ر، للسُّايليّْ  .231نتائجي الًفكى
(138 ) : ر، للسُّايليّْ  .227نتائجي الًفكى
 .245، ك237/ 2ائد:بدائع الفو ( يينظر: 139)
 .3/164: يوطيّْ ( يينظر: مهع اٟنوامع، للسَّ 140)
 .231ر: كى الفً  ( نتائجي 141)
ر: ( 142)  كغًنىا. 188. كيينظر: 161نتائجي الًفكى
 .336 ر:كى الفً  ( نتائجي 143)
 .336 ر:كى الفً  ( نتائجي 144)
 .338 – 337 ر:كى الفً  ( نتائجي 145)
 .358مُّ: أبو القاسم السُّايليُّ كمذىبيو النٍَّحو  (146)
 .1/361يينظر: الكشف تن كجوه القراُات السَّبع كتللاا كحججاا:  (147)
 .260يينظر: تلم إتراب القرآف تأصيل كبياف، ليوسف العيساكم:  (148)
 .43ر: كى الفً  ( نتائجي 149)
 .43ر: كى الفً  ( نتائجي 150)
 .44ر: كى الفً  ( نتائجي 151)
 .101 ر:كى الفً  ( نتائجي 152)
 .77ر: كى الفً  ( نتائجي 153)
 .83ر: كى الفً  نتائجي يينظر: ( 154)
 .102 ر:كى الفً  ( نتائجي 155)
 .103 ر:كى الفً  نتائجي يينظر: ( 156)
 .100 ر:كى الفً  ( نتائجي 157)
 .362أبو القاسم السُّايليُّ كمذىبيو النٍَّحومُّ: ( 158)
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 .3/1172األنري العىقىًدمُّ: ( 159)
(160 ) :  .4/450، كتفسًن القرآف العظيم، عابن كثًن: 202/ 30كى  14/190يينظر: التَّفسًن الكبًن، للرَّازمّْ
(161 ).  يف النَّصّْ اٞنطبوع )ًصلة(  كلعلَّ الصَّحيح )ًصفة( لدعالة السّْياؽ القىبليّْ كالبىعدمّْ
ر: ( 162)  .47نتائجي الًفكى
 .3/199يينظر: اٞنواقف:  منام اإلبجي، (163)
 .264شرحي األصوؿ اٝناسة، للقاضي تبداٛنبَّار: ( 164)
 .74صوؿ اٝناسة، للقاضي تبداٛنبَّار: األ( 165)
(166 ) : مات، للزَّجَّاجيّْ : 138يينظر: الالَّ  .3/93، كالربىاف، للزَّركشيّْ
(167 ) :  .123/ 16يينظر: التفسًن الكبًن، للرَّازمّْ
 .499يينظر: اعاستغناُ يف أحكاـ اعاستثناُ، للقرايفّْ: ( 168)
 .2/240التعليقة تلى كتاب سيبويو: ( 169)
 .108 ر:كى الفً  ئجي ( نتا170)
 .1/107 :بدائعي الفوائد( 171)
ر:  (172)  .127نتائجي الًفكى
 .2/573، كالتَّداخل العىقىًدمُّ، ليوسف الغفيص: 207يينظر: اإلنصاؼ، للباقالينّْ: ( 173)
 .53اإليضاحي يف تلل النَّحو:  (174)
          ، 323سػػػػػػػػػة، للقاضػػػػػػػػي تبػػػػػػػػػداٛنبَّار: ، كشػػػػػػػػػرح األصػػػػػػػػوؿ اٝنا78ػػػػػػػػػ 77يينظػػػػػػػػر: األصػػػػػػػػوؿ اٝناسػػػػػػػػػة، للقاضػػػػػػػػي تبػػػػػػػػػداٛنبَّار: ( 175)

 :  .63كمقاعات اإلسالميٌن )باب ًذكر اٞنعتزلة(، أليب القاسم البلخيّْ
(176 ) :  .487، ك8/386، ك٠ناوع الفتاكل، عابن تيايَّة: 47يينظر: خلق أفعاؿ العباد، للبخارمّْ
 .139 ر:كى الفً  ( نتائجي 177)
 .140 ر:كى الفً  ( نتائجي 178)
   .141 ر:كى الفً  ( نتائجي 179)
 .141 ر:كى الفً  ( نتائجي 180)
 .141 ر:كى الفً  ( نتائجي 181)
 .142 ر:كى الفً  ( نتائجي 182)
 .142 ر:كى الفً  ( نتائجي 183)
 يف النَّصّْ اٞنطبوع )ىب(، كلعلَّ الصَّواب ما أنبتُّو. (184)
 .142 ر:كى الفً  ( نتائجي 185)
(186 ) :  .352ػ  1/351يينظر: مهع اٟنوامع، للٌسيوطيّْ
 .147 ر:كى الفً  ( نتائجي 187)
 .148 ر:كى الفً  ( نتائجي 188)
 .148 ر:كى الفً  ( نتائجي 189)
 .150ػ  149 ر:كى الفً  ( نتائجي 190)
 .102 :أبو القاسم السُّايليُّ كمذىبيو النٍَّحومُّ، حملاَّد البػىنَّا( 191)
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(192 ) : : ، كالتّْبيػػاف، للعكػػرب 2/277، ككشػػف اٞنشػػكالت، للبػػاقويلّْ: 586يينظػػر: مشػػكل إتػػراب القػػرآف، ٞنكػػي القيسػػيّْ ، 2/688مّْ
 .36ػ  6/35، كالدُّرُّ اٞنصوف، للسَّاٌن اٜنليبّْ: 7/200، كزاد اٞنسًن، عابن اٛنوزمّْ: 15/285كجامع البياف، للقرطيبّْ: 

 .206 ر:كى الفً  ( نتائجي 193)
 .375يينظر: أبو القاسم السُّايليُّ كمذىبيو النٍَّحومُّ: ( 194)
 .1/697عليق تلى صحيح مسلم: التَّ يينظر: ( 195)
(196 ) : : 13يينظر: حركؼ اٞنعاين، للزَّجَّاجيّْ  .79ػ  73، كمغين اللَّبيب، عابن ىشاـ: 211، كرصف اٞنباين، للاالىقيّْ
    ، كالصَّػػػػػاحيٌب، 23/124، كجػػػػػامع البيػػػػػاف، للطَّػػػػػربمّْ: 3/305، كاٞنقتضػػػػػب، للاػػػػػربّْد: 1/250يينظػػػػػر: معػػػػػاين القػػػػػرآف، للفػػػػػرَّاُ: ( 197)

 .89عابن فارس: 
 .198 ر:كى فً ال ( نتائجي 198)
 .79يينظر: مغين اللَّبيب: ( 199)
 

ُالمصادرُوالمراجع:
ُالقرآنُالكريم.

ُ:ُالمطبوعات:أوًلُ
 ـ.1985ىػ ػ 1405، 1ػ أبو القاسم السُّايليُّ كمذىبيو النٍَّحومُّ، حملاَّد إبراىيم البنَّا، دار البياف العريب، جدة، ط

، 1يبّْ آليات القراف الكرمي ٗنعنا كدراسة، حملاَّد بن تبد اهلل السَّيف، دار التَّدمريَّة، الرّْياض، طػ األنري العىقىًدمُّ يف تعدُّد التَّوجيو اإلترا
 . ى1429

 ـ.2001ردنيَّة، ػ أنري العقيدة األشعريَّة يف التَّوجيو النٍَّحومّْ كاللُّغومّْ لنصوص القرآف كالسُّنَّة )ماجستًن(، لشاىر فارس ذياب، اٛنامعة األ
        ىػ(، ٓنقيق: ١ناَّد تبدالقادر تطا، دار الكتب العلايَّة، لبناف، 543ـي القرآف، أليب بكر ١ناَّد بن تبداهلل بن العريٌب )ػ أحكا

 ـ.2003ىػ ػ 1424، 3ط
ين، حملاَّد بن أ٘ند الغزايلّْ ) ُي تلـو الدّْ  ىػ(، دار اٞنعرفة، بًنكت، دط، دت.505ػ إحيا

واب، ىػ(، ٓنقيق: رجب تثااف ١ناَّد كمراجعة الدكتور رمضاف تبدالتَّ 745أليب حيَّاف األندلسيّْ )الضَّرىب من لساف العرىب،  ػ ارتشاؼي 
 ـ.1998ىػ ػ 1418، 1مكتبة اٝنا٤ني، القاىرة، ط

ين القرايفّْ ) ُي يف أحكاـ اعاستثناُ، لشااب الدّْ       ق(، ٓنقيق: ١ناَّد تبدالقادر تطا، دار الكتب العلايَّة، بًنكت،684ػ اعاستغنا
 ىػ.1406، 1ط

 ىػ.1412، 1ىػ(، ٓنقيق: ١ناود شاكر، مطبعة اٞنديٌن، القاىرة، ط474ػ أسراري البالغة، لعبد القاىر اٛنرجاينٌ )
، مشقيّْ ىػ(، ٓنقيق الشيخ ترفاف بن سليم الدّْ 761 )ػ األسىن يف شرح أٚناُ اهلل اٜنيسىن كصفاتو، أليب تبداهلل ١ناَّد بن أ٘ند القرطيبّْ 

 ـ.2006ىػ ػ 1427، 4ة، القاىرة، طضريَّ اٞنكتبة اٜن
ين بن تبدالسَّالـ ) ىػ(، ٓنقيق: ١ناَّد بن اٜنسن إٚناتيل، دار الكتب العلايَّة، 660ػ اإلشارةي إىل اإلبجاز يف بعض أنواع آّاز، لعزّْ الدّْ

 ىػ.1416، 1بًنكت، ط
ين السَّيوطيّْ )  . ى1403 ،1، طبًنكت ،ةالعلايَّ  الكتب دار ،( ى911ػ األشباهي كالنَّظائر يف النَّحو، ٛنالؿ الدّْ

     ، مطبوتات جامعة الكويت، توفىػ(، ٓنقيق: فيصل بدير 415ػ األصوؿ اٝناسة، للقاضي تبداٛنبَّار بن أ٘ند األسد أبادم )
 ـ.1998، 1ط

كليَّة الشَّريعة كالدّْراسات اإلسالميَّة،   ػ األصوؿي اٝناسة تند اٞنعتزلة كموقف السَّلفيٌن مناا، لصاحل زين العابدين الشَّييب )ماجستًن(،
 ـ.1977ىػ ػ 1397جامعة اٞنلك تبدالعزيز، مكَّة، 
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    ، 3ط لبناف، (، ٓنقيق: زىًن غازم زاىد، تامل الكتب، بًنكت،338القرآف، أليب جعفر أ٘ند بن ١ناَّد النَّحَّاس ) ػ إترابي 
 ـ.1988ىػ ػ 1409

 . ى1409(، ٓنقيق: فخر صاحل قدارة، دار اٛنيل، بًنكت، دط،  ى646) ػ أمايل ابن اٜناجب، أليب تارك تثااف بن اٜناجب
ىػ(، ٓنقيق: ١ناَّد بن إبراىيم البػىنَّا، 581ػ أمايل السُّايليُّ يف النَّحو كاللُّغة كاٜنديث كالفقو، أليب القاسم تبدالر٘نن بن تبداهلل السُّايليّْ )

 ـ.1970مطبعة السَّعادة، القاىرة، دط، 
ىػ(، ٓنقيق: سعود بن تبدالعزيز اٝنلف، أضواُ 558يف الرَّدُّ تلى اٞنعتزلة القدريَّة األشرار، ليحٍن بن أيب اٝنًن العاراينّْ )ػ اعانتصار 

 ـ.1999، 1السَّلف، الرّْياض، ط
ر، تامل الكتب، لبناف، ين أ٘ند حيد، ٓنقيق: تااد الدّْ ( ى403) فياا بجب اتتقاده كعا بجوز اٛنال بو، أليب بكر الباقالينّْ  اإلنصاؼي ػ 
 . ى1407، 1ط

 ـ.1999ىػ ػ 1419ػ البحثي الدَّعايلُّ تند اٞنعتزلة، لعلي حامت اٜنسن )دكتوراه(، رئاسة اٛنامعة اٞنستنصريَّة، تاادة كليَّة الّتبيَّة، 
 . ى1413، 1لعلايَّة، بًنكت، ط(، ٓنقيق: تادؿ تبد اٞنوجود كآخرين، دار الكتب ا ى745ػ البحري احمليط، أليب حيَّاف األندلسيّْ )

(، ٓنقيق: ىشاـ تبدالعزيز تطا كآخرين، مكتبة  ى751الفوائد، أليب تبداهلل ١ناَّد بن أيب بكر أيوب الزرتيّْ اٞنشاور بابن القيّْم ) ػ بدائعي 
 ـ.1996ػ   ى1،1416نزار مصطفى الباز، مكَّة، ط 

 دار يب،الدّْ  ١ناود العظيم تبد: ٓنقيق ،( ى478) اٞنعايل أيب اٛنويينّْ  يوسف بن اهلل تبد بن اٞنلك عبدل الفقو، أصوؿ يف الربىافي ػ 
 . ى1418 ،4، طمصر ،اٞننصورة ،الوفاُ

    لبناف، ،بًنكت ،اٞنعرفة دار إبراىيم، الفضل أبو د١ناَّ :  ٓنقيق ،( ى794) ركشيّْ الزَّ  اهلل تبد بن ّٔادر بن داَّ حمل القرآف، تلـو يف الربىافي ػ 
 . ى1391 ،1ط
ىػ(، ٓنقيق: تيَّاد بن تيد الثُّبي ٌي، دار الغرب 688البسيطي يف شرح ٗنل الزَّجاجٌي، عابن أيب الرَّبيع تبيداهلل بن أ٘ند اإلشبيلٌي )ػ 

 ـ.1986ىػ ػ 1407، 1اإلسالمٌي، بًنكت، ط
اث، الق ى276ػ تأكيلي مشكل القرآف، عابن قتيبة )  . ى1393، 2اىرة، ط(، ٓنقيق: السيّْد أ٘ند صقر، مكتبة دار الّتُّ

(، ٓنقيق: سعد كرمي الفقي، دار اليقٌن، اٞننصورة، مصر،  ى616يف إتراب القرآف: أليب البقاُ تبداهلل بن اٜنسٌن العكربمّْ ) ػ التّْبيافي 
 ـ.2001ىػ ػ 1422، 1ط

ين موارده كمظاىره كآناره، ليوسف بن ١ناَّد الغفيص )دكتوراه(، جامعة  ػ التداخلي العىقىدمُّ يف مقاعات الطَّوائف اٞنخالفة يف أصوؿ الدّْ
ين،   ىػ .1422اإلماـ ١ناَّد بن سعود اإلسالميَّة، كلية أصوؿ الدّْ

 ـ. 2006ىػ ػ 1427، 1، مكتبة الرُّشد، الرّْياض، طىػ(1421اَّد بن صاحل العثياٌن )ػ التَّعليقي تلى صحيح مسلم، حمل
 ىػ.1413، 6ىػ(، دار اٜنديث، القاىرة، ط774بن كثًن ) ػ تفسًني القرآف العظيم، أليب الفداُ إٚناتيل

يساَّى  ،الكبًن التفسًني ػ 
لبناف، ، بًنكت ،ةالعلايَّ  الكتب دار ،( ى606) ازمّْ الرَّ  ايايّْ التَّ  تار بن د١ناَّ  ينالدّْ  فخرل الغيب، مفاتيحاٞن

 . ى1421 ،1ط
         ٓنقيق: تبداهلل تبداحملسن الّتكٌي، دار ىجر، القاىرة، ، ( ى310) ربمّْ جعفر الطَّ  يبألالقرآف، آم تأكيل  تن البياف جامعي ػ 
 ـ.2001ىػ ػ 1422، 1ط
، ٓنقيق: تبداهلل ىػ(671) ، أليب تبداهلل ١ناَّد بن أ٘ند القرطيبّْ كاٞنبٌنّْ ٞنا تضاَّنو من السُّنَّة كآم الفرقاف ألحكاـ القرآف اٛنامعي ػ 

 .ـ2006ىػ ػ 1427 ،1مؤسسة الرّْسالة، لبناف، ط، تبداحملسن الّتُّكيٌ 
     ىػ(، ٓنقيق: تلي توفيق اٜناد، مؤسسة الرّْسالة، بًنكت، 340ػ اٛنيالي يف النَّحو، أليب القاسم تبدالرَّ٘نن بن إسحاؽ الزَّجَّاجيّْ )

 ـ.1985ىػ ػ 1405، 1ط
 . ى1406، 2كت، ط(، ٓنقيق: تلي توفيق اٜناد، مؤسسة الرسالة، بًن  ى340ػ حركؼي اٞنعاين، أليب القاسم الزَّجَّاجيّْ )
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ار، تامل الكتب، بًنكت، دط، دت. 392ػ اٝنصائص، أليب الفتح تثااف بن ًجينّْ )  ىػ(، ٓنقيق: ١ناَّد تلي النَّجَّ
 ٘ننتبدالرَّ : ٓنقيق ،( ى256) اٛنعفيّْ  البخارمّْ  إٚناتيل بن إبراىيم بن داَّ حمل ،كالرَّدُّ تلى اٛناايَّة كأصحاب التَّعطيل العباد أفعاؿ خلقي ػ 

 . ى1398 ، د ط،ياضالرّْ  ،اٞنعارؼ دار تاًنة،
 ة، بًنكت،ض كآخركف، دار الكتب العلايَّ (، ٓنقيق: تلي ١ناَّد معوٌ  ى756) اٌن اٜنليبّْ اٞنصوف يف تلـو الكتاب اٞنكنوف، للسَّ  ػ الدُّرُّ 
 . ى1414، 1ط لبناف،

 ـ.2004ىػ ػ 1425، 1بًنكت، ط ػ ديواف لبيد بن ربيعة العامرٌم، اتتىن بو: ٘ندك طاَّاش، دار اٞنعرفة،
 . ى1423، 3اط، دار القلم، دمشق، طأ٘ند اٝنرَّ  :، ٓنقيق( ى702) قيّْ ٘ند اٞنالى ألاٞنباين يف شرح حركؼ اٞنعاين،  رصفي ػ 
كيل، دار الكتب ٓنقيق: تبد الرَّ٘نن الو  ،( ى581يف شرح غريب السًّْن، أليب القاسم تبدالر٘نن بن تبداهلل السُّايليّْ ) نفاأل كضي لرَّ ػ ا

 ـ.1967د ط،  اإلسالميَّة،
 . ى1404 ،3، طبًنكت ،اإلسالميّْ  اٞنكتب ،( ى597) اٛنوزمّْ  بن تلي بن ٘ننالرَّ  عبدل التفسًن، تلم يف اٞنسًن زادي ػ 

ين السَّخاكمّْ ) لبناف،  دار صادر، بًنكت،  ىػ(، ٓنقيق: ١ناَّد أ٘ند الدَّايل،643ػ ًسفري السَّعادة كسفًني اإلفادة، أليب اٜنسن تلم الدّْ
 ىػ.1415، 2ط

ين األلباينّْ حيحة كى األحاديث الصَّ  ػ سلسلةي       ، 2ط ىػ(، مكتبة اٞنعارؼ،1420) شيُ من فقااا كفوائدىا، حملاَّد ناصر الدّْ
 ـ.1995ىػ ػ 1415

مذمّْ ) ين األل279ػ سنني الّتمذٌم، حملاَّد بن تيسى الّتّْ بايٌن، ٓنقيق: مشاور بن حسن آؿ ىػ(، حكم تلى أحاديثو: ١ناَّد ناصر الدّْ
 ، دت.1سلااف، مكتبة اٞنعارؼ، الرّْياض، ط

 ىػ(.1440ػ شرحي أٚناُ اهلل اٜنسىن يف ضُو الكتاب كالسُّنَّة، لسعيد بن تلي بن كىف القحطاين )
    تبة كىبة، القاىرة، ، ٓنقيق: تبدالكرمي تثااف، مكىػ(415للقاضي تبداٛنبَّار بن أ٘ند األسد أبادم )ػ شرحي األصوؿ اٝناسة، 

 ىػ.1416، 3ط
           (، ٓنقيق: ١ناَّد باسل تيوف السود، دار الكتب العلايَّة، بًنكت،  ى905) التَّصريح تلى التَّوضيح، ٝنالد األزىرمّْ  ػ شرحي 

 . ى1421، 1ط
ين ١ناَّد بن تبداهلل بن مالك ) ػ شرحي  اث ىريدم، مركز إحياُ الّتُّ (، ٓنقيق: تبداٞننعم أ٘ند  ى672الكافية الشَّافية، ٛنااؿ الدّْ

ْـّ القرل، مكَّة، ط اإلسالميّْ   . ى1434، 3ّنعاد البحوث العلايَّة جامعة أ
 . ى1414، 2اٞنتويل رمضاف، مكتبة كىبة، القاىرة، ط :، ٓنقيق( ى972) لفاكايّْ لحو، كتاب اٜندكد يف النَّ   شرحي ػ 
 ، دط، دت.ة، القاىرةاٞنكتبة التوفيقيَّ  ،ديّْ ق أ٘ند السَّ ، ٓنقي( ى643) ين ابن يعيشوفق الدّْ ٞنل، اٞنفصَّ  شرحي  ػ

  (، ٓنقيق: أ٘ند حسن بسج، 395ػ الصَّاحيبُّ يف فقو اللُّغة العربيَّة كمسائلاا كسىنن العرب يف كالماا، أليب اٜنسٌن أ٘ند بن فارس )
 ـ. 1997ىػ ػ 1418، 1دار الكتب العلايَّة، بًنكت، ط

يساَّى البخارمّْ  ػ صحيحي 
(، ٓنقيق: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثًن، الياامة،  ى256) حيح، حملاَّد بن إٚناتيل البخارمّْ اٛنامع الصَّ  اٞن

 . ى1407، 3بًنكت، ط
ىيب للانذرم ) غيب كالّتَّ ين األلباينّْ 656ػ صحيحي الّتَّ       ، 1، مكتبة اٞنعارؼ، الرّْياض، طىػ(1420)ىػ(، حملاَّد ناصر الدّْ

 ـ.2000ىػ ػ 1421
ؿ، أليب تبداهلل أ٘ند بن حنبل الشَّيباينّْ ) ػ ين السًنكاف، دار قتيبة، دمشق، 241العقيدةي ركاية أيب اٝنالَّ ىػ(، ٓنقيق: تبدالعزيز تٌز الدّْ

 ىػ.1408، 1ط
، الرياض، ط  ـ.2007ىػ ػ 1428، 1ػ تلمي إتراب القرآف تأصيل كبياف، ليوسف بن خلف العيساكٌم، دار الٌصايعيّْ
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ين خليل العالئيّْ ) ػ الفيصوؿي        ىػ(، ٓنقيق: حسن موسى الشاتر، دار البشًن، تاَّاف، 761اٞنفيدة يف الواك اٞنزيدة، لصالح الدّْ
 ـ.1990ىػ ػ1410، 1ط

ـ ) ين األلباينّْ، اٞن224ػ كتابي اإلُياف كمعاٞنو كسيننو كاستكاالو كدرجاتو، أليب تبيد القاسم بن سالَّ كتب ىػ(، ٓنقيق: ١ناَّد ناصر الدّْ
، بًنكت، ط  ـ.1983ىػ ػ 1403، 2اإلسالميّْ

 ، دت.1(، ٓنقيق: تبد السَّالـ ١ناَّد ىاركف، دار اٛنيل، بًنكت، ط ى180سيبويو، أليب البشر تارك بن تثااف بن قنرب ) ػ كتابي 
 اؽزَّ الرَّ  تبد: ٓنقيق (، ى538) رمّْ ٢نشالزَّ  تار بن ١ناود القاسم يبأل التأكيل، كجوه يف األقاكيل كتيوف التنزيل حقائق تن اؼي الكشَّ ػ 

 ، د ط، د ت.بًنكت ،العريب الّتاث إحياُ دار اٞنادم،
ين رمضاف، مطبوتات 437ػ الكشفي تن كجوه القراُات السَّبع كًتللاا كحججاا، ٞنكٌي بن أيب طالب القيسٌي ) ىػ(، ٓنقيق: ١نيي الدّْ

 ـ.1974ىػ ػ ٠1394ناع اللُّغة العربيَّة بدمشق، دط، 
(،  ى543ػ كشفي اٞنشكالت كإيضاح اٞنعضالت يف إتراب القرآف كتلل القراُات، لعلي بن اٜنسٌن الباقويلّْ جامع العلـو النٍَّحومّْ )

، دار تاَّار، تاَّاف، ط  ـ.2006، 2ٓنقيق: تبد القادر تبد الرَّ٘نن السَّعدمّْ
، أليب القاسم الزَّجَّاجيّْ ) ماتي  . ى1405، 2اٞنبارؾ، دار الفكر، دمشق، ط (، ٓنقيق: مازف ى337ػ الالَّ

كاٛنُز الثَّاين ٓنقيق: تبد اإللو  غازم طلياات، :ٓنقيقاٛنُز األكؿ  ،( ى616) البقاُ العكربمّْ  يبأل يف تلل البناُ كاإلتراب، بابي اللُّ ػ 
 . ى1422، 1ر، دمشق، طكٍ دار الفً نبااف، 

ـز يف أفعاؿ اهلل تعاىل بٌن اٞن فاـو العىقىًدٌم كاٞنفاـو النٍَّحوٌم، لسليااف بن ١ناَّد الٌدبيخٌي، ٠نلَّة الدّْراسات اإلسالميَّة، ػ اٞنتعدم كالالَّ
 ـ.2013ىػ ػ 1434، 1، العدد 25الرّْياض، آّلَّد 

فاد لطباتة  (، ٗنع كترتيب: تبد الرَّ٘نن بن قاسم، ٠ناع اٞنلك ى728) ة اٜنراينّْ أل٘ند بن تبداٜنليم بن تيايَّ ػ ٠ناوعي الفتاكل، 
 .  ى1415اٞنصحف الشريف، اٞندينة اٞننورة، د ط، 

 ـ.1995ىػ ػ 1416، 1ىػ(، ٓنقيق: أ٘ند شاكر، دار اٜنديث، القاىرة، ط241ػ اٞنسندي، أل٘ند بن حنبل )
             ،3ط ،ىػ(، ٓنقيق: ياسٌن السَّوَّاس، دار الياامة، لبناف437) بن أيب طالب القيسيّْ  يّْ إتراب القرآف، ٞنكّْ  شكلي ػ مي 

 ـ.2002ىػ ػ 1423
ىػ(، ٓنقيق: إبراىيم األبيارم كآخرين، 633ػ اٞنطربي يف أشعار أىل اٞنغرب، أليب اٝنطَّاب تار بن اٜنسن اٞنشاور بابن دحية الكليٌب )

 الطبعة األمًنيَّة.
 ـ.1980، 2لكتب، بًنكت، ط(، ٓنقيق: أ٘ند ٤نايت ك١ناَّد النَّجار، تامل ا ى207ػ معاين القرآف، ليحٍن بن زياد الفرَّاُ )

 ، رمةكاٞن ةمكَّ  ،القرل أـ جامعة ،ابوينّْ الصَّ  تلي د١ناَّ : ٓنقيق (، ى338) اسحَّ النَّ أليب جعفر أ٘ند بن ١ناَّد  الكرمي، القرآف معاينػ 
 . ى1409 ،1ط

 . ى1414، 1، جدَّة، ط(، ٓنقيق: تبد اٛنليل شليب، دار الوليد ى311ػ معاين القرآف كإترابو، أليب إسحاؽ الزَّجَّاج )
ىػ(، ٓنقيق: مصطفى السَّقَّا، الدَّار اٞنصريَّة للتَّأليف 415ػ اٞنغين يف أبواب التَّوحيد كالعدؿ، للقاضي تبداٛنبَّار بن أ٘ند األسد أبادم )

 ىػ.1385كالّتَّٗنة، القاىرة، دط، 
ر، بًنكت، كٍ د تلي ٘ند اهلل، دار الفً مازف اٞنبارؾ ك١ناَّ  :قيق، ٓن( ى761) ين ابن ىشاـااؿ الدّْ ٛنبيب تن كتب األتاريب، مغين اللَّ ػ 
 . ى1419، 1ط

، كآخرين ىػ(، ٓنقيق: ١ناَّد البنَّا كتبدآّيد قطامش790) الشَّافية يف شرح اٝنيالصة الكافية، إلبراىيم بن موسى الشَّاطيبّْ  ػ اٞنقاصدي 
ْـّ القرل، ط   ـ.2007ىػ ػ 1428، 1جامعة أ

ىػ(، نيًشر ضان فضل اعاتتزاؿ كطبقات اٞنعتزلة، ٓنقيق: فواد السَّيّْد، الدَّار التُّونسيَّة، 319سالميٌن، أليب القاسم البلخيّْ )ػ مقاعاتي اإل
 ىػ.1406، 2تونس، ط
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 الّتاث إحياُ دار ريّت، ىلاوت: ٓنقيق ،( ى324) األشعرمّْ  إٚناتيل بن اٜنسن تلي يبأل ٌن،اٞنصلّْ  كاختالؼ اإلسالميٌن مقاعاتي ػ 
 ، د ت.3، طبًنكت ،العريبّْ 

 (، ٓنقيق: ١ناَّد تبد اٝنالق تضياة، تامل الكتب، بًنكت، دط، دت.  ى286) داس ١ناَّد بن يزيد اٞنربّْ ، أليب العبَّ ػ اٞنقتضبي 
، لعلي بن مؤمن اإلشبيليّْ ) يقرَّبي

           ،1بغداد، طىػ(، ٓنقيق: أ٘ند تبدالستَّار كتبداهلل اٛنبورٌم، مطابع العاين، 669ػ اٞن
 ـ.1971ىػ ػ 1391

 ،كاٛنايب اٛنفاف اٛنايب، الوىاب تبد اـبسَّ : ٓنقيق ،( ى505) الغزايلّْ  أليب حامد اٜنسىن، اهلل أٚناُ معاين شرح يف األسىن اٞنقصدي ػ 
 . ى1407 ،1، طقربص

 . ى1417 ،1بًنكت، ط ،اٛنيل دار ًنة،تا ٘ننالرَّ  تبد: ٓنقيق ،( ى750) اإلبجي أ٘ند بن ٘ننالرَّ  تبد ينالدّْ  عضدل ،اٞنواقفي ػ 
ىػ(، ٓنقيق: تادؿ تبداٞنوجود كتلي معوَّض، دار الكتب 581ػ نتائجي الًفكىر يف النَّحو، أليب القاسم تبدالرَّ٘نن بن تبداهلل السُّايليّْ )

 ـ.1992ىػ ػ 1412، 1العلايَّة، لبناف، ط
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 ...ايليّْ لسُّ لً  يف النَّحو ركى الفً  نتائجي 
 

 الزُّبيدم ٤نيب بن ١نفوظد. 

 

The Results of Thought in the Grammar of Suhaili 

 

A Study in nodal syntactic analysis 

 

Dr: Najeeb bin Mahfouz bin Karameh Al-Zubaidi               

 
Abstract 
       Linking syntactic analysis with belief is one of the matters that must be taken care of 

and explored for two things: The first is that the language books with its branches and the 

books of exegesis and jurisprudence are rich in syntactic analysis related to the author’s 

belief, and this link is hidden in many places. The second is that this work is considered an 

internal criticism of these books, and both of these matters are needed by the researcher 

and the recipient. From here stems the importance of this research, which studied the nodal 

syntactic analysis in a book that combines theoretical and applied grammar, which is the 

book (The Results of Thought in Grammar) for a science of grammar in Andalusia (Al-

Suhaili   (  

       The research was divided into four sections, preceded by an abstract, an introduction 

and a brief introduction, and appended to a conclusion, results and a list of sources. The 

first topic dealt with the complex grammatical analysis in matters of factors and 

terminology and their limits, the second study dealt with the complex grammatical analysis 

in matters of verbs, and the third study dealt with the complex grammatical analysis in 

matters of nouns. and the fourth study dealt with the complex grammatical analysis in 

matters of letters. 

       Perhaps one of the most prominent results of this study is that the book “The Results 

of Thought in Grammar” is one of the books that combined theoretical and applied 

grammar, in which the syntactic analyzes that have a nodal connection are proliferated, and 

the syntactic and nodal syntactic analysis is general in the sense of complexity. From the 

general: his dependence on the meaning, and appealing to the context in potential matters, 

and from the private: establishing principles and controls that unite the diaspora of what 

was separated from the door's issues in a remarkable way, uniqueness in some analyzes, 

and his interest in agreeing the word constructively and sounding the meaning and using it 

to base on that a rule upon which the door is dismissed. Among them is that Al-Suhaili 

made language and grammatical analysis a means to support his doctrine of belief, by 

setting controls that were unique to many of them, and he was successful in many of them, 

and he was expelled in all places, and he was not successful in some of them, as he did not 

persecute him in other places. 
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 صائص القافية في شعر ابن خفاجة األندلسيخ
 

 خالد عمر ػتمد باكزير د.                                                                             
 اآلداب أستاذ مشارؾ، كلية                                                                                                 
 جامعة حضرموت، اليمن                                                                                   

 الملخص:
تتغِت ىذه الدراسة الكشف عن السمات اإليقاعية النابعة من مقاطع قوايف شعر ابن خفاجة، كدراسة 

ور خليلي كمن معطيات علم اللغة اضتديث، من خالؿ ىذه البنية اظتقطعية دراسة إحصائية تطبيقية من منظ
تصنيف أنواعها كمراتبها كدرجاهتا، كأركائها، كغتاريها، كرصد تشكالهتا اظتوسيقية، كمظاىرىا اإليقاعية، مبا 

عن اظتنحى األسلويب يف اختيارات  ، كمبا يكشف أيضنانتنحها خصوصية على مستول التشكيل كالداللة
 .  تو، كمدل تواترىا يف شعره اجتاىنا كنفىسناعن انفعاال افوية كنغماهتا األكثر تعبَتناالقالشاعر للتشكالت 

 المقدمة:
 (1)حىت يكوف لو كزف كقافية " عرناإف القافية ىي شريكة الوزف يف االختصاص بالشعر، كال يسمى ش"

 ألشطر أك األبيات منكىي عدة أصوات تتكوف يف أكاخر ااعية تعزز من شعريتو كموسيقاه. "كاتسامو بإيق
من اظتوسيقى الشعرية. فهي مبثابة الفواصل اظتوسيقية يتوقع السامع  القصيدة، كتكررىا ىذا يكوف جزءنا ىامنا

ترددىا، كيستمتع مبثل ىذا الًتدد الذم يطرؽ اآلذاف يف فًتات زمنية منتظمة، كبعد عدد معُت من مقاطع 
 . (2)ذات نظاـ خاص يسمى بالوزف"

االختيار لتفحص بنية القافية يف شعر شاعر أندلسي، افتاز عن شعراء األندلس ْتامل قيثارة  كىنا، كاف
، كىو أمر دعانا للتساؤؿ كاد يوقف شعره عليها، كأسس مذىبنا فنينا خفاجيناالطبيعة، يطرب عتا كيغٍت عتا، كي

، اظتتناغمة مع شعر صواهتااصرىا كمستوياهتا ككثافة أعن اختيارات الشاعر يف موسيقى قوافيو من حيث عن
 الطبيعة خاصة، كشعره عامة.

اظتقطع اظتتحد أك اظتقاطع اليت تتكرر يف القصيدة كلها يف أكاخر األبيات، دتثل نقطة  بوصفهاإف القافية 
البناء العركضي  شًتؾ مع كزف القصيدة، ليشكال معنا، كتقرهتا اظتوسيقية عموديناارتكاز إيقاعية، دتتد نغمتها كن

 قصيدة العربية.لل
، لرصد كجوه اختيارات ابن خفاجة القافوية نا اظتنحى اإلحصائي إجراء منهجينا، اعتمدإنا يف دراستنا ىذه

ْتسب نقطيت ساكٍت القافية كعدد ما اشتمل  تية اظتوسيقية اليت تتحدد خليلينامن حيث بنيتها اظتقطعية الصو 
ىي ما بُت أقرب متحرؾ يليو ساكن إىل منقطع ية "بوصف القافعليو الفاصل بينهما من أصوات كحركؼ. 
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طبيعة القافية كبذا، سيتضح لنا من ىذا اظتدل الزمٍت،  (3)القافية كبُت منتهى مسموعات البيت اظتقفى"
 اظتتكاكس.ًتادؼ، اظتتواتر، اظتتدارؾ، اظتًتاكب، ك من مسمياهتا من اظت اظتقطعية، انطالقنا

ة من جهة نوع صوت ركيها، كأم األركاء اليت ىيمنت على قوايف كما سيعمق البحث يف نغمات القافي
حيث غتارم القوايف الشعر اطتفاجي، كتواتر بعضها دكف البعض اآلخر، كما لذلك من داللة ما، ككذا من 

ا أك فتحنا ، كدالالت ذلك، كما مدل حضور القافية اظتقيدة كنسبتها مقارنة بالقافية أك كسرنا كحركاهتا، ضمن
 ة.اظتطلق

، حينما يؤثر  عالمةبعض الظواىر اليت عتا  كما سيعاجل البحث أيضنا بالقافية السيما ظاىرة لزـك ما ال يلـز
 الشاعر التزاـ حرؼ أك أكثر قبل ركم القافية، ككذا ظاىرة التصريع السيما يف مطالع القصائد.

، كاإلشارة إىل أقتيتها، لحنانتناكؿ فيو تعريف القافية مصط كسيكوف مسار البحث بعد اظتقدمة، مدخالن 
 . وكمراجع تعقبو ثالثة مباحث، فخادتة، فقائمة مبصادر البحث

: الًتكيب اظتقطعي للقافية يف شعر ابن خفاجة، كسيتم دراسة بنية القافية اظتقطعية كصورىا المبحث األول
 ْتسب حتديدىا اطتليلي، مستعينُت بالدرس الصويت اضتديث.

ع يف شعر ابن خفاجة، م سندرس أم حركؼ الركم أكثر تواترناركم كحركتو، ك : حرؼ الالمبحث الثاني
ا، كأكثرىا دكراننا  يف شعر الشاعر.  حركاتو، كأنواع القافية إطالقنا كتقييدن

 : مظاىر موسيقى القافية كركافدىا اإليقاعية. المبحث الثالث
 . (4)يد غازمكقد اعتمدنا يف دراستنا ىذه ديواف ابن خفاجة بتحقيق الدكتور س

 : مدخل
تعد القافية ركيزة من ركائز بناء الشعر، كال تقل شأننا عن كزنو، فكالقتا يتضافراف يف منظومة بنائية 
، (5)لتشكيل موسيقى اإلطار. كرغم اختالؼ أنظار العلماء كاجتاىاهتم قدنتنا كحديثنا يف التحديد الدقيق للقافية

قة كباظتوضوعية، فهي عنده "من آخر حرؼ يف البيت إىل أكؿ ساكن يليو من فإفَّ اظتفهـو اطتليلي عتا امتاز بالد
. لذلك، فقد رجحو غَت ما كاحد من العلماء منهم ابن رشيق، (6)قبلو، مع حركة اضترؼ الذم قبل الساكن"

. كىو ما أكده الدكتور زتاسة، فإف معيار اطتليل بن (7)يقوؿ: "كرأم اطتليل عندم أصوب، كميزانو أرجح"
أزتد الذم لتدد بو القافية ىو معيار موضوعي يطرد كيستقيم؛ ألنو يقـو على أساس صويت يعتمد على 

ا الوزف كاستقامتو التنظيم اظتقطعي للبيت يف قصيدتو، كالتنظيم اظتقطعي ىو أساسن
(8). 
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يب إذف، فالقافية من ىذا اظتنظور بنية صوتية كمقطعية، كىي قالب تؤلفو أصوات أك مقاطع كفق ترت
اظتقطعية كالصوتية تتوافق نغمينا يف سائر األبيات، كتتفق إيقاعينا، كيقفو بعضها  كتنظيم خاص، كىذه البنية

التدد قالب القافبعضنا. إف تعريف اطتليل للقافية "  .(9)كتعل أبعاده ثابتة يف أم قصيدة" ية حتديدن
 

بنية مقطعية، مع اختالؼ طفيف يف  بوصفهاكاطتليل ىنا يقًتب من اظتفهـو الصويت اضتديث للقافية، 
هنا تعد يف العرؼ اللغوم من القدماء حركؼ سواكن، يف حُت أ تسمية حركؼ اظتد، فهي عنده كعند غَته

طي، فنظر إىل اضتديث حركات طويلة، فتعريف اطتليل يقـو على أساس مقطعي، لكن اطتليل تأثر باصتانب اطت
اظتد يف الدراسات اللغوية اضتديثة عبارة عن حركات طواؿ، صوامت ساكنة، كحركؼ  حركؼ اظتد على أهنا

كىناؾ من جعل حرؼ اظتد مبثابة  (10)فألف اظتد فتحة طويلة، كياء اظتد كسرة طويلة، ككاك اظتد ضمة طويلة.
ككما عدَّ حرؼ القافية الساكن ألف التأسيس " مبثابة ، (11)حرؼ كحركة قصَتة كما رأل ذلك الدكتور أنيس

 .(12)قصَتة"حرؼ كحركة 
من تعريف  على معطيات علم األصوات، منطلقنا لذا، فقد حاكؿ أحد الباحثُت إعادة تعريف القافية بناء

إىل أكؿ صامت ساكن يسبقو، مع الصامت اظتتحرؾ الذم  "القافية ىي من آخر صوت يف البيتاطتليل، فػػ 
أم قبل  و مع الصامت الذم قبلو.ؼ مد، يسبقيسبق ذلك الساكن، أك من آخر صوت يف البيت إىل أكؿ حر 

أك حرؼ مد. كىذا التعريف يسَت على فكرة اظتقاطع الصوتية   . كالصوت ىنا، قد يكوف صامتنا(13)حرؼ اظتد"
 مبفهومها الذم حدده احملدثوف.

 

،  عي منتظم يتمثل " يف كوهنا ثباتناكمهما يكن من أمر، فإف القافية عتا دكر إيقا يتكرر فيو على ؿتو ملـز
 . (14)ركؼ كحركات معينة يف أكاخر أبيات القصيدة "ح

 

 المبحث األول: صور القافية المقطعية: 
ىنا، سنعمق البحث كالتحليل يف تشكالت القافية يف شعر ابن خفاجة، من حيث حدكدىا، كتركيبها 

شارة إىل أف اظتقطعي، كرصد مراتبها كدرجاهتا ْتسب الفواصل اظتتحركة بُت ساكنيها، أك انعدامها. مع اإل
القدماء يف حتديدىم لصور القافية كأنواعها مل يشمل قالب القافية، كإفتا ارتبط ّتزء منو، األمر الذم كتعل 

اإعادة ال  (15)يتطابق مع قالب القافية، باالستعانة بفكرة اظتقاطع الصوتية. نظر يف حتديد ىذه األنواع حتديدن
 ب اجتاه الشاعر كنفسو الشعرم فيها كما يأيت:كىي هبذا االعتبار عتا ستس صور، احتسبنا نس
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كىذا النوع  . 00بػ / . كنرمز لو(16)اظتًتادؼ: كىو أف يتواىل يف القافية ساكناف من غَت فاصل ْتركة .5
، كاألنػًٍيٍق = نًٍيٍق " كىو ىنا مقطع طويل مغلق، كرمزه الصويت وف من مقطع صويت كاحد. ؿتو: قاؿٍ يتك

 )ص ح ح ص(.

ايف اظتًتادؼ، كىي اليت يتواىل يف آخرىا ساكناف، كأعسر ما تكوف عندما يكوف الساكناف كمن أعسر القو 
اضترؼ السابق للركم الساكن، كاكنا أك ياء صحيحُت... كشبيو بالصحيحُت الساكنُت يف العسر، أف يكوف 

فاجة كاجتاىو إليها ن خ. كلعسر ىذا النوع من القوايف فإف نسبة حضوره يف شعر اب(17)ما قبلها" ساكنة مفتوحنا
اضترؼ السابق للركم الساكن حرؼ مد، أك حركة طويلة، كىو %. لكنها جاءت رتيعها ك 3,5ضئيلة، بلغت 
العٍسٍر". ، ؽتا كسر ىذا العسر الصويت، عما ىو عليو يف صورة الساكنُت الصحيحُت كػ "(18)حرؼ الردؼ

على قدر عدد صوات اظتتكررة يف القافية ك"األاظتد أك اضتركة الطويلة" سيكوف من ناىيك أف ىذا الصوت "
 .(19)، تتم موسيقى الشعر كتكمل"صوات اظتتكررة يف أكاخر األبياتاأل

، ( عشركف بيتنا20ة بالياء، عدهتا )كمن أمثلة ىذا النوع، قوؿ ابن خفاجة يف قافية مقيدة، مًتادؼ، مردف
 :(20)يستدعي أحد أصدقائو جمللس أنس

                             ْتر الكامل اجملزكء()                                                                    
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزٌةى الغيٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًن الوريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقٍ 
 أىأىتٍتكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بيشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل  بسقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 كبشاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركًض األنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقٍ  
ـٍ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـه مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديقٍ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا أ

 
 
 

يصطدـ بصوت القاؼ الساكن،  رعاف ما( مبا فيو من امتداد صويت، سفأنت ترل تكرر اظتقطع )نػػًٍيقٍ 
كاعتدكء ة اظتنبعثة منو. كلعل يف تقييد القافية ىنا، داللة على السكوف لبفعل صفة القلق ػتدثنا صدل صوتينا

 ه يف غتلس األنس. الذم ينشده الشاعر كرفقاؤ 
و عبارة عن قافية كى. "0/0بػ / . كنرمز لو(21)أف يتواىل فيها ساكناف مفصوؿ بينهما ْتركة اظتتواتر: كىو .2

 . ؿتو: (22)تتكوف من مقطعُت صوتيُت، كىذاف اظتقطعاف من النوع اظتتوسط"

 بىٍاِلٍ = مقطع متوسط، كرمزه )ص ح ح + ص ح ح (.
 كرمزه )ص ح ص + ص ح ح (. ،زىٍىري = مقطع متوسط

ا  كالقافية من ىذا النوع ت نسبتها فوؽ ذ بلغإ شاعر؛، كمؤثرة لدل الكانت ىي اظتهيمنة بشكل كبَت جدن
، يكشف عن دس أف اضتضور اظتتميز عتذا الشكل%. كؿت53,13% ك56,36النصف، اجتاىنا كنفسنا، 

سهولة انقياد، كحتكم كإحكاـ، كتتحدد نغمتو ْتسب صوت الركم، كحركتو كصوت اضترؼ الساكن السابق 
 صلو.عليو. فقد يقع الركم بُت صوتُت طويلُت، أك ينطلق الصوت من الركم إىل حرؼ ك 
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 :(23)فمن األكؿ قوؿ الشاعر يف رثائية بائية مضمومة، متواتر، مطلعها
 ْتر الطويل()                                                                             

 شػػػػػػػػػػػػػػػرابي األمػػػػػػػػػػػػػػػا  لػػػػػػػػػػػػػػػو علٍمػػػػػػػػػػػػػػػتى سػػػػػػػػػػػػػػػرابي      
 إذا ارجتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم الليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِل ًىباهًتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 

 ًعتػػػػػػػػػػػػػػػػابي  كعيتػػػػػػػػػػػػػػػػت الليػػػػػػػػػػػػػػػػاِل لػػػػػػػػػػػػػػػػو فهٍمػػػػػػػػػػػػػػػػتى  
 فغايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي ىاتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى اعتًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت هًنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي 

 
 
 

 

ػٍابي ". كقتا مقطعاف من اظتقطع اظتتوسط، كرمزقتا )ص ح ح +  فالقافية اظتتواتر يف البيتُت " تىػٍابي "، " ىى
 ص ح ح (.

 

 ) ْتر الطويل(                         :                               (24)كمن الثا  قولو
 ًت الػػػػػػػػػػػػػركًض عػػػػػػػػػػػػػن زىرىًؽ النٍهػػػػػػػػػػػػػًر      أمػػػػػػػػػػػػػا كالتفػػػػػػػػػػػػػا

 كقػػػػػػػػػػػػػػػد نسػػػػػػػػػػػػػػػمىٍت ريػػػػػػػػػػػػػػػحي الن عػػػػػػػػػػػػػػػامى فنٌبهػػػػػػػػػػػػػػػتٍ 
 
 

 كإشػػػػػػػػػػػػراًؼ ًجيػػػػػػػػػػػػًد الغيٍصػػػػػػػػػػػػًن يف ًحٍليػػػػػػػػػػػػًة الٌزٍىػػػػػػػػػػػػرً  
 عيػػػػػػػػػػػػػػوفى النٌػػػػػػػػػػػػػػدامى حتػػػػػػػػػػػػػػػتى رلتانػػػػػػػػػػػػػػًة الفٍجػػػػػػػػػػػػػػػرً 

 
 
 

 (.اظتتوسط كرمزقتا )ص ح ص + ص ح ح". كقتا مقطعاف من اظتقطع فالقافية فيهما: "زٍىًر"، ك"فىٍجرً 
 : تىٍابي / زىٍىرً نتا من نوع " اظتتواتر"، إال أف ذتة فرقنا بينهما، مثالن هما كإف كاف

ما كتعل ع اظتردفة، ْتكم حرؼ الردؼ األلف، كىو حرؼ مد، "فقافية " تابي " ىي متواتر، كمن نو 
تر، زٍىًر" اليت ىي متواقافية "مقارنة ب (25)أكضح يف السمع" إلنشادىا أطوؿ، كما كتعلها أيضنا القدر الزمٍت
 لكنها غتردة.

بػ  القافية حرفُت متحركُت. كنرمز لو، فيكوف الفاصل بُت ساكٍت (26)أف يتواىل فيها حركتاف اظتتدارؾ: كىو .3
، األكؿ كاألخَت من النوع اظتتوسط، كاظتقطع الذم يقع يف كىذا النوع يتكوف من ثالثة مقاطع. 0//0/

ٍو + (27)الوسط من النوع القصَت ٍومىًل = حى ـى +ًؿ ) مقطع متوسط مغلق + مقطع قصَت + . ؿتو، حى
 مقطع متوسط مفتوح(. 

% اظترتبة الثانية يف اجتاه الشاعر إليو، بعد اظتتواتر، كبنسبة نفس 34,07كىذا النوع يشكل بنسبتو 
38,41 .% 

                                                                                               :(28)، لتبُت القيمة اإليقاعية ظتقاطع القافية األخَتة : فاألكؿ قولوكلنا أف نقف ػتٌللُت بعض األمثلة
                                                                                                       ْتر السريع(                                                    )                                                                    )

    أم  زمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافو جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادى إال هنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍب  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍب   ـٍ أم  خطٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءى إال ذىى  أ
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 ) ْتر الطويل(           :                                             (29)كالثا  قولو
 كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـو صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقيلو للشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباًب ظًلٍلتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي      

 
 
 

 جتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  يبى الٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍهباءي فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كأٍلعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي  
 
 
 

. فتزيد  الثانية من ناحية القيمة اإليقاعية على األكىل، الشتماعتا على فالقافية يف اظتثالُت: ال ذىىىٍب / أىٍلعىبي
لعريب شعر كمي يؤسس على حرؼ مد، زاد الزمن اظتستغرؽ يف إنشاده عما ىو عليو يف األكىل. ألف الشعر ا

مد، متولد عن " اظتنتهي بواك وٍ بػي ، فإف اظتقطع "(30)مقفالن  امتوسطن  اىىٍب" مقطعن اظتقاطع. فإذا كاف اظتقطع "
" الذم ىو من قبيل اظتقطع اظتتوسط ، أك "يف"إشباع حركة الركم. فاظتد ىنا ليس أصلينا. ليس كاظتقطع يف "ما

، لذلك فالبعض يعد مثل اظتقطع "بو" مقطعنا ، لذا، فهو يف غَت موضع اإلشباع ىنا مقطع قصَت(31)اظتفتوح
ذم نستغرقو يف إنشاد مقطع متوسط القدر الزمٍت إلنشاده أقصر من القدر ال" شبو مفتوح؛ ألف متوسطنا

بقتُت أقل . كال شك أف اظتقطعُت يف القافيتُت السا(32)مفتوح، كأطوؿ من القدر الزمٍت إلنشاد مقطع قصَت"
ا " إيقاعنا من القافية يف  = راهنا " اظتشتملة على حريف مد ألف التأسيس كاطتركج. (33)" غدراهني

. كىذا النوع يتكوف 0///0بػ / . كنرمز لو(34)، ؿتو، السَّنىدً كاتاظتًتاكب: كىو أف يتواىل فيها ثالث متحر  .4
ينهما من النوع بمن أربعة مقاطع، اظتقطع األكؿ كاألخَت من النوع اظتتوسط، كاظتقطعاف اللذاف يقعاف 

مقطع متوسط مغلق + مقطع قصَت + مقطع قصَت + مقطع لٌسنىدي = فٍس + سى + فى + ًدم )القصَت. فا
 متوسط مفتوح(.

كنسبة حضور ىذا النوع من القوايف دتثل قريبنا من ضعف نسبة نوع اظتًتادؼ عند ابن خفاجة اجتاىنا 
% نفسنا. كال شك أف طوؿ الفاصل بُت ساكٍت القافية كىو طوؿ شٌكلو 5,66%. ك6,05كنفسنا، إذ بلغ 

تبطئ من سرعة زمن  تواِل ثالث متحركات، لتدث ضربنا من الثقل يف التنقل بُت ىذه اظتتحركات، كرتابة
 النطق هبا.
 ) ْتر البسيط (  :                                        (35)يف قوؿ ابن خفاجة خذ مثالن 

ػػػػػػػػػػػػػػػًر        لقػػػػػػػػػػػػػػػد أصػػػػػػػػػػػػػػػٍختي إىل ؾتػػػػػػػػػػػػػػػواؾى مػػػػػػػػػػػػػػػن قمى
ػػػػػػػػػػػػػػػػ ىحن

ػػػػػػػػػػػػػػػػ اال أٍجتلػػػػػػػػػػػػػػػػي ظت  احػػػػػػػػػػػػػػػػىت أعػػػػػػػػػػػػػػػػي ميلىحن
 
 

 كبًػػػػػػػػػػػػػػػػػت  أيٍدلًػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػُتى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍعي كالنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظىًر  
 ًع كالبىصىػػػػػػػػػػرً مػػػػػػػػػػن اضتيٍكػػػػػػػػػػًم بػػػػػػػػػػُت السػػػػػػػػػػم عػػػػػػػػػػٍدالن 
 
 

+ ظى + رًم( كاف النطق تكوف من أربعة مقاطع صوتية ) كىٍف + فى كالٌنظىًر " = كىنٍػنىظىرًٍم "، ت فالقافية ىنا "
تواِل ثالث متحركات، إال أف عتذا البطء يف الشاىد داللة تتمثل يف ذلكم التأمل الذم أخذ ل هبا بطيئنا؛

و من كقت، فناسب نوع القافية الدالالت التأملية اليت احتواىا البيت، الشاعر بو نفسو عتذا القمر، كما يستغرق
 تها.بلو القصيدة برمَّ 
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يتواىل فيها أربع حركات، كال يكوف ذلك إال يف يعتمد الشاعر قافية اظتتكاكس، كىي اليت " ىذا، كمل
كالسكوف، فإف ىذا النمط من " دتيل إىل اظتراكحة بُت اضتركة راب؛ ذلك أف اللغة. كظتا فيو من االضط(36)الرجز"

ت دكف ساكن، كلذلك كصف باالضطراب، كشتي الشعر يبتعد عن ىذه اظتراكحة، كتتواىل فيو اضتركا
 .(37)"متكاكسنا

 حرف الروي وحركته: المبحث الثاني:
، ما بُت قصيدة كمقطعة كنتفة، كتعداد صنان ة عشر( مائة كأربع114بلغت عدد النصوص الشعرية )

 (.3337أبياهتا )
من حركؼ اعتجاء، كحرؼ األلف اللينة، كقد  ( أربعة كعشرين حرفنا24بن خفاجة )استعمل الشاعر ا

 : ، مع بياف تواترىا اجتاىنا كنفسنا(38)توزعت ىذه األصوات على اظتخارج اآلتية
ن ( م39اضتلق: كقد نظم الشاعر على أربعة من األصوات اضتلقية كىي اعتمزة كاعتاء، كاضتاء كالعُت، ) .5

 %.53299( بنسبة 467%، كأبياهتا )5224األشعار، بنسبة 
( من األشعار بنسبة 35اضتنك: كأصواتو اظتستعملة ىي: اصتيم، الشُت، الياء، الكاؼ، القاؼ، ) .2

 %.50255( بنسبة 339%، كأبياهتا )55254
لداؿ، الطاء، األسناف: كقد استعمل األصوات الشفوية اآلتية: السُت، الزام، الصاد، الثاء، التاء، ا .3

( بنسبة 5427%، كأبياهتا )45285( من األشعار، بنسبة 544كالضاد، كالراء، الالـ، النوف، )
42276.% 

( من األشعار بنسبة 90الشفتاف: كقد استعمل األصوات الشفوية : الباء، اظتيم، كالفاء، كالواك. ) .4
 %.32224( بنسبة 5076%، كأبياهتا )28266

( من 5مل يكن عتا حيز تنسب لو إال اصتوؼ". ) اللينة، كما يقوؿ اطتليل: "لف اصتوؼ: كمترج منو األ .5
 %.0283( بنسبة 28%، كأبياهتا )5259األشعار بنسبة 

 نسبة األبيات نسبة األشعار الحيز
 %.42276 %45285 األسناف
 %.32224 %28266 الشفتاف
 %.53299 %5224 اضتلق
 %.50255 %55254 اضتنك
 %.0283 %5259 اصتوؼ
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، مث أصوات %75 عتما الصدارة، فهما يشكالف يتضح أف نسبة خركج الركم من حيز األسناف كالشفتُت
أف الصوت بقدر ما يكوف ؼترجو أقرب إىل الشفتُت يكرب حظو ضتنك، كأخَتا اصتوؼ. كىذا يؤكد "اضتلق، كا

 .(39)ا"من االستعماؿ ركي  
 ، فيستضح من خالؿ اصتدكؿ اآليت:اس تواتر أبرز أصوات الركم اجتاىنا كنفسن أما قيا

 نسبة النفس عدد األبيات نسبة االجتاه )عدد األشعار( اضترؼ ـ
 %5822 650 %5725 55 الراء 5
 %54223 475 %54 44 الباء 2
 %56236 546 %55278 37 اظتيم 3
 %50 335 %9255 30 الالـ 4
 %729 264 %7296 25 الداؿ 5
 %7205 234 %7232 23 القاؼ 6
 %4255 552 %5 56 اعتمزة 7
 %228 94 %4245 54 النوف 8
 %4255 552 %425 53 اضتاء 9

 %2239 80 %3282 52 السُت 50
 %5255 52 %2254 8 الفاء 55
 %422 545 %5295 6 العُت 52
 %025 57 %5259 5 الكاؼ 53
 %2239 80 %5259 5 الياء 54
 %0265 22 %5227 4 اعتاء 55
 %0235 52 %026 2 التاء 56
 %0257 6 %026 2 الثاء 57
 %0254 5 %026 2 اصتيم 58
 %0205 2 %023 5 الزام 59
 0208 3 %023 5 الشُت 20
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 نسبة النفس عدد األبيات نسبة االجتاه )عدد األشعار( اضترؼ ـ
 %0238 53 %023 5 الصاد 25
 %0223 8 %023 5 الضاد 22
 0208 3 %023 5 الطاء 23
 0208 3 %023 5 الواك 24
األلف  25

 اظتقصورة
5 5259% 28 0283% 

 

ىي:  اليت آثر الشاعر استعماعتا ركينا، ككاف اجتاىو فيها كاضحنا يتبُت من اصتدكؿ أعاله أف أكثر اضتركؼ
 %، كنفسنا شعرينا52,86يف على نصف اظتنت الشعرم، اجتاىنا كنفسنا؛ مبا يشكل تن الراء، الباء، اظتيم، الالـ.

 %.58,91بلغ 
، عينة، فاثناف منهما شفوياف ؼترجناشتماعتا على خصائص مكلعل إيثار الشاعر النظم على ىذه اضتركؼ ال

كقتا الباء كاظتيم، فالباء شفوم انفجارم، كاظتيم شفوم أنفي، كاآلخراف ؼترجهما من اللساف، كقتا الراء كالالـ. 
أحلى كالالـ أسنا  لثوم. كاظتيم كالالـ  (40)كثَت شائع يف الشعر العريب "  "ككقوعو" ركينا فالراء لثوم مكرر،

القوايف، لسهولة ؼتارجهما، ككثرة أصوعتما يف الكالـ من غَت إسراؼ، كركائعهما كثَتة، كالباء كالراء 
، كأقرهبا إىل طبيعة أصوات اللُت، لذا م من أكثر األصوات الساكنة كضوحنا. كما تعد الالـ كاظتي(41)تلياهنما"

وح از ىذه األصوات من حيث" قوة الوض. كما دتت(42)نتيل بعضهم إىل تسميتها "أشباه أصوات اللُت"
كىي خاصة توسط بُت الشدة كالرخاكة، كأهنا خارجة من أدىن اصتهاز الصويت،  ،السمعي، ككوهنا أصواتنا مائعة
 .(44)بكثرة يف أشعار العرب كىي تأيت ركينا .(43)كمتخَتة من األصوات الشائعة"

ركؼ يف الشعر العريب، " أما تلك اليت تنتهي كؾتد الشاعر قد نظم على حرؼ األلف اللينة، كىو أمر مع
بألف اظتد اليت ىي جزء من بنية الكلمة فقد ركيت بكثرة يف الشعر القدمي كاضتديث. كقد شتاىا القدماء 

ر كتعل من اعتبار ا أك حرفُت، كىو أمىنا، إذ التـز الشاعر قبلها حرفن  كىي مل تأت مفردة؛ .(45)اظتقصورات"
صورات، كظتعظم الشعراء مق"على سبيل اصتواز، ما مل يقصد إىل ذلك الشاعر، كمتتار  ىذه األلف ركينا ككصالن 
، نستطيع اعتبار ة، حالة االلتزاـ ْترؼ قبل األلفآخر قبلها تقوية عتا، كيف ىذه اضتال كقد التـز كثَت منهم حرفنا

، أك اعتبار األلف عر مبمن الشا تـز بو الشاعر قبل األلف التزامناالقصيدة مقصورة، كاضترؼ الذم ال ا ال يلـز
 . (46)، كاضترؼ الذم التـز بو الشاعر ىو الركم"كصالن 
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ظتقصورة اليت ختتم لكن الشاعر ىنا قد قصد النظم عليها كجعلها حرؼ ركم، كىكذا، فإف ىذه األلف ا
إذا شاء  وز اعتبارىا ركيناظتستحسن، كما كتإذا ما التـز الشاعر ما قبلها كىو ا ترب ركينا" أال تعهبا القافية "كتوز

ا بو(47)الشاعر " يف لزـك ما ال كقاؿ "  :(48)ؿتويف ديوانو، يف غَت ما موضع،  . كىذا القصد قد جاء مصرحن
  ) ْتر الطويل(                         لراء مع حرؼ الركم:      يلـز من حريف السُت كا

 أال قػػػػػػػػػػػػػػػانعه مػػػػػػػػػػػػػػػن ميٍلػػػػػػػػػػػػػػػك كسػػػػػػػػػػػػػػػرل بكسػػػػػػػػػػػػػػػرةو      
 فمػػػػػػػػػػػػػػػػػا بالنػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاظتػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي عرضػػػػػػػػػػػػػػػػػةي حػػػػػػػػػػػػػػػػػادثو 

 
 

  ِكْسرررررررررىالوجػػػػػػػػدي إال اطتلػػػػػػػػدي ال مػػػػػػػػا حبػػػػػػػػا  فمػػػػػػػػا 
 حسرررررررررررررررىتركنػػػػػػػػػػػػػػا مطايػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػريح يف إثػػػػػػػػػػػػػػره 

 
 

فيما ترؾ الشاعر النظم على حركؼ: اطتاء، الذاؿ، الظاء، الغُت. لصعوبة مركبها، فهي من القوايف 
 .(50)، كمن النادرة الشيوع(49)اضتوش

 القافية من حيث اإلطالق والتقييد: ر
 %.91,8، بنسبة (3066%، كأبياهتا )  91بنسبة ( 287طلقة )بلغت القوايف اظت

%.> العشر. كقد 8,1(.بنسبة 271كأبياهتا ) ،%8,59( بنسبة 27فيما بلغت القوايف اظتقيدة )
 تبدت يف شكلُت: 

 .فسنا% ن2278، ك% اجتاىنا5259رة يف الركم. بنسبة ٍس: اظتنحص ػ
 .% نفسنا5233، ك% اجتاىنا325بنسبة رٍس : اظتتكونة من ركم مسبوؽ بردؼ.  ػ

افب إىل األدىن من القافية، بنسبة أعلى من  اظتتوسطة الكثافة، يف حُت ؾتد  دا لنا، أف اختيار الشاعر اجتاىن
 نفسو إىل األخَتة أعلى.

يف الشعر العريب  لقة منسجمنا مع ما كاف مؤثرناكىذا يدؿ على أف ابن خفاجة كاف يف اختياراتو القافية اظتط
كالشعر  (51)% من الشعر العريب جاء ػترؾ الركم".90وع من القوايف فإف " ما يقرب من من كثرة ىذا الن

ت ىذا تالعريب ينزع إىل القافية اظتطلقة أكثر من نزكعو إىل القافية اظتقيدة، كقد أحصيت دكاكين شعرية قدنتة، أثب
بقدر ؽتكن عن العاطفة أك ، ظتا دتنحو حركة الركم من انطالؽ صويت، كحرية أكثر يف التعبَت (52)االجتاه

 مل من صفاهتا الصوتية كإلتاءاهتا،التجربة، كيف أصوات اضتركات الثالث الكسرة كالفتحة كالضمة دالالت حت
" كلعل السبب يف إجازة  ليناكدال ية يؤدم إىل إبراز القافية صوتينامث ظتا يف اإلطالؽ من كظيفة صوتية ترنيم

يؤدم إىل نرب كلمة القافية نربنا  ما أشاركا إليو من الغناء كالًتمن كاظتد الذماإلطالؽ يف القوايف باإلضافة إىل 
 . (53)عن الًتكيز الصويت" كإظهارىا كالًتكيز عليها تركيزنا داللينا ناجتنا ىو جهارة كلمة القافية داللينا

ذا النوع من القافية مث يأيت النوع الثا  من القوايف كىو اظتقيد، عند الشاعر بنسبة أقل من العشر، " كى
، يتخَت أصوات كجدنا الشاعر يف قوافيو اظتقيدة . كقد(54)%10قليل الشيوع يف الشعر العريب، ال يكاد كتاكز 
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%،" كىكذا الشعر 3,5، كما جعل بعضها مقيدة مردفة بنسبة ئها ذات الوضوح الصويت، من ناحيةأركا
        ها ما كتعلها أكضح يف السمع بالردؼ، أك التأسيس، العريب إذا " صتأ إىل القافية اظتقيدة فإنو يتخذ مع

 .(55)أخرل" اختيار صوت كاضح يف السمع أحياننا، أك بأك الوصل ب اعتاء الساكنة أحياننا
  ختتلف عن القافيتُت اظتطلقة كاظتقيدة، " حيث إهنا تقـو على اضترؼ  النسبة للقافية اظتقصورة فإهنا "أما ب

ب،  صوت اظتد كحركة، كصوت اظتد كحرؼ، إفتا ىو اختالؼ يف الكمية حس. كالفرؽ بُت(56)ال على اضتركة"
،  فالقافية اظتقصورة تعٍت حضورنا مكثفنا من حركؼ اظتد، أم تتابع حركتُت فاضتركة بإشباعها تستحيل حرفنا

تياره لشاعر باخالقافية اظتطلقة، " فهي مبثابة الضعف منها، فيكوف ا األلف. كقد فاقت (57)للحركة كمضاعفنا
ا  .(58)باضتركة، كنقاء الصوت، كامتداده كاستمراره" إياىا أكثر تشبثنا كدتسكن

كإذا جئنا ؿتلل أم اضتركات كاف عتا نصيب األسد، يف القافية اظتطلقة اطتفاجية، طتلصنا إىل أف حركة 
 ، تليها الفتحة، مث الضمة. ْتسب البياف اآليت:يف اختيارىا غترل الكسرة عتا الصدارة،

ت قوافيو ( < الثلث. كقد جاء%37( بنسبة )5236%( كأبياهتا )34( بنسبة )507إلطالؽ بالكسر )ػ ا
 ، مرتبة ْتسب تواترىا:اظتكسورة يف سبعة أشكاؿ

 . (59)رِس ، ِس ، ت د ِس ، ِس ِه ، ِس ْه،  ر ِس ْه ، ِس كْ 
قوافيو لث. كقد جاءت %(.> الث2824( بنسبة )955%( كأبياهتا )2926( بنسبة )93ػ اإلطالؽ بالفتح )

 ، مرتبة ْتسب تواترىا:اظتفتوحة يف ذتانية أشكاؿ
 ر َس ، َس ، ت د َس، ر َس ْه، َس ْه ، ت د َس ْه ، َس ُه ، َس ْك .

ت قوافيو < الربع. كقد جاء %(.26( بنسبة )879كأبياهتا ) ،(%2727( بنسبة )87ػ اإلطالؽ بالضم )
 واترىا:، مرتبة ْتسب تاظتضمومة يف ستسة أشكاؿ

 ر ُس ، ُس ، ت د ُس ، ُس ْه ، ر ُس ُه ، ر ُس َه .
التواتر يف ترتيب اضتركات كسرنا، ففتحنا فضمنا، كاف كاجتاه امرئ القيس قدنتنا كىذا

، كشوقي  (60)
 .(61)حديثنا

در كبَت، ظتا عتا من صفات كاطتفة، فالكسرة كلعل مرجع إيثار ابن خفاجة للكسرة ىنا، يف شعره، بق
. كما (62)، تلذ بسماعها اآلذاف، كتطرب، حىت صارت سجية النفس إذا مل تستكره على غَتىا"فيفة"حركة خ

من ضدية،  ا نوعناهنا ىي كالضمة متقابلتاف، كأف بينهم، مث إ(63)يصفو العارفوف باضتاد دتنح الكسرة جرسنا
، يصفو الفتحة كالضمة جرسنا . كدتنح(64)فالضمة حركة تشعر باألهبة كالفخامة، كالكسرة تشعر بالرقة كاللُت.

 .(65)العارفوف باصتليل
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%، بعدد من 37كىو اختيار تؤيده نسبة ارتفاع نفس الشاعر يف النظم على الكسرة إذ بلغت نسبتها 
 مبا يعٍت أف ىذا الركم جاء أكرب من ثلث شعر الشاعر.  (،1236األبيات بلغت )

، كىي ( تسعة كتسعوف بيتنا99)كسور، عدهتا كقد جاءت أطوؿ قصيدة البن خفاجة على حرؼ الراء اظت
                                        )ْتر الكامل(                                                                     :(66)يف اظتديح، مطلعها

 شتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى اطتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى النػػػػػػػػػػػػػػػػػػول مبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاًر      
 
 
 

 كالصػػػػػػػػػػػػػػػػػبحي نتسػػػػػػػػػػػػػػػػػحي عػػػػػػػػػػػػػػػػػن جبػػػػػػػػػػػػػػػػػًُت هنػػػػػػػػػػػػػػػػػارً  
 
 
 
 

 .لغزِل، الذم يظهر فيو الشاعر صبنا كعتنا رقيقناذا اظتطلع اكلعل الكسرة ناسبت ى
                                                  :(67)، مطلعها( اثناف كستوف بيتنا62دهتا )، بركم مكسور، يف الغرض نفسو عكلو قصيدة ميمية طويلة

                                   ْتر اظتديد(                                   )                                                                        )
 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍل ظتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريًح مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ًإضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًم      

 
 
 

 كليالينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلىمً  
 
 
 
 

. كلعل بائيتو (69)، كاعتمزية(68)القافية كمرثيتوكمن شعره الذم بناه على الركم اظتكسور، بعض مرثياتو،  
دث الدىر، كيتمٌت بانكسار الشاعر أماـ حوا فيها مشعرنا، كىي يف االعتبار، جاء الكسر (70)يف كصف اصتبل

 .أف لو يكوف مثل ذلكم اصتبل ثابتنا راسخنا
كيف اإلطالؽ  الفتحة ثانية يف التواتر اجتاىنا كنفسنا، كىي تكوف غالبنا ؼتتومة ْترؼ اإلطالؽ، " مث تأيت

اجتاىو إىل النظم على  . كابن خفاجة ىنا يف(71)كالصياح، ألنو ألف ؽتدكدة طويلة، كؼترجها من أقصى اضتلق"
ركم اظتفتوح بتلكم النسبة، قد كسر قاعدة أف الفتحة دكف صاحبتيها، الكسرة كالضمة، كالشعراء ال يكثركف ال

 .(72)منها. "
كمن األمثلة الدالة على ما يفعلو الفتح اظتوصوؿ بألف اإلضتاؽ من امتداد صويت، يشاكل كلتاكي العاطفة 

                                     :(73)ها، مطلع( بيتنا63كية، كعدهتا )يائية البا أك الشعور بالرغبة يف رفع الصوت، مرثيتو ال
                                                                                                                                                                            ْتر الطويل()                                                                             )

  شػػػػػػػػػػػػػػػػكول أٍف أرل اجمٍلػػػػػػػػػػػػػػػػدى شػػػػػػػػػػػػػػػػاكيا      كفػػػػػػػػػػػػػػػػا ى 
 
 
 

 كحٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي الٌرزايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أٍف تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا  باكيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 
 
 
 

ا جعل ؽتبنربة حزينة، فيها من األمل كالشكول،  فيتكرر مقطع "يا" على طوؿ القصيدة، مشكالن صوتنا
ر من التوجع ىذه القصيدة أشبو برثاء الشاعر نفسو، كىو يشاىد رفقاءه نتوتوف يف أقصر مدة من الزماف، فأكث

ا" من االهنمار باكين يك عما توحي هبا كلمة  القافية "عتذه اظتعاناة، ناى ع، كاف لركم الياء اظتفتوح حامله كالتفج
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من شكواه، عززىا ركيها اظتفتوح اظتوصوؿ  ، تكشف جانبنا(74)يتنا( ب59كالتدفق كالسيالف. كلو عينية، عدهتا )
 بألف اإلطالؽ.

، فقد أ يف اظترتبة، ككاف كثَت من شعر الطبيعة ينظم عليو، منها تلك األبيات  جاء ثالثناما الركم اظتضمـو
                         :(77). من ذلك قولو(76)، كمتنزىاهتا(75)اليت يفاخر فيها ابن خفاجة بطبيعة األندلس، كيف كصف أهنارىا

                           ْتر البسيط(                                                      )                                                                              )
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي       ليسو ً  دىرَّكي  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
 ماجنٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي اطتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد إال يف ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركيمي 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقىرن بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا ال تٌتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا   اأٍف تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدخلوا سى
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءه كظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  كأهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاره كأشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاري  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرتي أختػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري   كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػذه كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػو خييػ 
 فلػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػدخلي بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اصتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة النٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري 

 
 

 

 لألركا كلو أجرينا حتليالن 
ي
 ، طتلصنا إىل اآليت:ٍؤثىرة من حيث حركتها كسرنا كفتحنا كضمناء اظت

 

 
 اضترؼ

 مضمومنا مفتوحنا مكسورنا
 النفس االجتاه النفس االجتاه النفس االجتاه

 %2255 84 %5209 56 %4273 558 %5209 56 %50 347 %527 58 الراء

  569 %5209 56  554 %4254 53  504 %2286 9 الباء

  523 %2222 7  502 %3258 50  63 %3258 50 الالـ

  43 %2222 7  580 %3282 52  244 %4277 55 اظتيم
 

 كمفتوحنا كمضمومنا ،صدارة يف نسبة اجتاه الشاعر إليو، مكسورناـتلص من اصتدكؿ أعاله، أف ضترؼ الراء ال
فتح، كالفتح مقارنة مع بقية اضتركؼ. يف حُت يكوف نفس الشاعر إليو بنسبة الضعف، فالكسر ضعف ال

نسبة اجتاه الشاعر إليو، كنفسو،  ضعف الضم. مث يأيت حرؼ اظتيم، فيتفوؽ على الباء كالالـ من حيث
 .مكسورنا، مث الالـ، فالباء اجتاىنا، كالعكس نفسنا

%(، كيتفوؽ اظتيم عليو نفسنا. ليحل الالـ بعدقتا 4,14)، نسبة للفتح، فيتساكل الباء كاظتيم اجتاىناأما بال
 .اىنا كنفسنااجت

، ف إف الباء يتساكل مع الراء اجتاىنا، كيتفوؽ عليو، كعلى بقية اضتركؼ نفسنا. كما كبالنسبة للركم اظتضمـو
 ضعفي اظتيم. قاف نفسنا، ليكوف الالـ تقريبنا، كيفًت يتساكل أيضنا حرفا الالـ كاظتيم اجتاىنا
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 : كركافدىا اإليقاعية المبحث الثالث: مظاهر موسيقى القافية
كالقافية كحدة موسيقية تتألف من تكرار عدد من   منابع موسيقى القافية كركافدىا،ىنا، سنركز التحليل يف

يف قافية، كىي ما بُت أدىن درجاهتا  رتيعنا األصوات، تسمى ْتركؼ القافية، كعدهتا ستة، بيد أهنا ال جتتمع
ا على ستسة منها، كبُت اظتنزلتُت منازؿ. باقتصارىا على حرؼ الركم فقط، كبُت أعلى درجاهتا يف اشتماعت

 كيتجلى كماؿ موسيقاىا ْتسب توافرىا على أكرب قدر من ىذه األصوات.
. كتتشكل ْتسب منزلة حرؼ الركم بُت عناصر االعتبار تصنف مراتب تتشكل صوتينا كنغميناكىي هبذا 

 القافية يف أربع حاالت:
ا اظتوسيقية، كحينها تقتصر على حرؼ الركم، كتكوف مقيدة ، كتكوف القافية يف أقل صورهتالروي منفرًدا .5

عتا بػ " ٍس " .فالركم " إذا تكرر كحده كمل يشًتؾ مع غَته من األصوات، عدت القافية  .مرموزنا(78)غتردة
 .(79)حينئذ أصغر صورة ؽتكنة للقافية الشعرية"

 %.2,78( بنسبة 93ا )%. كأبياهت5,59ما نسبتو  ،( من األشعار16نا من ىذا الشكل )كقد أحصي
 ) ْتر اظتتقارب(                                                         :(80)من مثل قولو

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاًت اظتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارـً ذاؾ األمٍل      
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٌكعى حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىت ؾتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـى العيلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

 
 

ـٍ    كيف اً  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابى تلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى القىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
 كضعضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىت شتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءى الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىـٍ 

 
لفتحة "، اظتسماة التوجيو، ساكن، مع حركة ما قبلو " ايف تكرار حرؼ اظتيم ال فالقافية تنساب موسيقينا 

عر يف القصيدة كلها، فخلق إيقاعنا . كقد التزمها الشا(81)حركة اضترؼ الذم قبل الركم الساكن"كىي "
، حىت يف أطوعتا (83). بل إنا لنجده يسلك ىذا اظتهيع اظتوسيقي يف كل مقيداتو من ىذا النوع(82)حسننا
نفسنا
 شاز عيب سناد التوجيو.ن ، متفادينا(84)

 : كلو أربعة أشكاؿ: الروي قبل عناصر القافية كلها .2

 ، ِس ْه ، َس ْه ، ُس ْه ، ِس ِه ، َس ُه ، ِس ْك، َس ْك .ؘؘسِ 
 ْك . ؘ، سِ  ؘهِ  ٍؘق ، سً  ؘؘسِ ، ؘؘسِ كتؤكؿ إىل األشكاؿ: 

ا أك ىاء، أك كافنا، اليت مل يلتـز كىذه األشكاؿ القافوية دتثل من الناحية اظتوسيقية، القافية اظتطلقة اظتوصو  لة مدن
( بنسية 5357%، كأبياهتا )39.80(، بنسبة 525قبل الركم ْتركة كاحدة. كرتلة أشعار ابن خفاجة )

40266.% 
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 ) ْتر الطويل(                                         :                (85)ومن مثل قول
 أال إهٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  تزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنقيصي      

 أػتػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػا جنيػػػػػػػػػػػػػػػتي بعػػػػػػػػػػػػػػػربيتفهػػػػػػػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػػػػػػػا 
 
 

ٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى تٍعًتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٍرقيصي    كنفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي زتي
 كأنظػػػػػػػػػػػػػػػػػري فيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػد عملػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي أػت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػصي 

 
 

، صوت الركم اك، تكرر فيهما صوتاففالقافيتاف ىنا: " أٍرقيصي "، ك " ػتى صي ". مطلقتاف موصولتاف بالو 
ع حركة الركم، مع اختالؼ القاؼ، ْتركتو اجملرل كىي الضمة، كصوت حرؼ اظتد كىو الوصل اظتتولد من إشبا 

، كما سبقت حركة الفتحة الركم يف بعض أبيات "الصاد"، فانتقل من كسر إىل ضم حركة ما قبل الركم
 القصيدة. 

%، 325بنسبة (، 11. وعدة األشعار الواردة )رسْ : كلو شكل كاحد: الروي بعد عناصر القافية كلها .3
 % .5233( بنسبة 578كأبياتو )

حرؼ ردؼ قبل ركيها دكف فاصل، كىذا الشكل دتثلو القافية اظتردفة اظتقيدة: كىي القافية اليت هبا 
 . (86)الردؼ ىو حرؼ اظتد أك اللُت الذم يسبق حرؼ الركم دكف فاصل"ك"

 )ْتر السريع(                                                (87)من مثل قوؿ ابن خفاجة:
 كجػػػػػػػػػػػػػػػػػوي الصػػػػػػػػػػػػػػػػػباحٍ  بيٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػرل كمػػػػػػػػػػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػػػػػػػػػفرى 

 كاٍرجتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزى الٌرٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي نتىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   النٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل
 

 أالٍح  اكاستٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼى الرائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي بٍرقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 كلتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك مبطايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الر يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحٍ  ارًي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 

فالقافيتاف: " اٍلٍح " ك " ياٍٍح "، مردفة مقيدة، أتى حرؼ الركم اضتاء الساكن، بعد ألف الردؼ، اظتسبوؽ 
 ْتركة اضتذك الفتحة.

 : كلو ستسة أشكاؿ:فيةالروي يتخلل عناصر القا .4
 ، ت د َس هْ  ؘؘسِ  ،  ت دؘْه، رُس هَ  ؘ، ر سِ ؘؘر سِ 

 %.11,11( بنسبة 1071) ، وأبياته%11,11( بنسبة 161وعدة األشعار )
كحالة القافية ىذه بأشكاعتا ىنا، دتثل مظهر الثراء اظتوسيقي كالكثافة الصوتية، باشتماعتا على أعلى قدر 

. " على أف أرتل ما نتكن أف لقافية اظتردفة كاظتؤسسة اظتطلقتُتترجع إىل نوعي امن األصوات اظتتكررة. كىي 
تصل إليو القافية ىي عندما تكوف مردفة باأللف أك مؤسسة كفيها كصل نات  عن إشباع حركة الركم أك إضافة 

 .(88)ىاء الوصل، كالسيما إذا جاءت بعدىا ألف اإلطالؽ"
( من 138(، ) ْه، رُس هَ  ؘ، ر سِ ؘؘسِ ر ظتردفة بأشكاعتا الثالثة )بيد أف الصورة األغلب ىي القافية ا

 %.42,43(، بنسبة 1416%، كأبياهتا )43,94بنسبة  األشعار،
 . %.43,31( بنسبة 136) للمردفة اظتطلقة من نوع اظتتواتر أننا ؾتد حضورناكمن اظتالحظ 
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 ) ْتر الكامل(                    :                              (89)من مثل قوؿ ابن خفاجة
ـي فًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؽً  ـٍ مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ـي كٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو أ  أميقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 خٌفاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُتى نػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوًح زتامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو 

 

 فالقيٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُتى تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافيحو كًعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؽ  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت كدٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًع غمامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو ميٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؽً   ىتفى

 
 

 الركم كحركتو الكسرة، كىي اجملرل، كحرؼمن أصوات  ف" مبقطعيهما، تتشكالفالقافيتاف: "نػػٍاًؽ" ك"راؽً 
القافية. الفتحة" كىي اضتذك. كرتيعها أصوات تتكرر يف ف الردؼ الساكن، اظتسبوؽ ْتركة "، كألالوصل ياء مد

، يعزز من فاعليتها الداللية يف التعبَت عن جتربة تالؽو بعد افًتاؽ، يف دنتومة قاعيناإي فاكتنزت القافية تكثيفنا
اؽ، عن حرارة التالقي كالعن ؼ امتد هبا الصوت تعبَتنافات الردمتجددة، يف صورة تصافح القضب كعناقها. فأل

" اظتشبع بياء اظتد، كما يف الكسر من شعور بفقد حالة السمو بالعناؽ، ليأيت يعززه مقطع  الركم اظتكسور "ؽً 
اإلفراغ اليت تدؿ ّترسها كداللتها على شدة  ، فهيمهراؽ" إلتاءاؽ، فتهرؽ الدموع، كإف يف لفظة "زمن الفر 
 عن شدة اضتزف اظتهيمن على اظتوقف. النصباب تعبَتناكقوة ا

 . ، ت د َس هْ ؘؘت د سِ  أما القافية اظتؤسسة، فتتخذ الشكلُت :
 %.8278( بنسبة 293%، كأبياهتا )7296( من األشعار بنسبة 25يف )

 ()ْتر الطويل  :    (90)، مطلعها( بيتنا54و، قصيدتو اظتيمية، يف )ؿتو قوؿ ابن خفاجة من مطوالت
 أال ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى أنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسى الريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًح الٌنواسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً 
 كيػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرًمُتى أكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼى العقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًق بنظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةو 

 

باًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًم  
ى
ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌٍت الواضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحاًت اظت  لتي

 تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٌدد يف تلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر   كاظتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاملًً 
 
 

على أربعة  اإذ اشتملت . مطلقتاف بالكسر، مؤسستاف، كثيفتا األصوات؛فالقافيتاف: " باىًسًم " ك " عٍاملًً "
ة: ثالثة ملتزمة كىي اظتيم الركم اظتكسور، كالوصل ياء اظتد، كألف التأسيس، ْتركتو الرس. أما حركؼ للقافي

، كإفتا تلتـز حركتو كىي ىنا الكسرة.   الدخيل، فهو غَت ملتـز
 كىكذا، تًتاتب مظاىر القافية ْتسب تواترىا كما يأيت:

 األبيات األشعار مظاىر القافية
 %.55225 %55295 عناصر القافية الركم متخلالن 

 %40266 %39.80 الركم قبل بقية العناصر

 %5233 %،325 الركم بعد بقية العناصر
 %2278 %5259 الركم منفردنا
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فيتضح أف أكثر من نصف شعر ابن خفاجة كاف بركم يتخلل بقية عناصر القافية. كأف أكثر من ثلثو 
ركم بعد بقية العناصر، أك منفرد. كما أف نسبة ( بمنو ر، كالقليل منو )ستسو أك أقلبركم يرد قبل بقية العناص

ا (، كأف ما دكف %91,8من شعر ابن خفاجة كاف الركم فيها ال يتموضع يف مؤخرة القافية ) عالية جدن
 % يكوف فيها الركم خادتة لعناصرىا.10

وجدنا أف القافية كما رصدنا أنواع القافية باالعتماد على أصواهتا اظتتكررة، كاؿتصار القافية فيها، ف
 اظتستخدمة يف شعر ابن خفاجة تنحصر يف ستسة مظاىر:

، ك " اضتىمىلٍ  (91)القافية منحصرة يف آخر صوت من آخر مقطع: ) ٍس (: ؿتو: " ذىٍب " .5
(92)  . "

 فالقافية منحصرة يف صوت الباء اظتتكرر، يف األكىل، كالالـ اظتتكرر يف الثانية.

 % .2278( بنسبة  93، ك أبياهتا )%5,59( من األشعار، بنسبة 56كمنو )

 ، رٍس . كْ  ؘسِ ٍق،  ؘؘسً ،  ؘؘسً عناصر القافية موزعة على آخر مقطع:  .2

: " كوكبا " ، مبقطع " با ".  "أٍزرىٍه " مبقطع " رىٍه ". فعٌدلىٍك " مبقطع " لىٍك". " أالٍح" مبقطع (93)ؿتو
 " الٍح ".

 %.45263( بنسبة 5523) %، كأبياهتا45275( من األشعار بنسبة 535يف )
 . ُهِ  ؘ، سً هْ  ؘ، ر سِ  ؘؘرسِ عناصر القافية موزعة على مقطعُت:  .3

 :  ماًء=  ) مٍا +ًء (. زتامىٍو = ) مٍا + مىٍو ( . كف ٍو = ) كىٍف +فيٍو (.(94)ؿتو
 %.42264( بنسبة 5423%، كأبياهتا )44290( من األشعار بنسبة 545يف )

 مقاطع:  عناصر القافية موزعة على ثالثة .4

 ، ت د َس هْ  ؘؘ،  ت د سِ ؘرُس هَ 
ا = ) رىٍا + في + ىٍا (.  اظتباسًم = باسًم = ) بٍا + سً (95)ؿتو ا = راهني عٍا +ـً (. العائثٍو = عائًثىٍو = ) : غيٍدراهني
 (.+ ثىوٍ  ًئ+ 
 %.8293( بنسبة 298أبياهتا )%، ك 8259( من األشعار بنسبة 27) يف
 كاآليت:  واترىا، اجتاىنا كنفسناىذه اظتظاىر تًتاتب ْتسب تك 

 %. 42264، %44290افية موزعة على مقطعُت : .عناصر الق5
 %.45263،  %45275ر مقطع: . عناصر القافية موزعة على آخ2
 %. 8293، %8259ية موزعة على ثالثة مقاطع: . عناصر القاف3
 % .2278، %5259ة يف آخر صوت من آخر مقطع: . القافية منحصر 4
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على آخر مقطع بشكل أقل من نصف شعر ابن خفاجة، قافيتو تتوزع على مقطعُت، ك  تضح أفي
اجة ك ىذاف الشكالف من القوايف أكثر من ثالثة أرباع شعر ابن خف معنا متقارب. مبعٌت أهنما نتثالف بنسبتهما

 .(96)قتا مظهرا القافية اظتتوسطة الكثافة أك ما فوؽ اظتتوسط بقليل""
 روافد إيقاعية:

أتى عنصر االلتزاـ يف شعر ابن خفاجة بغية التكثيف اظتوسيقي، من خالؿ إضافة صوت أك ما ال يلزم:  لزوم
اصوتُت مزيدين على أصوات القافية األصلية ، ، كىو أمر يقصد إليو الشاعر قصدن ، مبا يعرؼ بلزـك ما ال يلـز

ها قواعد علم القافية كإفتا يفعل ذلك كىو " أف يأخذ الشاعر نفسو بالتزاـ حركؼ كحركات يف القافية ال تتطلب
 .(97)زيادة يف إيقاع اظتوسيقي للقافية"

( 121%، كأبياهتا )8,91، بنسبة (28يها الشاعر ىذا اظتنحى )كقد بلغت نسبة األشعار اليت ؿتى ف
، ال يطرد خالؿ األبيات  ناىيك عما قد جاء من التزاـ جزئي( أبيات. 10تبلغ أقصى حد ) %.3,62بنسبة 
 .(98)اكله

( 28%. كأبياهتا )1,59ستسة( من األشعار بنسبة كقد نالت مقصوراتو جانبنا من ىذا االلتزاـ، بعدد )
ككانت اضتركؼ اليت كانت مبثابة عناصر معززة كمساندة للقافية اظتقصورة ىي الراء يف ثالثة  %.0,83بنسبة 

حريف الراء كالالـ " من أكضح األصوات نصوص، مث الالـ كاظتيم. كلعل يف اختيار الشاعر ىذه اضتركؼ كوف 
، كيشًتؾ معها اظتيم يف كوف الثالثة من (99)الساكنة يف السمع، كعتذا أشبهت من ىذه الناحية أصوات اللُت"

 .(100)اضتركؼ اظتتوسطة بُت الشدة كالرخاكة
يف حر  -ابقة إضافة إىل الثالثة الس -لتـز هبا يف غَت اظتقصورة فكانت يف حُت نوٌع الشاعر اضتركؼ اظت

 كالداؿ، كالقاؼ، كالفاء، كاعتاء، كاضتاء، كالكاؼ، كالطاء، كالياء.   الصفَت السُت كالزام، كالعُت،
 على أف للزـك ما ال يلـز يف شعر ابن خفاجة مراتب ْتسب عدد األصوات اظتلتزمة يف القافية:

حرؼ الركم، أك الركم كحركتو،  كما : حينما يكوف اضترؼ اظتلتـز يف قافية قوامها الصويت المرتبة األولى
                    )ْتر السريع(                                                               :(101)يف قولو

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌٌت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
ي
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أي هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  اظت

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌودى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كير دى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌده  سي
 

ٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  كال ستى  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ال خى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك اصتىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  افػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿى فٍحمن

 
 

حرفُت كحركتُت(، الركم كحركتو، كاظتيم الساكن عة أصوات )، " رٍتري"، أربسٍتري"فهنا، حوت القافية "
، كحركة ما قبلو " الفتحة ". كقد يرتفع ال التزامنا، كما يف التزامو السُت قبل  مبوسيقى قافيتو شاعر قليالن اظتلتـز

                                     :    (102)النوف اظتوصولة باعتاء يف ثالثة أبيات
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                                              ) ْتر الرمل(                                                                            

 أم  أينٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسو أك ًغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاءو أك ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنىوٍ 
 قلٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبي هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى امػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئو 
 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارةن ختطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌيئةه 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍو    البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًن إحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل كذتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانُت سى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنىوٍ   طاظتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌر ًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباه رىسى
 تيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخني العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُتى كأخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنىوٍ 

 
 ثالثة حركؼ كحركتاف. ،صواتفهنا قد تكررت " سىنىٍو" يف القافية ، كىي ستسة أ

: حينما يلتـز ْترفُت صامتُت اثنُت قبل حرؼ الركم، كىذا ما كجدناه يف إحدل مقصوراتو، المرتبة الثانية
                       ( أبيات.6: " كقاؿ يف لزـك ما ال يلـز من حريف السُت كالراء مع حرؼ الركم، كعدهتا )(103)قولويف 
                                                                    ْتر الطويل(         )                                                                             )

 أال قػػػػػػػػػػػػػػػانعه مػػػػػػػػػػػػػػػن ميٍلػػػػػػػػػػػػػػػك كسػػػػػػػػػػػػػػػرل بكسػػػػػػػػػػػػػػػرةو      
 فمػػػػػػػػػػػػػػػػػا بالنػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاظتػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي عرضػػػػػػػػػػػػػػػػػةي حػػػػػػػػػػػػػػػػػادثو 

 
 

  ِكْسررررررررَرىفمػػػػػػػػا الوجػػػػػػػػدي إال اطتلػػػػػػػػدي ال مػػػػػػػػا حبػػػػػػػػا  
 َحْسررررررررررررررَرىتركنػػػػػػػػػػػػػػا مطايػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػريح يف إثػػػػػػػػػػػػػػره 

 
 

ى ثالثة حركؼ كحركتُت، اضترفُت اظتلتزمُت، مع حركة اظتتحرؾ حىٍسرىل"، اشتملت علًكٍسرىل"، "فالقافية "
ألف اظتد كىي اظتقصورة،  منهما، كاأللف اللينة، كىي حرؼ كحركة قصَتة. كىذه تفوؽ ما قبلها الشتماعتا على

 أكرب ؽتا ىي عليو القافية يف اظترتبة السابقة. ؽتا أضفى على القافية زمننا
ا قبل الركم يف القوايف اظتردفة كاظتؤسسة، : بالتزاـ حرؼالمرتبة الثالثة من  كىنا تتعزز اظتوسيقى، لتبلغ حدن

 الكماؿ اظتوسيقي كفق نوع القافية.

 :(104)( أبيات8كعدهتا ) ،مزية اليت التـز فيها حرؼ الراءكما يف القافية اعت
       )ْتر الكامل(                                                                             

 خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍذىا إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك كإهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لنضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتةه 
 زتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت كحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيك نفحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه يف لفحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو 

 

 طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأٍت عليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك قليلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى الن ظىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراًء  
 عبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركًس كًخجلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذراءً 

 
 

 "، هبا ثالثة حركؼ كثالث حركات.فالقافية "رىاءً 
   :(105)حرؼ اظتيم مع حرؼ الراء، يف عشرة أبيات كمن اظتؤسسة قولو ملتزمنا

 ) ْتر الطويل(                                                                                                                          
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػك اطتػػػػػػػػػػػػػػػػػَتي أىٌن اطتػػػػػػػػػػػػػػػػػَتي يف كد  صػػػػػػػػػػػػػػػػػاحبو 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الل ٍقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إٌِل كأفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  يهى

 

 ميغػػػػػػػػػػػػػػػَتو علػػػػػػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػػػػػػرًض الصػػػػػػػػػػػػػػػديًق ميقػػػػػػػػػػػػػػػاًمًر  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  بربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعو للبشاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً   عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًمرً  أحي

 
عاًمًر". قد التـز الشاعر فيها بستة أصوات، ثالثة حركؼ كثالث حركات؛ ، "فالقافية اظتؤسسة "قاًمًر" 

. كىذا النوع من (106)كىي مبثابة حرؼ كحركة قصَتة"كالدخيل كحركتو، كألف التأسيس " بالركم كحركتو،
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تتكرر منها سبعة أصوات يف أبيات القصيدة،  " كل قافيةمن القافية التامة اظتوسيقى كىي القافية يكاد يقًتب
 . (107)تكوف أقصى ما نتكن أف يطمع فيو الشاعر العريب من ناحية اظتوسيقى"

يف التزاـ حريف الردؼ الياء كالواك منفردين، مع جواز اصتمع بينهما  ىذا، ككاف البن خفاجة تعامل خاص
كبشكل الفت،  أواًل صتواز على درجات عدة، فهو ردفُت يف القصيدة الواحدة، فإنا ؾتد الشاعر جتاه ىذا ا

دة من الطبقة الصوتية، كىو كثَتنا لوتَتة كاح لها دكف مزاكجة مع اآلخر، حتقيقنايلتـز أحد الردفُت يف القصيدة ك
من الشكل األكؿ أنو  . كقريبنا(109)، مث ردؼ الواك منفردنا(108)لديو حىت يف مطوالتو ما يكوف ردؼ الياء مؤثرنا

واك يف ، فقد التـز ردؼ ال(110)، لكنو يطعمو بردؼ الياء ببيت كاحدْترؼ ردؼ التزامنا كالواك مثالن ـ يلتز 
                               : (111)بردؼ الياء اإلتياف( إال ما كاف منو يف البيت التاسع من بيتنا 11القصيدة البائية )

 (ْتر الطويل)                                                                              )
 أال أطٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربٍتٍت كالكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرميي طىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريكبي 

 
 تبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كالبيكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي ضيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركبي  ئمي زتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 
 
 

، ففي قصيدتو ىا، أنو يغلب أحد الردفُت تغليبنا كبَتنا، تأيت اظتزاكجة بُت الردفُت على مستويات، أحدوثانًيا
أبيات مبثوثة بُت أرداؼ الياء الكثَتة. قد أشعر هبذا  ةيف تسع إالَّ (، مل يرد ردؼ الواك فيها 45الالمية عدهتا )
(112)بردؼ الواك، كعجزه بردؼ الياء خالؿ اظتطلع، إذ ختم صدره بقافيةدفُت من التزاكج بُت الر 

              

                  ) ْتر الطويل(                                                                            
 أال تػىٍلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه مطلولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه كقػىبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿي 

 
 أك يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽَّ أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيلي فينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباحه  
 
الردفُت، مزاكجة تتوزع توزيعنا يكاد يكوف متساكينا على أف ابن خفاجة كانت لو طريقة فنية يف اصتمع بُت  

، يناصف بُت الردفُت عددنا ، كىو أمر أظهر قصائده اظتردفة هبذا الًتتيب ذات نغمتُت يائية ككاكية، كما متعادالن
 .(113)ل شطرىا األكؿ بردؼ يائي، كشطرىا الثا  بردؼ كاكم(، جع24يف قصيدتو الالمية كعدهتا )

 ، مثا( بيتن 15فابتدأ بردؼ يائي عدتو )(، 32من ىذا الشكل ما ؾتده يف قصيدتو الرائية، كعدهتا ) اكقريبن 
 .(114)، ليختم تتمة القصيدة بردؼ يائيا( بيتن 13أعقبو بردؼ كاكم عدتو )

ما كانت عركض البيت مبطالع قصائده تصريعنا، كالتصريع ىو " يف العنايةالبن خفاجة منزع  كافالتصريع:     
وافق بُت هناييت شطرم البيت كزننا كتقفية، متلق إيقاعنا . فالت(115)فيو تابعة لضربو، تنقص بنقصو، كتزيد بزيادتو"

 ا يلقى فيو.لدل اظتتلقي، لإلصغاء إليو، كظت موسيقينا، كيضفي على البيت اظتصرع، السيما اظتطلع، قبوالن كتأثَتنا
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ٌد ىذا الصنيع من أمارات اضتذؽ الشعرم، "فإف الفحوؿ كاجمليدين من الشعراء القدماء كاحملدثُت  لذا، عي 
 صيدة بعد البيت األكؿ، كذلك يكوفأخر من الق يعدلوف عنو، كرمبا صرعوا أبياتنا يتوخوف ذلك، كال يكادكف

إلخالؿ بو، كاالنصراؼ عنو من عيوب القافية، . كمن جهة أخرل عد ا(116)من اقتدار الشاعر كسعة ْتره"
 .(117)فيما شتوه بالتجميع

%، كىي نسبة  39,8 ما نسبتومن األشعار،  (125اجة يف اجتاىو إىل التصريع )كقد أحصينا البن خف
تكشف للشاعر عناية فائقة هبذا اظتنزع الفٍت، ليس ىذا حسب، بل كجدناه يف غَت ما موضع، يأيت بو بعد 

 .(119). كمرة بدأ بالتصريع كختم بو(118)كؿ، أم يكرره مرة، كمرتُت، بل كأكثرالبيت األ
 ) غتزكء الرمل(                :                                            (120)من ذلك قولو

 أي هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا التائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي مٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال
 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل فيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل إؿٍ 

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرل اكغرامنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ... أم  ميٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكو كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوال
 كختلٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك إال
 كانطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػول اضتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني فهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالٌ 

 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  أٍف هًتٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى جٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال  
 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىٌل  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبابن 

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌلى اكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤادن 
 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارضه كا  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىٌل 

 ال يتخلٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفن 
 أرتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى اضتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالٌ 

 
 اع موسيقي استهل بو اظتطلع معززنافالتصريع جاء يف اظتطلع كبعده، ثالث مرات، فزخرت األبيات بإيق

ثنا صوت الرفض ، باعيع إىل بعض األبيات ليخلق تناغمنا يًتدد صداهو، كامتد التصر بالتزاـ حرؼ اعتاء يف شطري
 ، من سوء فعل ىذا الغالـ التائو. "ال"، مكررنا

كاف يبدك أنو عيب    ، حىت ماخركج عن قوانينها اظتقررة عركضيناكن يف قافية ابن خفاجة أم ىذا، كمل ي
       د، كالرجل كرجل، فإف كاف مبعنيُتقصيدة كاحدة مبعٌت كاح" أف تتكرر القافية يف ، كىو كاإليطاء مثالن 

. كظتا يف ىذا (121)كذىب مبعٌت اصتوىر" لرجل اظتعرفة، كذىب مبعٌت الفعل،مل يكن إيطاء، ؿتو رجل نكرة، كا
 .(122)التكرار من دليل على قصر باع الشاعر، كقلة ػتصولو اللغوم
ا، لكنهما ؼتتلفتاف معٌت، مفظتُت متفقتُت يف حركفهلكن ابن خفاجة يوظف اصتناس الفٍت التاـ، بإيراد ل
يف قصيدتو الدالية،   بفاصل أكثر من سبعة أبيات، كماؽتا يبعده عن ىذا العيب، أك يباعد بُت تكرار اللفظتُت

 ؼتتلفة. ، يفصل بينهما ببيت، لكنها مبعافو إذ تتكرر ألفاظ كالزٌٍند، كالر ٍمد، كالًوٍرد
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 )ْتر الطويل(                                                    :              (123)يقوؿ
ـي مػػػػػػػػػػػن الًغٍمػػػػػػػػػػػػدً  ػػػػػػػػػػػلَّ اضتسػػػػػػػػػػػػا  مىضػػػػػػػػػػػاءه كمػػػػػػػػػػػػا سي
 كحكػػػػػػػػػػػػػػمه كمػػػػػػػػػػػػػػا زازتٍػػػػػػػػػػػػػػتى منكػػػػػػػػػػػػػػبى ىٍضػػػػػػػػػػػػػػبةو 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌت

ي
 بأمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعتم مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن فتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو أقتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اظت

 

ػػػػػػػػػػػػراري مػػػػػػػػػػػػن     الزَّنْرررررررررررردِ كحػػػػػػػػػػػػٍزـه كمػػػػػػػػػػػػا طػػػػػػػػػػػػار الشَّ
 كبػػػػػػػػػػػػػػػأسه كمػػػػػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػػػػػٌدٍثتى عػػػػػػػػػػػػػػػن أسػػػػػػػػػػػػػػػدو كىٍردً 

 بالزَّنْرررررررررررردِ كالكػػػػػػػػػػػػف   كفتػػػػػػػػػػػػك الفػػػػػػػػػػػػىت بػػػػػػػػػػػػالكف  
 

يف عيب اإليطاء،  بيت كاحد، لكن ال يعد ىذا داخالن  الزند" مرتُت، كالفاصل بينهماتكررت لفظة "
اٍلعيودي األىعلى الًَّذم يػيٍقتىدىحي ًبًو النَّاري الختالؼ معنييهما، فالزند األكؿ ىو 

مىٍوًصلي طىرىًؼ ، كالزند الثا  ىو (124)
اًف: اٍلكيوعي كىاٍلكيٍرسيوعي الذ رىاًع يف اٍلكىف   كىقتيىا زىٍندى

(125). 
 

 الخاتمة:
و كموضوعيتو، فقالب القافية كفقنا لو يتشكل ، كاظتعوؿ عليو، لدقتنظور اطتليلي للقافية ىو اظتعتمدظل اظت .1

، ما بُت أقرب متحرؾ يليو ساكن إىل منقطع القافية كبُت منتهى مسموعات البيت اظتقفى. مقطعينا
كألبسو  ، إال أف الدرس الصويت أيٌد ىذا التحديد اطتليلي، يصرح بالًتكيب اظتقطعي نصناإف ملكاطتليل ك 
من الناحية الصوتية، فبدت لنا القافية بنية قائمة على فكرة اظتقاطع الصوتية. كىو األمر  ثوبنا حديثنا

ا من الذم حذا بنا أف نستجلي الًتكيب اظتقطعي لقالب القافية ْتسب ما بُت نقطيت حدكدى
 كقتا من نوع اظتتوسط، كاف ُتمتحركات، فبدا لنا أف القالب القافوم الذم يتشكل من مقطعُت صوتي

 اظتتواتر، مث قالب بالقالب، كىو اظتوسـو شعر ابن خفاجة بشكل كبَت اجتاىنا كنفسنا لو اعتيمنة على
مبقاطعو الصوتية األربعة،  مث اظتًتاكب الثالثة اظتقاطع يف اظترتبة الثانية، كىو اظتوسـو باظتتدارؾ، القافية ذك
 ، قالب اظتًتادؼ مبقطعو الصويت الوحيد.كآخرنا

بينت الدراسة اإليقاعية أف الركم نتثل قطب رحى القافية، كعلى كفقو تتشكل صور عديدة، كتتنوع  .2
يف  اف أصوات األركاء اظتستخدمة كثَتن مظاىر موسيقية، فمن جهة صوتيتو كؼترجو، كصل التحليل إىل أ

الراء، الباء، اظتيم، شعر ابن خفاجة كانت خارجة من حيزم األسناف كالشفتُت، تتصدره األصوات: 
كلعل إيثار الشاعر النظم على ىذه اضتركؼ . يف على نصف اظتنت الشعرم، اجتاىنا كنفسناتن الالـ اليت

يم كالالـ كاظتلقبة فاظت ، كسهولة ؼتارجها،شتات الوضوح الصويتالشتماعتا على خصائص معينة، من 
بأشباه أصوات اللُت أحلى القوايف، لسهولة ؼتارجهما، ككثرة أصوعتما يف الكالـ من غَت إسراؼ، 

 كركائعهما كثَتة، كالباء كالراء تلياهنما.



 

567 

 (5) م. الرقن التسلسلي2020 ديسوبر ،(2الوجلد الثالث، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 صائص القافية يف شعر ابن خفاجة األندلسيخ
 

 خالد عمر ػتمد باكزير د.
 

" احملركة األركاء بنصيب األسد، مقارنة باظتقيدة، كقد جنح الشاعر بشكل "اظتطلقةلقد حظيت القوايف  .3
ر يف قوافيو؛ رمبا طتفة ىذه اضتركة ككثرة غتانستها ظتواقف الرقة كجرياف الكالـ كسجيتو. الفت جملرم الكس

الًتاتبية يف غتارم قوافيو كىو يف ىذه  .أتى منو شعر الطبيعة بقدر مايليها غترل الفتح فالضم الذم 
 .كامرئ القيس قدنتنا، كشوقي حديثنا  لتذك حذك شعراء

ما يتخلل أشكاعتا من الناحية اظتوسيقية، فانتهى إىل أف الركم حينلقد رصد البحث مظاىر القافية ك  .4
، تتشكل قواؼ دتثل مظهر الثراء اظتوسيقي كالكثافة الصوتية، باشتماعتا على أعلى قدر عناصر القافية

ىذاف الشكالف من ك  من األصوات اظتتكررة، كىي ترجع إىل نوعي القافية اظتردفة كاظتؤسسة اظتطلقتُت،
ا مظهرا القافية اظتتوسطة الكثافة أك ما فوؽ اظتتوسط بقليل. كأف أكثر من نصف شعر ابن القوايف قت

ر، كالقليل خفاجة كاف بركم يتخلل بقية عناصر القافية، كأف أكثر من ثلثو بركم يرد قبل بقية العناص
 .كم بعد بقية العناصر، أك منفردنا( بر منو )ستسو أك أقل منو

، فلو طريقة فنية خاصة يف  لقد عزز من موسيقى قوايف .5 ابن خفاجة أف زادىا بلواـز صوتية بتقنية اللزـك
، مث من تقوية موسيقى دؼ يف قوافيو، ؽتا كتعل من صنيعو مهيعنا كمنزعنا فنينا مقصودناالتزاـ حريف الر 

 قوافيو بالتزاـ بعض اضتركؼ، قبل حرؼ ركيها، كباعتماده تقنية التصريع يف مطالع قصائد كثَتة.

تشكالهتا كذا، بدا لنا، صنيع شاعر الطبيعة األندلسي ابن خفاجة، من طريقتو الفنية يف بناء قوافيو، ك ى .6
ا اظتوسيقية كاإليقاعية، ؽتا كتعل منو أيضنا  يف الصنعة اإليقاعية.  رائعنا أفتوذجن
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الصوتية، أ.أزتد بن لتي، غتلة كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية قوايف الشعر العريب من التقطيع العركضي إىل نظاـ اظتقاطع (25)
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The characteristics of The Rhyme in the Poetry of Ibn Khafajah Al –Andalusi 
 

Khalid Omer Mohammed Bawazir                                                                        Dr. 
 

Abstract : 

 

 This study aims at exploring the rhythmic features emanating from the syllables of Ibn 

Khafajah's poetry , and studying this syllabic structure as an applied statistical  study based 

on Al- Khalili perspective and  on the data of modern linguistics, by classifying its types, 

ranks , degrees , and narratives streams and monitoring their musical formation and 

rhythmic manifestations . This gives it a peculiarity at the level of form and significance. It 

also reveals the stylistic approach in the poet's choices of rhyming formations and their 

tones. Besides, it shows in a most expressive way his emotions , and the extent of their 

frequency in the his poetry work, and shows his poetry trends and his long breath in its 

formation ,as well.   
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 مالمرأة في عصر صدر اإلسال الرثاء في شعر
 (دراسة موضوعية فنية)

 

 د. سامل عبود مبارؾ غامن
 أستاذ األدب كالنقد اؼبساعد بقسم اللغة العربية

 كلية اآلداب، جامعة حضرموت    

 ص:ملخ  ال
تناكؿ البحث دراسة شعر الرثاء عند اؼبرأة بوصفو فنًّا كجدٍت فيو اؼبرأة نػىفىسىها، من خبلؿ عواطفها 
 اعبياشة اليت فطرىا اهلل عليها؛ إٍذ كاف الرثاء ىو الشاطئ الذم أرست فيو سفن تلك العواطف كاألحاسيس. 

 تعاكر عليها الشعراء  ي فن الرثاء،  اؼبعاين العامة اليت فضبلن عن ،أخرل فمعا من خبلؿ البحث تذبل  كقد 
ا  كتعداد صفات اؼبرثي، كمناقبو، كإظهار اغبزف، كالتحسر، كالبكاء على فقدانو، تناكؽبا البحث بالدراسة، ردب 

ة فنية إىل تلك اؼبعاين تفردٍت هبا الشاعرة الراثية عن غَتىا، فاىتمٍت هبا، كأكثرٍت منها؛ فمثٌلٍت بذلك إضافن 
 فن الرثاء، كموضوعو  ي الشعر العريب. اليت اقتضاىا
ؼبعرفة مستول ربٌوؿ خصائص اللساف إىل خصائص  ؛على أسلوبية االنزياح  ي مراثي اؼبرأة البحثي ككقف 

أساليب اإلنشاء الطليب  ي مراثي  األسلوب، فتناكؿ أسلوب االنزياح  ي رثاء اؼبرأة، كاعتٌت بدراسة انزياحات
اؼبرأة؛ لكوف اػبطاب فيها مشًتكنا بُت اؼبخاًطب كاؼبخاطىب، فبا يثَت اؼبتلقي الستنتاج دالالت جديدة 

 كمتعددة، ذبلى من خبلؽبا عمق اؼبعاناة، كصدؽ اللوعة، كاألسى عند الراثية.
رصد البحث أكصاؼ الدمع  ي شعر الرثاء عند اؼبرأة، إٍذ أسهمت تلك األكصاؼ  ي تعميق داللتها  كما

  ي النص، كأظهرت أمهيتها  ي سياؽ الرثاء. 

ــة مـ  :مقد 
 :الرثاء في اللغة
ىيِّتى رىثٍػينا، كرًثاءن، كرًثايىةن، كمىٍرثاةن، كمىٍرثًيى  الرثاء

ٍحتيو بعدى مصدر الفعل )رثى( يقاؿ:))رىثػىٍيتي اؼب ةن، كرىثػ ٍيتيو مىدى
ٍيتيو(( ىٍوًت كبىكى

يقوؿ ابن فارس: ))الراء كالثاء كيدؿ الفعل )رثى(  ي أصلو اللغوم على التوجع كاإلشفاؽ، . (1)اؼب
)) كاغبرؼ اؼبعتل أيصىٍيله على رًٌقة كإشفاؽ. يقاؿ رثػىٍيتي لفيبلف: رقػىٍقتي
كيرتبط اؼبدلوؿ اللغوم للرثاء باؼبيت . (2)

كالبكاء عليو كتعداد ؿباسنو. يقوؿ ابن منظور: ))رىثى فبلف فبلننا يػىٍرثيًو رىثٍػينا كمىٍرثًيىةن ًإذا بكاهي بعد مىوتو. فًإف 
ٍحتو بعد اؼبوت كبىكىٍيتو.  مدىحىو بعد موتو قيل رث اهي يػيرىثِّيو تػىٍرثًيةن. كرىثػىٍيت اؼبٌيتى رىثٍػينا كرًثاءن كمىٍرثاةن كمىٍرثًيةن  كرىثػ ٍيتو: مىدى
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ـي . (3)كرثػىٍوت اؼبٌيت أىيضنا ًإذا بكىٍيتو كعد دت ؿباسنو(( ))كاٍمرىأىةه رىثٌاءىةه كرىثٌابىةه كىًثَتىةي الرِّثاًء لبىٍعًلها، أك لغىٍَتًه فب ٍن ييٍكرى
ىا((  .(4)عندى

ؿ:))رىثػىٍيتي اؼبٌيت مىٍرثًي ةن، كرىثػىٍوتيوي أيضنا، إذا بكيتو مث أخذ مدلوؿ الرثاء يرتبط بالقصيدة الشعرية، فييقا
كعىد ٍدتي ؿباسنىو، ككذلك إذا نظىٍمت فيو شعرنا((
رىثىى اؼبيِّت  :. كيقوؿ ابن فارس: ))كمن الباب قوؽبيم(5)

 .(6)))بشعرو 
 

 الرثاء في االصطالح:
قتو باؼبدي،، بل كييرجعوف األكؿ إىل الثاين حُت يذكر األدباء كالكٌتاب تعريف الرثاء فإهنم يتحدثوف  ي عبل

 -. كيربطوف بينهما مع بياف الفوارؽ بينهما، فهما يتفقاف (7)كما قاؿ ابن رشيق: ))إىل اؼبدح يرجع الرثاء((
ب اغبزف على  ي إبراز صفات اؼبمدكح كاؼبرثي كمشائلهما، كخيتلفاف  ي أف الشاعر  ي الرثاء يغلِّ  - ي الغالب 
األصل  ي الرثاء أنٌو ناشئه ًمن اغبيزف كاألسف؛ فيىظهري الشاعري حزيننا متحسرنا على كفاة من  إذً  ؛الشعريةأبياتو 

يرثي،  ي حُت أٌف الشاعر  ي اؼبدح يظهر  ي حالةو من االبتهاج كالفرح السركر. يقوؿ قدامة بن جعفر: ))ليس 
ى أنو ؽبالك، مثل: كاف كتوىل كقضى كببو كما أشبو بُت اؼبرثية كاؼبدحة فصل إال أف يذكر  ي اللفظ ما يدؿ عل

 .(8) ذلك، كىذا ليس يزيد  ي اؼبعٌت كال ينقص منو، ألف تأبُت اؼبيت إمنا ىو دبثل ما كاف ميدح بو  ي حياتو((
 

ىو ))ضرب من اؼبدح للشخص لكن بعد موتو، فإذا كاف اؼبدح ىو الثناء على الشخص  ي  إذففالرثاء 
أك التأبُت ىو الثناء على الشخص بعد موتو، كتعديد مآثره، كالتعبَت عن الفجيعة فيو  حياتو، فإف الرثاء

كىو مدلولو اللغوم نفسو  . (10)كيعرفو بعضهم، أنو ))بكاء اؼبيت كندبو كذكر صفاتو كخصالو((. (9)((شعرنا
اًسنً كما سبق ذكره، دبعٌت: )تعداد  ٍحو بعد اؼبوت( ؿبى هار الٌتحسر، يقوؿ ابن مع التفجع كإظ ،اؼبٌيٍت، كمىدى

ى اغبىسرىة، ـبلوطنا بالٌتلٌهف كاألسف(())رشيق:  كسبيل الرٌثاء أف يکوف ظاىرى التفجًُّع بػىُتِّ
(11). 

 

ألنو  ؛أكثر صدقنا منو  ي اؼبدي، -غالبنا  -كردبا قبد من الفركؽ بينهما أيضنا أٌف الشاعر  ي )الرثاء( يكوف 
فبل خيشى، كال يرجو منو شيئنا، أما  ي اؼبدح فإنٌو قد خيشى،  أك يرجو.  ي األكؿ )ميدح/ يرثي( من قضى كببو؛ 

 ي اؼبراثي إمنا يرثي على الوفاء، فيقضي الشاعر بقولو حقوقنا سلفت، أكعلى السجية إذا   عراالشكذلك أف  ))
، كلغة . كلذلك ييعٌرؼ الرثاء من حيث األسلوب أنٌو: ))فن اؼبوت(12)كاف الشاعر قد فيًجع ببعض أىلو((
فلم يرتبط قط بالتكسب كطلب النواؿ )) ي أم عصر من  ،(13)اغبزف، كؾباؿ اليأس، كمعرض الوفاء((

العصور، فهو يصدر عن عاطفة صادقة تقطر دبعاين التفجع، كاغبسرة كاللوعة كاألسى، بأسف يفيض حبرارة 
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أشرؼ أشعاركم؟ قاؿ: ألنا نقوؽبا كقلوبنا  ))ما باؿ اؼبراثي :. لذلك حُت سيئل أعرايب(14)اغبزف كاؼبرارة((.
 .(15)ؿبًتقةه((

، كالٌتأبُت، كالعزاء :ىي ،كللرثاء ألواف ثبلثة الٌندبي
        . كقد يستعمل البعض ىذه األلفاظ الثبلثة (16)

 ذً  الفرؽ بُت اؼبرثية كاؼبدحة؛ إأك لفظُت منهما  ي معٌت )الرثاء( كما ىو عند ابن قدامة  ي كبلمو السابق  ي
كىو بكاء األىل كاألقارب حُت يعصف هبم  ،. كالذم خيص حبثنا ىو الندب(17)استعمل التأبُت  ي معٌت الرٌثاء

 .(18)))حسن الثناء على اؼبيت(( اؼبوت ك ي اللغة ىو
فالتأبُتي: ىو الثٌناءي على الٌشخص بعد  ؛لکن إذا أنعىمنىا الن ظىرى  ي معنامها كجدنا اختبلفنا يسَتنا بينهما

، كالٌندب: بکاءي اؼبيت كتعٌدد ؿباسنو(19)وتوم
 .، كالرٌثاء أعٌم منهما(20)

غرض قدمي من أغراض الشعر العريب، ارتبطت بدايتو ببداية حصوؿ اغبزف  ي بٍت آدـ، فكاف كسيلة  كالرثاء
صاب، كسبيل اؼبواساة للنفس البشرية عن مصيبة اؼبوت، كأمل الفراؽ. 

ي
 التعبَت عن ًعظم اؼب

نيًسبى إىل آدـ عليو السبلـ أنو قاؿ شعرنا، يؤبِّني فيو ابنو ىابيل عليو السبلـ، أكؿي قتيلو  ي األرض، كقد 
 :(21)فبكاه، كأىًسفى على فقده، كرثاه، فقاؿ فيما ذكره ابن جرير عن ابن ضبيىٍيد

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىًت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػًببلدي كمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن عىلىٍيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  تػىغىيػ 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  قىبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي،ي     فوٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي األىٍرًض ميٍغبػى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ ًذم لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوفو كىطىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمو   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى كي  تػىغىيػ 

 
ػػػػػػػػػػػػػػةن الوىٍجػػػػػػػػػػػػػػوي الٌصػػػػػػػػػػػػػػبي،ي   كىقىػػػػػػػػػػػػػػل  بىشىاشى

(22)  
ػػػػػػػػػػػػودي بسػػػػػػػػػػػػكًب دىمعػػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػػػا ً ٍ ال أجي  فىمى

 
 كىابيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي تىضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم نوي الضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍي،ي   

ػػػػػػػػػػػػػػػػػا   أرىل طيػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿى اغبيػػػػػػػػػػػػػػػػػاًة عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػي  غىمًّ
 

ًي،ي   يػػػػػػػػػػػػػػاً ى ميٍسػػػػػػػػػػػػػػًتى ػػػػػػػػػػػػػػٍل أىنىػػػػػػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػػػػػػن حى  فػىهى
 
 
 

خبللو الشعراء، ككجدكا فيو ))فسي، الرحاب كالنوادم، فصي، اللساف  س منالرثاء بابه كاسع، تنف   كباب
 .(23)متباعد الشعوب(( ، ي إجابة اؼبنادم ذم القلب الصادم، متباين األسلوب، ـبتلف األطراؼ

كلكل شيءو شبرة فػ))اغبماسة شبرة الغضب، أك الطموح، كالعتاب ظاىرة اؼبودة، كاإلبقاء، كالرثاء نتيجة 
ء، كالنسيب ينشأ عن احملبة كالغزؿ، كاؼبدي، ينشأ عن اإلعجاب كاالحًتاـ، كىكذا نستطيع رد كل اغبزف كالوفا

. ك ي كل ىذه األحواؿ فإٌف ))الرثاء فن اؼبوت، كلغة اغبزف، كؾباؿ اليأس، كمعرض (24)فن إىل عاطفة((
 .(25)الوفاء((

اء، تصٌّب هبا اؼبكلـو من غٌم األحزاف كلقد حقق الرٌثاء للشعراء الناظمُت، كللجمهور اؼبتلقُت نقطة التق
، كتوٌسل هبا احملزكف؛ لًتيخىٌفف جيركحىو كآالمىو، إٍذ بو تسلت القلوب اؼبفجوعة، كذرفت العيوف اؼبوجوعة،  كاؽبمـو

فكاف خيرج من القلب؛ ليدخل فيو، فيصّبه كييعزيو، ))كعلى شدة اعبزع ييبٌت الرثاء((
(26). 
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 قاؿ أبو سباـ:
ػػػػ ألدعىػػػػى ىضػػػػبي اغبمػػػػى عي لػػػػوال التفجُّ

(27)   
 

يشػػػػػػػػػػػػػػػػق ًر أىن ػػػػػػػػػػػػػػػػوي ؿبىٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزيكفي   
كصىػػػػػػػػػػػػػػػػفا اؼب

(28) 
بوصفو نوعنا من زبليد اؼبيت، كاإلشادة بو  ؛بوجوو عاـ ))يليب حاجات اجتماعية ي كل أحوالو يأ   كالرثاء 

، كرأيو فيو، فًتاه يعدد خصائص . كموقفو من اؼبرثي(29)كالثناء عليو، إىل جانب كونو فنًّا يعكس رؤية الشاعر((
، كالعـز ، كاغبـز  .(30)اؼبرثي، كيذكر صفاتو كما كاف عليو من ؿبامد، كالشجاعة، كالكـر

الرثاء  ي أبعادو ثبلثة: ))إثارة القبيلة لؤلخذ بثأر القتيل...، تصوير خصائص اؼبرثي كتأبينو...  كيتحدد
 . (31)على اؼبيت((تصوير مشاعر الراثي من حيث اغبزف العميق كالتأسف 

الذم سبارسو اؼبرأة، بل كسيلة ؼبطالبة الرجاؿ باألخذ بالثأر، ))فقد   ،اؼبرثية أحد ألواف النوح القدمي ككأف  
كٌن ما زلن يػىنيٍحنى على القتيل حىت تثأر القبيلة لو((
(32). 

حقيقةن كاحدة ال تتعدد )اؼبوت إف  ما ميٌيز شعر الرثاء أنو يينظم بعد فاجعةو تؤثر  ي النفوس، فاجعةو ربمل 
فهي بُت حتمُت: حتمية الفراؽ، كحتمية األمل، فبا جيعل الشاعر فيو أكثر صدقنا ككضوحنا. لذا  ،كالفناء(

 نيظمت فيو القصائد الكثَتة منذ اعباىلية.
رقة تشتد أكؿ مظهر من اؼبظاىر اليت يشًتؾ فيها الشعراء ىو البكاء على اؼبوتى، غَت أف  جذكة اغب كلعل))

. فهو سبلح كل مصاب، ككسيلة الراثي للتعبَت عن الفقداف، كأمل الفراؽ، كاألسى (33)خباصة  ي القتلى((
ا ))أكثر تأثرنا من الرجل  ي ىذا السياؽ(( ؛كاغبزف، كالسيما اؼبرأة فهو إىل طبيعتها أقرب ألهن 

(34). 
 اػبنساء:  تقوؿ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى الشِّ  إف  البُّكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءى ىي
 

وىل بػىػػػػػػػػػػػػػػػػٍُتى اعبىػػػػػػػػػػػػػػػػوىًن،ٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػن اعبىػػػػػػػػػػػػػػػػ ءي   
(35) 

 ىند بنت معبد: كتقوؿ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػاءي عىلػػػػػػػػػػػػػػػػيهم لىػػػػػػػػػػػػػػػػيًت ًإال البُّكى  مىػػػػػػػػػػػػػػػػا ًحيػٍ

 
ػػػػػػػػػػػاءى ًسػػػػػػػػػػػبلحي كػػػػػػػػػػػلِّ ميصىػػػػػػػػػػػابً    إف  البُّكى

(36) 
  

اليت طاؿ  ،شاعرة الرثاء األكىل ،على حد ما قبده عند اػبنساء ،طاؿ بكاء من رثى، كاستمر كبيبو كلذلك
 بكاؤىا سنُت كثَتة على أخيها صخر:

ػػػػػػػرىبي  نػىٍيػػػػػػػًك ًمٍنهػػػػػػا دىٍمعيهػػػػػػػا سى  مػػػػػػا بػػػػػػػاؿي عىيػٍ
 

ـٍ عادىىػػػػػػػػػػػػػػػػػا طىػػػػػػػػػػػػػػػػرىبي    ػػػػػػػػػػػػػػػػزىفه أ  أراعىهػػػػػػػػػػػػػػػػػا حى
 أـ ذًٍكػػػػػػػػري صىػػػػػػػػٍخرو بػيعىٍيػػػػػػػػدى النٌػػػػػػػػػٍوـً ىىٌيجهػػػػػػػػا 

 
فالػػػػػٌدٍمعي منهػػػػػا عىلىٍيػػػػػًو الػػػػػٌدىرى يىنسػػػػػًكبي  

(37) 
 أـ عمرك بنت مكٌدـ: تقوؿ 

   (38)نىاحػػػػػػػػػػػػٍت مطٌوقػػػػػػػػػػػػةه ألبكين ػػػػػػػػػػػػكى مىػػػػػػػػػػػػا 
 

ػػػػريٍ    ػػػػاؽو  تي كمىػػػػا سى ػػػػارم علػػػػى سى مػػػػع الس 
(39) 
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كاف شعر الرثاء  ي العصر اعباىلي قد اذبو كبو الرثاء األسرم الذم يتضمن رثاء اآلباء، كاألجداد،   كإذا
ىم من كاإلخوة، كاألزكاج، كاألبناء، كبقية األقارب، كالعم، كاػباؿ، كابن العم، كابن اػباؿ، كابن األخ، كغَت 

، كذلك أف  طبيعة اغبياة (40)كقٌلما تعلق دبجموعة من الفرساف(( ،ػ))كاف رثاؤه غالبنا يتعلق بأفرادػاألقرباء. ف
آنذاؾ ال تكًتث دبوت األعبلـ، كالزعماء كالقادة، كالوجهاء؛ بقدر ما يهمها الفرد كاألسرة؛ لتتمثل بو العبلقة 
اغبميمة بُت االبن كأبيو، أك الزكج كزكجتو، كاألخ كأخيو أك أختو. تقوؿ صفية الباىلية، كىي ذبسد العبلقة 

 من أصلو كاحدو، طاال، كتشعبا، كاستنظرا الثمر، جاءت ن عاشا معنا؛ كغصنُتبُت عىًشَتيٍ  الركحية اغبميمة
 عليهما صركؼ الدىر؛ فسلب اؼبوت أحدمها، كأسقط من بُت األقبم القمر، كساد الظبلـ:

 كينٌػػػػػػػػػػػػػػا كىغيٍصػػػػػػػػػػػػػػنىًُت  ي جيٍرثيومىػػػػػػػػػػػػػػةو ظبىىقىػػػػػػػػػػػػػػا
 

ػػػػػػػجىري     ًحيننػػػػػػػا بأحسػػػػػػػًن مػػػػػػػا تىٍسػػػػػػػمو لىػػػػػػػوي الشى
 طالػػػػػػػػػتى فيركعيهيمػػػػػػػػػاحػػػػػػػػػىت إذا ًقيػػػػػػػػػلى قىػػػػػػػػػٍد  

 
ػػػػػػػػػػػػػػػري   ػػػػػػػػػػػػػػػا كاسػػػػػػػػػػػػػػػتينًظر الثىمى  كطػػػػػػػػػػػػػػػابى فػىٍيئامهي

 أٍخػػػػػٌتى علػػػػػى كاًحػػػػػدم رىيٍػػػػػبي الز مػػػػػاًف كمػػػػػا   
 

ػػػػػػػػػػػٍيءو كاليػػػػػػػػػػػذري    يػيٍبقػػػػػػػػػػػى الز مػػػػػػػػػػػافي علػػػػػػػػػػػى شى
ػػػػػػػػػػػػػػػري   نىهػػػػػػػػػػػػػػا قىمى  كين ػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػأقٍبًم ليػػػػػػػػػػػػػػػلو بػىيػٍ

                               
ػػػػري   ػػػػول ًمػػػػٍن بػىٍيًننػػػػا القىمى جيىٍليػػػػو الػػػػدُّجى فػىهى

(41 ) 
                 

 اػبنساء  ي أخيها صخر: كتقوؿ
 كإٌف صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍخرنا لىتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ ىٌ اؽبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػداةي بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً 

 
أنٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػمه  ي رأًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو نػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري   كى

(42)  
  

  ال تريد بعد موت إخواها حياة فتقوؿ:كىذه امرأة من ضبَتى 
 ًإٍخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىً  ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقعىةو مهىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكا 

                               
 مهىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكا لىٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا انٍػقىضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى األمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  

 مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى العىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي  بىعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىىم                 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػدي   ػػػػػػػػػػػػػػػػٌل عىٍيشػػػػػػػػػػػػػػػػي بػىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػدىىم نىكى كي
(43)  

  

 نت ىاشم بن عبد مناؼ ترثي أباىا:خالدة ب كتقوؿ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ عىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍُتي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػرىةو كىسي ػػػػػػػػػػػػػػػػػوًدم ًبعىبػٍ  جيوـً   جي

                               
ػػػػػػػػػػػػػػرميً كىاسػػػػػػػػػػػػػػفىًحي الػػػػػػػػػػػػػػٌدمعى   ػػػػػػػػػػػػػػوىاًد الكى  للجى

 ي ضبيِّػػػػػػػػػػػػػػي كى كىاٍسػػػػػػػػػػػػػػتىعّبم كىسػػػػػػػػػػػػػػحِّ  عىػػػػػػػػػػػػػػٍُتي                 
 

 (44)سو ًد اؼبعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـً مي ػألىبًيًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًك الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
  

النبوية نقل لنا ابن ىشاـ، رثاء بنات عبد اؼبطلب بن ىاشم ألبيهن ؼبا حضرتو الوفاة، ككين   السَتةك ي 
ست ًنٍسوة: صىفٌية، كبػىرٌة، كعىاًتكة، كىأيـٌ حىكيم البيضاء، كىأيمىٍيمة، كأٍركىل
(45) . 

 

صىفٌية فقالتٍ 
(46): 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو بًلىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً   أىرًٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ًلصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوًت نىاًئحى
                               

ػػػػػػػػػػػػػػػلو ًبقىارًعىػػػػػػػػػػػػػػًة الٌصػػػػػػػػػػػػػػػًعيدً   عىلىػػػػػػػػػػػػػػى رىجي
(47) 

ػػػػػػػػػػػػػػػٍم ديميػػػػػػػػػػػػػػػوًعي                  فػىفىاضىػػػػػػػػػػػػػػػٍت ًعٍنػػػػػػػػػػػػػػػدى ذىًلكي
 

ػػػػػػػػػػػػًدًر اٍلفىرًيػػػػػػػػػػػػدً   ػػػػػػػػػػػػٌدم كىميٍنحى عىلىػػػػػػػػػػػػى خى
(48) 
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بػىرٌةي  كىقىالىتٍ 
(49): 

ٍمًع ًدرىرٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودىا بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍتىٌ جي  أىعىيػٍ
                               

عىلىػػػػػػػػػػػػػى طىيٌػػػػػػػػػػػػػًب اػٍبًػػػػػػػػػػػػػيًم كىاٍلميٍعتىصىػػػػػػػػػػػػػرٍ  
(50) 

عىلىػػػػػػػػػػػى مىاًجػػػػػػػػػػػًد اعبٍىػػػػػػػػػػػٌد كىارًم الزٌنىػػػػػػػػػػػادً                 
(51) 

 
يٌػػػػػػػػػػػػػػا عىًظػػػػػػػػػػػػػػيًم اػٍبىطىػػػػػػػػػػػػػػرٍ   يػػػػػػػػػػػػػػًل اٍلميحى صبًى

(52) 
  

كىقىالىٍت عىاًتكىةي 
(53): 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودىا، كىالى تػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍبخىبلى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍتىٌ جي  أىعىيػٍ
 

ا بػىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى نػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوـً النٌػيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـٍ    ٍمًعكيمى  بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
ٍنًفرىا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍتىٌ كىاٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى أىعىيػٍ

 كىاٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيبىا (54)
 

ـٍ   ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بًاٍلتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبىا بيكىاءىكيمى كىشي
(55) 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍتىٌ كىاٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىٍخرًطىا  أىعىيػٍ
ا (56)  كىاٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػجيمى

 
ػػػػػػػػػػػاـٍ   هى ػػػػػػػػػػػلو غىػػػػػػػػػػػٍَتً ًنٍكػػػػػػػػػػػسو كى عىلىػػػػػػػػػػػى رىجي

(57) 
  

أيـٌ حىًكيمو اٍلبىٍيضىاءي  كىقىالىتٍ 
(58): 

ػػػػػػػػػػػػػػػػوًدم كىاٍسػػػػػػػػػػػػػػػػتىًهٌلي  أىالى يىػػػػػػػػػػػػػػػا عىػػػػػػػػػػػػػػػػٍُتي جي
                               

 كىبىٌكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ذىا النٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىل كىاٍلمىٍكريمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتً  
 أىالى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػا عىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍُتي كىٍ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػك أىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػًعًفيًٍت                 

 
تً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًطبلى ٍمًع ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ديميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعو ىى  بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
  

كىقىالىٍت أيمىٍيمىةي 
(59): 

ٍقػػػػػػػػػدً  لىػػػػػػػػػكى الرٌاًعػػػػػػػػػي اٍلعىًشػػػػػػػػػَتىةى ذيك اٍلفى  أىالى ىى
 

ػػػػػػاًمي عىػػػػػػن اٍ ػػػػػػػػػػًد          ػػػػػػاًقي اغبٍىًجػػػػػػيًا كىاٍلميحى  كىسى
ػػػػػىتى   ػػػػػرى مىػػػػػا يىٍكًسػػػػػبي اٍلفى يػٍ ا خى ػػػػػٍبًت كىلًيػػػػػدن  كىسى

 
فى   ػػػػػػػٍيبىةى اغبٍىٍمػػػػػػػًد              كػػػػػػػفػىلىػػػػػػػٍم تػىنػٍ  ك تػىػػػػػػػٍزدىادي يىػػػػػػػا شى

ػػػػػػػػػ - مىػػػػػػػػػا بىًقيػػػػػػػػتي  -فىػػػػػػػػًإيٌن لىبىػػػػػػػػاؾو    عه كىميوجى
 

ػػػػػػافى لىػػػػػػوي أىٍىػػػػػػبلن   ػػػػػػاكىكى ػػػػػػافى ًمػػػػػػٍن كىٍجػػػػػػًدم       ًلمى  كى
ػػػػػػػػػػػػقىاؾ كىً ُّ    النٌػػػػػػػػػػػػاًس  ي اٍلقىػػػػػػػػػػػػٍّبً فبيًٍطػػػػػػػػػػػػرنا سى

                               
ػػػػػػػػػػػٍوؼى أي   ػػػػػػػػػػػافى  ي الل  ٍبكِّ فىسى   ٍحػػػػػػػػػػػدً يػػػػػػػػػػػًو كىًإٍف كى

                 

أىٍركىل كىقىالىتٍ 
(60): 

ػػػػػػػػػػػػاءي  ػػػػػػػػػػػػٌق ؽبىىػػػػػػػػػػػػا اٍلبيكى ػػػػػػػػػػػػٍت عىٍيػػػػػػػػػػػػًٍت، كىحي  بىكى
 

ٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،و    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًجٌيتيوي اغبٍىيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ظبى  سى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍهًل اػٍبىًليقىػػػػػػػػػػػػػػػػػًة أىٍبطىًحػػػػػػػػػػػػػػػػػيٌ    عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػى سى

 
ءي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرمًًي اػٍبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيًم نًٌيتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي اٍلعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى  كى

عىػػػػػػػػػػػػاً    ػػػػػػػػػػػػٍيبىةى ًذم اٍلمى  عىلىػػػػػػػػػػػػى اٍلفىيٌػػػػػػػػػػػػاًض شى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػاءي    أىبًيػػػػػػػػػػػػػػػػك اػٍبىػػػػػػػػػػػػػػػػٍَتً لىػػػػػػػػػػػػػػػػٍيسى لىػػػػػػػػػػػػػػػػوي ًكفى
ًشػػػػػػػيب  مىضىػػػػػػػى قيػػػػػػػديمنا بًػػػػػػػًذم ريبىػػػػػػػدو خى

(61) 
                               

ػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي   عىلىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػًو ًحػػػػػػػػػػػػػػػػػُتى تػيٍبًصػػػػػػػػػػػػػػػػػرهي اٍلبػىهى
(62) 

                
 الرثاء في شعر المرأة في عصر صدر اإلسالم

أهنا كردت  ي أغلبها على شكل قصائد متوسطة  –كمنها شعر الرثاء عند اؼبرأة  – ي أشعار الرثاء  البلفت
تناسب  ،، جاءت ))على حبور قصَتة(64)، فالقسم األكثر منها مقط عات(63)الطوؿ ال تتجاكز الثبلثُت بيتنا

 .(65)للتعبَت عن حزهنن على الفقيد(( ؛الذم كانت تقـو بو النساء ،إيقاع الندب
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فهو  تاج إىل )القطع( أكثر من حاجتو إىل  ،كردبا كاف ذلك لطبيعة االنفعاؿ الذم يكوف عليو الراثي
اؼبتلقي بعبارات قليلة ككقت أقل، كلذلك فإننا  )الطوؿ(؛ ليسرع  ي بياف حزنو، كتأثره، كلييسهم  ي الوصوؿ إىل

)) ي تلك اؼبقطعات من الشعر، نشٌم ري، أكباد ربًتؽ، كقبد مٌس أنفاس تلتهب، ككبس أنُت زفرات ال تكاد 
 . (66)تنقطع، كتساقط عّبات ال تكاد ترقأ((

ة ملحة مستعجلة؛ ىي لبلوغ الغاية، كمقاـ الرثاء لو حاج ؛بناء اؼبواقف يتطلب اػبٌفة كاإلجياز كىكذا
 ليستشعر اؼبتلقي عمق اؼبعاناة، كصدؽ اللوعة كاألسى. ؛ب، كإظهار الندب، كالتأبُت للميتالتنفيس عن الكر 
الشعر إذا قيل كقت االنفعاؿ النفسي فإنو يكوف  ي  إذً  ؛فعاؿ ردبا ىي من البواعث على ذلكفطبيعة االن

 .(68) إٍذ )) تاج الشاعر إىل القطع حاجتو إىل الطواؿ(( ؛(67)ال تزيد عن عشرة أبيات ،مقطوعة قصَتة صورة
     دررنا، ك كُت آىات الفراؽ،   ي فن الرثاء كاؼبراثي، فينظيمنى  اعباىلي تّبز نساء كثَتات العصرك ي 

يرِّمٌ  تكأمل الفقداف، كقوؿ ناجية بن
ضمضم  ي رثاء أخيها ىىرًـً بًن ضىٍمضىمو اؼب

(69): 
ٍػػػػػػػػػػػػفى نػىٍفًسػػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػػػوعً يػػػػػػػػػػػػا ؽبى ىٍفجي

ػػػػػػػػػػػػةى اؼب ٍفى  ؽبى
                               

 أال أرىل ىىرًمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوديكعً  
ٍنبًػػػػػػػػػػػو                 ػػػػػػػػػػػيًِّدنا كمىٍصػػػػػػػػػػػرىًع جى  مػػػػػػػػػػػٍن أٍجػػػػػػػػػػػًل سى

 
عىلًػػػػػػػػػػػػػػػقى الفيػػػػػػػػػػػػػػػؤادي حبىٍنظىػػػػػػػػػػػػػػػلو ؾبىٍػػػػػػػػػػػػػػػديكع 

(70) 
سيطر عليها ذكر )صخر(  شاعرة اؼبراثي، فتقضي حيااها تندب أخويها: معاكية، كصخرنا، كي اػبنساءكتّبز  

 كسيطرة الشمس على األرض، كتقوؿ إهنا  ي ذكرو مستمرو لو، حُت شركؽ الشمس كحُت غركهبا:
ػػػػػػػػػػػػػػمًس صىػػػػػػػػػػػػػػخرنا  ييػػػػػػػػػػػػػػذىٌكريين طيليػػػػػػػػػػػػػػوعي الش 

 
ٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًس   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلِّ غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركًب مشى  كأذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريهي ًلكي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍو   ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىةي البىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكُتى حى  فػىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوال كى
 

 علػػػػػػػػػػػػػػػػػى إخػػػػػػػػػػػػػػػػػواهنٍم لقتلػػػػػػػػػػػػػػػػػتي نػىٍفًسػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالن كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ال أىزاؿي   أرىل عىجي

(71) 
                               

ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوـً كبىٍػػػػػػػػػػػػػػػػػسً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػةن تىنػػػػػػػػػػػػػػػػػوحي ليػى كنائحى
(72) 

مث ربسرنا، ككمدنا  ،حضور اؼبرأة حُت يتغزؿ هبا الشعراء، باكُت أطبلؿ ديارىا تذكرنا، كشوقنا للقاء كافإذا                  
ها الذم ظهرت بو؛ من خبلؿ عواطفها اعبياشة اليت للهجر، كالفراؽ، فإٌف حضورىا  ي أشعار الرثاء كاف نػىفىسى 
إٍذ أرست سفن تلك العواطف كاألحاسيس على  ؛(73)فطرىا اهلل عليها؛ فكاف ))عمود الشعر عندىن الرثاء((

شاطئ )الرثاء(، فنظمٍت أبياتنا من الرثاء نسيجنا مع دكاخل نفسها الراثية، اؼبتعمقة  ي الرثاء، كيف ال كىي 
ا األكىل، من ندًب النوائ،  األـ، كاالبنة، كالزكجة، كاألخت، كاحملبوبة، بل ))لعل اؼبرثيةى الشعريةى نشأٍت نشأاهى

ا ٌرًد من القوالب، كؽبذا غلٍب تعٌهديهي بعد ذلك على النساء((
(74). 

 

       بكي كل من تلده فإهٌنا تبكيو ىي حُت ميوت! كىذا تىنا  ي الرثاء أف  اؼبرأة اليت كلعل من اؼبفارقة 
على  إٍذ كن  ىن البل  يقمنى  ؛نساء اغبظ األكفر من القياـ عليوما يوضحو الدكتور شوقي بقولو: ))كردبا كاف لل

ندب اؼبيت أيامنا، بل ردبا امتٌد قيامهٌن عليو سنوات((
(75). 
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دبراثيها باللساف  بعض الكيٌتاب كاؼبؤرخُت الرثاء عند اؼبرأة نوعنا من اؼبشاركة  ي القتاؿ؛ إذ تشارؾ جعلكقد 
معركة الرجاؿ بالسناف، فػ))إليها تعود ميهٌمةي رثاء القتلى، كاغبىضِّ على االنتقاـ ؽبم، كىذا ما قبده عند العىر افات 

 .(76)كالشواعر((
 

طبلؽبا، كعّبكا عن حسرة الفراؽ، كأمل اؽبجراف، كالشوؽ إىل لقاًئها، أالشعراء باؼبرأة كتباكوا على  تغٌتككما 
ككىثيرٍت  ي ذلك البحوث كالدراسات؛ تصف أساليب ىذا البكاء كالتحسر، كترصد ظواىره الفنية  ي إطار 
النسيب كالغزؿ كالوقوؼ على الطلل، فإف  اؼبرأة بفن الرثاء ىي مىٍن يىبكي من ربب، كتشتاؽ إىل لقائو، 

كالتعلق بغَتىا، كإمنا برحيلو عن اغبياة  كتتحسر على فراقو، ليس بارربالو عن الديار، أك ؾبازفتو على احملبوبة،
الدنيا إىل اآلخرة. كلذلك كىثير ذكر البكاء  ي شعر الرثاء عند اؼبرأة، كردبا كاف ذلك ))ألف  اؼبرأة أكثر تأثرنا من 

ن ندب اؼبيت، كبكائو، فكٌن إٍذ كانت اؼبرأة ىي من يقـو ))بالقسط األكّب م ؛(77)الرجل  ي ىذا السياؽ((
 .(78)عليو مأسبنا من العويل كالبكاء(( كيعقدفى  ،صدكرىنٌ  كيقرعنى  ،كجوىهنٌ  طمنى كيل ،يوهبٌن عليوج يشققنى 

 

، كمهًّا، كفقدافى الرثاء  ي شعر اؼبرأة يظهر قو   جاءكردبا  اها اليت زبفيها كثَتنا، فبل ذبعل من الرثاء ازديادى أحزافو
، كانتهاء عبلقة؛ بل تنجُّ   ،يواسيها كلما تذكرتو، كخيفف من أمل فراقها ؼبن ربب ر بو إىل اؼباضي الذمأملو

 تقوؿ اػبنساء: ،فتأخذ ما نقص بعد كفاتو دبا قٌدمو ؽبا  ي حياتو
يػػػػػػػػػػػػػػتى عىيػػػػػػػػػػػػػػٍت  أال يػػػػػػػػػػػػػػا صىػػػػػػػػػػػػػػٍخري إٍف أبكى

 
 لقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد أٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػػحىٍكتىٍت دىٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنا طىػػػػػػػػػػػػػػػػػػويبل 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءو ميٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالتو   ٍيتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  ي ًنسى  بىكى
 

ػػػػػػػػػػػػق  ًمػػػػػػػػػػػػٍن أىبٍػػػػػػػػػػػػًدم العىػػػػػػػػػػػػوًيبل   كىكينػػػػػػػػػػػػتي أحى
ػػػػػػػػػػػي     دىفػىٍعػػػػػػػػػػػتي بًػػػػػػػػػػػكى اعبىليػػػػػػػػػػػلى كأنػػػػػػػػػػػتى حى

 
ػػػػػػػػػػػٍن ذا يىػػػػػػػػػػػٍدفىعي اػبىطٍػػػػػػػػػػػبى اعبىلػػػػػػػػػػػيبل  فمى

(79)  
  

 من المعاني التي جاء بها الرثاء في شعر المرأة:
، كمناقبو، ظهر شعر الرثاء  ي األدب العريب عامةن دبعافو تعاكر عليها الشعراء، كتعداد صفات اؼبرثي

  كإظهار اغبزف، كالتحسر، كالبكاء على فقدانو، كما تركو  ي حياة الراثي من فراغ، كلوعة، كأرؽ، كانكسار، 
إىل غَت ذلك من اؼبعاين اليت تلتصق عادة دبوضوع الرثاء كترتبط بو، إال أف  البحث كجد  ي شعر الرثاء عند 

ية، كأكثرٍت منها، كتفردٍت هبا، فمثٌلت إضافةن فنية إىل تلك اؼبعاين اؼبرأة معاينى أخرل، اىتمٍت هبا الشاعرة الراث
 اليت اقتضاىا فن الرثاء كموضوعو  ي الشعر العريب، كمن ذلك:

 سبٍت أال يكوف اؼبرثي قد كيًجدى  ي ىذه اغبياة، كقوؿ أعرابية ترثي كلدىا:  .1
بًػػػػػػػػدً   يػػػػػػػػا قػىٍرحػػػػػػػػة القىٍلػػػػػػػػب كاألٍحشػػػػػػػػاء كالكى

                               
يػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػت أم ػػػػػػػػػك مل ربىٍبىػػػػػػػػػل كمل تىلًػػػػػػػػػدً  

(80) 
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 انتفاء اؼبثيل للمرثي فبل مثيل لو: .2
ػػػػػػػػػػػػعىدنىًٍت  طىػػػػػػػػػػػػاؿى لىٍيلًػػػػػػػػػػػػي أىسى
ػػػػػػػػػػػػػوىاً   (81)  أىخى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػائًًر األمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىاتً    لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيسى مىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًت كىسى

 لىػػػػػػػػػػػػػٍيسى مىيٌػػػػػػػػػػػػػيًت مىػػػػػػػػػػػػػٍن مىػػػػػػػػػػػػػاتى  ي الن ػػػػػػػػػػػػػا 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى ًمثلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  ي اغبىيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةً    ًس كال كى
 طىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى لىٍيلًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لًنىٍكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو قىٌطعىتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًٍت  

 
بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتً   ال أىرلى ًمثلىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الٌنكى

(82) 
ّب أنو ال مثيل لفقيدىا ال  ي اعًبٌن كال  ي اإلنس:   كمنو قوؿ اػبنساء  ي أخيها صخر، زبي

 كىملٍى أىرى ًمثٍػلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ريٍزءنا عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  
 

كىملٍى أىرى ًمثٍػلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ريٍزءنا إلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسً   
(83) 

فف عنها من مصاهبا اعبلل:إف  بكاء الراثُت  .3   ىو مواساة ؽبا، خيي
 كمن ذلك قوؿ اػبنساء:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍو  ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىةي البىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكُتى حى  فػىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوال كى
 

 علػػػػػػػػػػػػػػػػػى إخػػػػػػػػػػػػػػػػػواهنٍم لقتلػػػػػػػػػػػػػػػػػتي نػىٍفًسػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالن    كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ال أىزاؿي أرىل عىجي

                               
ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوـً كبىٍػػػػػػػػػػػػػػػػػسً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػةن تىنػػػػػػػػػػػػػػػػػوحي ليػى كنائحى

(84) 
 اثُت صبيعهم ليس كبكاء الشاعرة على مرثيها، تقوؿ اػبنساء:إف  بكاء الر  .4                

 كىمىػػػػػػػػػػػػػا يػىٍبًكػػػػػػػػػػػػػٍُتى ًمثٍػػػػػػػػػػػػػلى أىًخػػػػػػػػػػػػػي كىلىًكػػػػػػػػػػػػػنٍ 
 

ػػػػػػػػػػػػػػي   ػػػػػػػػػػػػػػلِّي الػػػػػػػػػػػػػػنػ ٍفسى عىٍنػػػػػػػػػػػػػػوي بالت أسِّ أيسى
(85) 

 إٌف موت اؼبرثي ىو موت للراثي، فبقاؤه  ي بقائو، كزكالو بزكالو: .5 
فػػػػػػػػػػػن  ؼبػػػػػػػػػػػا رأيتنػػػػػػػػػػػك قػػػػػػػػػػػد أٍدرًٍجػػػػػػػػػػػت  ي كى

                               
 ميطىي بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا للمىنايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا آخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى األبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 أيقنػػػػػػػػػػػػػػػػػتي بعػػػػػػػػػػػػػػػػػدؾى أينِّ غػػػػػػػػػػػػػػػػػَتي باقيػػػػػػػػػػػػػػػػػةو                 
 

ككيػػػػػػػف يػىٍبقػػػػػػػػى ذراعه زاؿ عػػػػػػػػٍن عىضيػػػػػػػػد 
(86) 

التشبو باغبيواف كالطَت  ي حزهنا، كانكسارىا. كتلجأ الشاعرة إىل ذلك؛ لتقريب اؼبعٌت إىل األذىاف؛  .6 
؛ فهي  ليستشعر  اعبميع ما ربس بو، مثلما يعاينونو من ىذه اغبيوانات كالطيور اليت يعايشوهنا كل يـو

 كقوؿ امرأة من بٍت حنيفة ترثي فقيدىا:  ،كناقة ثكلى بوليدىا تارةن، ككبقرةو ىيجيودو تارةن أخرل
لىػػػػػػػػػػػػػػػػػكى اٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػريؤه ظىل ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت علىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  أىالى ىى

                               
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطِّ عينػىيػٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودي ًبشى  زىةو بػىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره ىيجي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا                 ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى دبىٍوتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو فىظىًلٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى نػىٍوحن  ظبًى
 

ػػػػػػػػػػػػػػلُّ ؽبىيػػػػػػػػػػػػػػن  عيػػػػػػػػػػػػػػودي   ًقيامنػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػا  ًي
 (87) 

وعة، كاغبزف، كقد تبكي الراثية على اؼبرثي؛ كلما ناح اغبماـ، كيزداد بازدياده، فيكوف ىو مصدرىا لل   .7 
  كالبكاء، تقوؿ أـ عمرك بنت مكـر ترثي أخاىا:
 ألبكين ػػػػػػػػػػػػػػػػكى مىػػػػػػػػػػػػػػػػا نىاحػػػػػػػػػػػػػػػػٍت مطٌوقػػػػػػػػػػػػػػػػػةه  

 
ػػػػاؽو    ػػػػارم علػػػػى سى ػػػػريت مػػػػع الس  كمىػػػػا سى

(88) 
 ككقوؿ اػبنساء: 

ػػػػػػػػػػػػٍت مطٌوقىػػػػػػػػػػػػةه    أىٍبًكػػػػػػػػػػػػي ًلصىػػػػػػػػػػػػخرو ًإذا ناحى
 
 

ػػػػػػػػػػػٍجوىىا كىٍرقىػػػػػػػػػػػاءي بًػػػػػػػػػػػالوىاًدم   امىػػػػػػػػػػػةه شى ضبى
(89) 
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     بياف أحداث كملمات تسبب فيها موتو، كانت أثرنا ؼبوتو، مثل كثرة اػبطوب اليت أؼبت باؼبسلمُت  .8
 بعد كفاة النيب صلى اهلل عليو كسلم:

ٍنبىثىػػػػػػػػػػةه  قػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػاف بعػػػػػػػػػػدؾى أىنٍػبىػػػػػػػػػػاءه كىى
(90) 

                               
ىا مل تىٍكثيػػػػػػػػًر اػبيطىػػػػػػػػبي   ػػػػػػػػاىدى  لػػػػػػػػو كنػػػػػػػػتى شى

 إًنػػػػػػػػػػػػػا فػىقىػػػػػػػػػػػػػٍدناؾ فػىٍقػػػػػػػػػػػػػدى األىرًض كابًلىهػػػػػػػػػػػػػا                
 

فاختىػػػػػػل  قوميػػػػػػك فاٍشػػػػػػهىٍدىم كال تىغًػػػػػػب 
(91) 

 كمنو قوؿ مزركعة اغبمَتية  ي رثاء ابنها: 
 لػػػػػػػػػػػػػيب تلهبنػػػػػػػػػػػػػا ادى قى زى  دٍ م قىػػػػػػػػػػػػػدً لىػػػػػػػػػػػػػأىيػػػػػػػػػػػػػا كى 

 
اًمعي ٍتِّ ًمػػػػػػػػػػ أيحرًقىػػػػػػػػػػتٍ  دٍ قىػػػػػػػػػػكى     اػبيػػػػػػػػػػدكدي اؼبػػػػػػػػػػدى

ػػػػػػػػػػعلةه  أضػػػػػػػػػػرمىتٍ  كىقىػػػػػػػػػػدٍ    نػػػػػػػػػػارى اؼبصػػػػػػػػػػيبًة شي
 

ػػػػػػػػػػا كاألىضػػػػػػػػػػاًلعي  كىقىػػػػػػػػػػدٍ   يىػػػػػػػػػػت ًمػػػػػػػػػػٍتِّ اغبىشى  ضبًى
 خيّبكنػػػػػػػػػٍت يكػػػػػػػػػسػػػػػػػػػأىؿي عىنػػػػػػػػػكى الركػػػػػػػػػبى  أى كى  

 
اًمعي  كى كىيمػػػػػػػػػػػػػػػػا تىسػػػػػػػػػػػػػػػػتىًكن  لػػػػػػػػػػػػػػػػاحًبى    اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػدى

ػػػػػػػػّبه     عىنػػػػػػػكى صػػػػػػػػاًدقنا فػىلىػػػػػػػم يىػػػػػػػػكي فًػػػػػػػيًهم ـبي
 

 قػػػػػػػػػػػػاؿى إن ػػػػػػػػػػػػكى راًجػػػػػػػػػػػػعي  كال ًمػػػػػػػػػػػػنهيم مىػػػػػػػػػػػػنٍ  
ػػػػػػػػػػػػػػػوـه كعىقلػػػػػػػػػػػػػػػيى ميولىػػػػػػػػػػػػػػػوه    كىًفكػػػػػػػػػػػػػػػرم مىقسي

 
 كدىمعًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفوحه كىدىارم بىبلقًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي  

يًّػػػػػػػػػػ تىػػػػػػػػػػػكي  فػػػػػػػػػػإفٍ   ػػػػػػػػػػػةن حى  ا صيػػػػػػػػػػػمتي هلًل حج 
 

ػػػػ كإفٍ   ػػػػا العىبػػػػدي صػػػػػانًعي  نً تكي األخػػػػرل فىمى
(92) 

 ىاب احملامد كاؼبكاـر بذىاب اؼبرثي، كمنو قوؿ اػبنساء  ي رثاء صخر:ذى  .9 
 يىػػػػػا صىػػػػػٍخري قىػػػػػٍد كينػػػػػتى بىػػػػػٍدرنا ييستىضىػػػػػاءي بًػػػػػو

 
ىجػػػػدي كىاعبيػػػػػودي  فقػػػػٍد مىضىػػػػػى يػىػػػػٍوـى ميػػػػػت    

 (93)اؼب
إف  اغبزف مؤنس للراثية، كالدمع كشاح ترتديو ال ينفك عنها، كمنو قوؿ فاطمة رضي اهلل عنها ترثي النيب  .10 

 صلى اهلل عليو كسلم:
 فؤلجعىلٌػػػػػػػػػػػػػن  اغبيػػػػػػػػػػػػػزفى بىعػػػػػػػػػػػػػدؾى ميؤنًسػػػػػػػػػػػػػي

 
ػػػػػػػػػاًحيىا   ك ألجعىلٌػػػػػػػػػن  الػػػػػػػػػٌدمىعى ًفيػػػػػػػػػكى كشى

(94) 
تغٌَت قوانُت الكوف، كمظاىره، كاضطراب موازينو، حيزننا على فراؽ اؼبرثي كفقده؛ فيحزف الكوف كلو حبزف  .11 

الراثي؛ فتتغَت مظاىره، كزبتلف نواميسو، فالشمس تنكسف، كال يتم نور القمر كال يتسق، كتزلزؿ 
ارؾ الراثي الوحوشي أيضنا األرض، كتزكؿ الكواكب، بل كيشارؾ اعبنُّ اإلنسى  ي البكاء كالعويل، بل كتش

  ي بكائو على اؼبرثي:
اًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىةه لىمٍهلىًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍمسي كى  كالش 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى القىمى  كمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اٌتسى
كاإلنٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسي تػىٍبًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كؽب نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

(95) 
                               

 كاعبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنُّ تيٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًعدي مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ظبىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ  
ا                 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍجوىىى كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىح ي تػىٍبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي شى

(96) 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ  لىم  عىٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي اػبىبػى
(97) 

 ككقوؿ أـ الّباء بنت صفواف: 
ػػػػػػػػػػػػوًؿ ميصػػػػػػػػػػػػيبةو   يػػػػػػػػػػػػا لىلرجػػػػػػػػػػػػاًؿ لعيظػػػػػػػػػػػػًم ىى

 
ا باؽبػػػػػػػػػػػػػػػازًؿ    فىػػػػػػػػػػػػػػػدىحىٍت فىلػػػػػػػػػػػػػػػٍيسى ميصػػػػػػػػػػػػػػػاهبي
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 د. سامل عبود مبارؾ غامن ـ...الرثاء  ي شعر اؼبرأة  ي عصر صدر اإلسبل

ٍقػػػػػػػػػػػػػػػًد إماًمنػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػمسي كاسػػػػػػػػػػػػػػػفةه لفى  الش 
                               

ػػػػػػػػػػػػٍَتً اػببلئػػػػػػػػػػػػًق كاألمػػػػػػػػػػػػاـً العػػػػػػػػػػػػػادؿً   خى
(98)  

 ككقوؿ اػبنساء:                
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  الٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواًم ي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن قىتلًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً   فىخى

                               
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   كزيٍلزًلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت األٍرضي زًلزاؽبى

 كىزىاؿى الكىوىاًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن فػىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدهً                 
 

ٌللىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت الٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍمسي أٍجبلؽبىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كجي
(99). 

 وف، فتقوؿ:عظـ السائب تيرثي زكجها عثماف بن مككقوؿ أ 
ػػػػػػػػػػػودم بًػػػػػػػػػػدمعو غػػػػػػػػػػػًَت فبنػػػػػػػػػػػوف   يػػػػػػػػػػاعُت  جي

 
 عىلػػػػػػػػػػػػػى زريػػػػػػػػػػػػػة عثمػػػػػػػػػػػػػاف بػػػػػػػػػػػػػن مظعػػػػػػػػػػػػػوف 

 علػػػػػػػػى امػػػػػػػػرئ كػػػػػػػػاف  ي رضػػػػػػػػواف خالقػػػػػػػػو 
                               

 طػػػػػػون لػػػػػػو مػػػػػػن فقيػػػػػػد الشػػػػػػخص مػػػػػػدفوف 
 طػػػػػػػػػػػاب البقيػػػػػػػػػػػعي لػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػكٌت كغرقػػػػػػػػػػػده                

 
 (100)كأشػػػػػػػػرقت أرضػػػػػػػػو مػػػػػػػػن بعػػػػػػػػد تفنػػػػػػػػُت 

؛ إذا صيب   .12  ٍت على الراثي مصائب الفراؽ، كآالـ اغبزف، كقوؿ فاطمة رضي اهلل كقد تتحوؿ األياـ إىل لياؿو
 عنها ترثي النيب صلى اهلل عليو كسلم:

 قػػػػػػػػػػٍل للميغىيٌػػػػػػػػػػًب ربػػػػػػػػػػتى أىطبىػػػػػػػػػػاًؽ الثٌػػػػػػػػػػرل
                               

 إٍف كنػػػػػػػػػػػػػتى تىسػػػػػػػػػػػػػمعي صىػػػػػػػػػػػػػرخيت كنًػػػػػػػػػػػػػدائيا 
 صيػػػػػػػػػػػػبىٍت علػػػػػػػػػػػػٌي مىصػػػػػػػػػػػػائبه لػػػػػػػػػػػػو أىهٌنػػػػػػػػػػػػا                    

 
ٍت علػػػػػػػػى األيىػػػػػػػػاـ ًصػػػػػػػػرٌف ليىاليىػػػػػػػػاصيػػػػػػػػبى  

(101) 
كرد مكة، كجباؽبا الغليظة، كما  كتبكيوم اؼبصاب؛ فتبكيو األرض، ظى من عً  ،يبكاء اعبمادات على اؼبرث .13 

 اهلل عليو كسلم إٍذ تقوؿ: صلى   ي رثاء صفية بنت عبد اؼبطلب للنيب ذلك 
 كتىبًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػي األبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًط،ي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن فػىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدهً 

                               
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي    كتىبًكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو مىكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي كاألٍخشى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىةي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن فػىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهً                   كتىبًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كيعىيػٍ
 

ا اؼبًثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍزف كييٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًعديىى حبي
(102) 

    إٌف البكاء على اؼبرثي: )مقداره، كقوتو، كاستمراره( يكوف حبسب شخصية القاتل للمرثي، كمكانتو  .14 
 بُت الناس كالعشائر، كىذه مفارقة عجيبة  ي فن الرثاء، تقوؿ أخت عمرك بن عبد كيد  تيرثيو بعد مقتلو:     

ػػػػػػػػػرى قىاتًلًػػػػػػػػػػو ػػػػػػػػػافى قىاتًػػػػػػػػػػلي عىٍمػػػػػػػػػروك غيػٍ  لىػػػػػػػػػٍو كى
 

ػػػػػػػػػػدم   ـى الػػػػػػػػػػرُّكحي  ي جىسى  بىكٍيتيػػػػػػػػػػوي مػػػػػػػػػػا أىقىػػػػػػػػػػا
 لًكػػػػػػػػػػػن  قاتًلىػػػػػػػػػػػو مىػػػػػػػػػػػٍن ال يػيعىػػػػػػػػػػػابي بقتلػػػػػػػػػػػوً  

 
ػػػػػػػػافى ييػػػػػػػػٍدعىى قىػػػػػػػػًدمينا    بػىٍيضىػػػػػػػػةى البىلػػػػػػػػدً ككى

(103) 
مدح القاتل، كالثناء عليو، كاالعًتاؼ بشجاعتو، كمكانتو، كأنٌو الفارس الذم ال ييطاؽ  ي ساحة اؼبعركة،  .15 

     كىذا من باب اإلنصاؼ، كىذه مفارقة بديعة  ي معاين الرثاء  ي شعر اؼبرأة، فالشاعرة  ي ىذا اؼبقاـ 
 ال تندب اؼبقتوؿ كسبدحو فحسب، كلكنها سبدح القاتل أيضنا، كما  ي رثاء ابنة عمرك الضيٌب ألبيها: 

ػػػػػػػػػػػػػػري االشػػػػػػػػػػػػػػًت نىالىػػػػػػػػػػػػػػوي لىنىدبٍػتيػػػػػػػػػػػػػػوي   لىػػػػػػػػػػػػػػو غىيػٍ
 

ٍضػػػػػػػػػػػػبي أىبىػػػػػػػػػػػػافً    ـى ىى كىبىك يتيػػػػػػػػػػػػو مىػػػػػػػػػػػػا دىا
(104) 

 لًكنٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ال يػيعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي بقتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػافً     أىسػػػػػػػػػػػػػػػػدي األسػػػػػػػػػػػػػػػػوًد كفػػػػػػػػػػػػػػػػارسي الفيرسى
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 عىمػػػػػػػػػػػػرهك كىاغبىػػػػػػػػػػػػوىاًدثي صبىىػػػػػػػػػػػػةه مىػػػػػػػػػػػػا نًٍيػػػػػػػػػػػػلى 
 

ػػػػػػػػػػػػػرافً    ػػػػػػػػػػػػػىتى يػينىػػػػػػػػػػػػػاؿى الػػػػػػػػػػػػػن جمي كالقمى حى
(105) 

إف  اؼبرثي ليس فقيد الشاعرة حسب، كإمٌنا ىو فقيد العشَتة، أك القبيلة صبيعها، بل ىو فقيد القبائل  .16 
  ي رثاء أبيها بعد أف قيًتلى  ي معركة اعبمل: العدنانية صبيعها، تقوؿ ابنة عمرك بن يثرب الٌضيب
ػػػػػػػارسو   يىػػػػػػػا ضىػػػػػػػبُّ إنٌػػػػػػػكى قىػػػػػػػٍد فيًجٍعػػػػػػػتى ًبفى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاًف      ػػػػػػػػػػػػػػػػػاًمي اغبىًقيقىػػػػػػػػػػػػػػػػػًة قىاتًػػػػػػػػػػػػػػػػػًل األىقػٍ  حى

 عىٍمػػػػػػػرك بػػػػػػػٍن يػىثٍػػػػػػػربى الػػػػػػػذل فيًجعػػػػػػػتى بًػػػػػػػوً  
                               

ػػػػػػػػػػػػػػلُّ القىبىائًػػػػػػػػػػػػػػًل ًمػػػػػػػػػػػػػػٍن بىػػػػػػػػػػػػػػٍت عىػػػػػػػػػػػػػػٍدنىاًف     كي
ػػػػػػػػػػػػػػة قىوميػػػػػػػػػػػػػػوي                   مٍل  ىًٍمػػػػػػػػػػػػػػًو كىسػػػػػػػػػػػػػػط العىجىاجى

 
نىػػػػػػػػػػػػػػٍت عىلىيػػػػػػػػػػػػػػو األيزدي أيزدي عيمػػػػػػػػػػػػػػافً   كىحى

(106) 
، كىو يتفوؽ عليهم  ي كل الصفات كاػًببلؿ اغبميدة، كييشبهو  .17  إٌف اؼبرثي ىو خَته من ألف ألف من القـو

فإف كانوا شجعاننا، فهو أشجع من ليث صهر ابن جهم، كإف كانوا  ،دبا يؤكد ىذا الٌتفٌوؽ كيدعمو
 رثي ابنها خالد بن الوليد:بنت اغبىارث تى  ةتى يستقل بُت اعبباؿ، كقوؿ ليبابأجوادنا، فهو أجود من سيلو أ

 ٍن ألػػػػػػًف ألػػػػػػفو ًمػػػػػػن القػػػػػػوأنػػػػػػتى خػػػػػػَتي ًمػػػػػػ
 

 كجػػػػػػػػػػػػػػػػػوًه الرِّجػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً  تٍ بىػػػػػػػػػػػػػػػػػـً إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى  
ًمػػػػػػػػٍن ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفأىنٍػػػػػػػػتى أشػػػػػػػػجىعي  ؟اعه جى ٍشػػػػػػػػأى    

 
 اًؿ بى ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػأى  عىػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ  يىػػػػػػػػػػػػػػػػذكدي  غضػػػػػػػػػػػػػػػػنفرو  ثو  

ػػػػػػػػػػػيلو  ؟اده وى ٍجػػػػػػػػػػػأى    فأىنٍػػػػػػػػػػػتى أىجػػػػػػػػػػػودي ًمػػػػػػػػػػػٍن سى
                               

 (107)اؿً بىػػػػػػػػػػػػػػػػلي بىػػػػػػػػػػػػػػػػُتى اعبً ييىسػػػػػػػػػػػػػػػػ غىػػػػػػػػػػػػػػػػامرو  
                

 أسلوبية االنزياح في مراثي المرأة:
االختيار على ؿبور التأليف يظهر األسلوب، كيتجلى  ي  األسلوب فن يتوصل بو باللغة، كحُت يقع ؿبور

ثلو (108)النص . كفن الرثاء كغَته من فنوف الشعر كأغراضو لو أسلوبو اػباص الذم ينماز بو من غَته؛ سبيٌػزنا ميي
بوصف األسلوب األديب: ))طريقة الكاتب  ي  ؛: ))إٌف األسلوب ىو الرجل نفسو((Buffon قوؿ بوفوف

ا، كاإلبانة عن شخصيتو األدبية اؼبتمٌيزة عن سواىا:  ي اختيار اؼبفردات، كصياغة التعبَت موقفو م
 .(109)العبارات((

ؼبعرفة  ؛كلتحليل أسلوب اػبطاب الرثائي عند اؼبرأة كقف البحثي على أسلوبية االنزياح  ي مراثي اؼبرأة
ا أك منهجنا، األسلوبية فبارسة قب ))إذ ؛مستول ربٌوؿ خصائص اللساف إىل خصائص األسلوب ل أف تكوف علمن
ا عن اللغة، كناذبنا عنها(110)أساسها البحث  ي طرافة اإلبداع كسبٌيز النصوص(( ؛ (111)؛ لكوف األسلوب متولدن

 .(112)ذلك أف لغة الشعر ذات ))كظيفة ـبتلفة عن شكل اللغة اؼبعيارية ككظيفتها((
اػبطاب )النص(؛ لكوف األسلوب  كلذلك يرتبط موضوع أسلوبية االنزياح بتعريف األسلوب باعتبار

اليت تقسم النظاـ  ،؛ إٍذ يعتمد ىذا اؼبفهـو على فكرة الثنائية اللغوية(113)عبارات لفظية منسقة ألداء اؼبعاين
 ،مها: اؼبستول اإلخبارم )العادم( )أصل الكبلـ(، كاؼبستول الببلغي )اإلبداعي( ،(114)اللغوم على مستويُت
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كىو ما ييعٌت بو الببلغيوف  ،كالعدكؿ عنو إىل التعبَت الفٍت ،األكؿ الذم يقـو على ذباكز اؼبستول
. كمن ىنا يأ  تعريف األسلوب بأنٌو: ))العبلقة اؼبميزة لنوعية مظهر الكبلـ داخل حدكد (115)كاألسلوبيوف
خطابنا ))تغٌلبت فيو الوظيفة الشعرية  - كما يراه جاكبسوف  -. كبذلك يتجلى النص األديب (116)اػبطاب((
 .(117)للكبلـ((

 

كذلك  ؛كاالنزياح ىو من أىم صفات األسلوب األديب عمومنا، ك األسلوب الشعرم على كجو اػبصوص
رج عن النمط األلوؼ للغة، أك يبتكر صيغنا كأساليب جديدة،   ألنٌو ))يكسر القواعد اللغوية اؼبوضوعة، أك خيى

 .(118)تو جديدة ليست شائعة((يستبدؿ تعبَتا أك
 

، كأىطلقى عليو ابن جٍت )االكبراؼ((119)كعيًرؼى االنزياح  ي تراثنا الببلغي باسم )العدكؿ(
، كأطلق (120)

 . (122)أك ))تلقي اؼبخاطىب بغَت ما يًتقب(( (121)عليو بعضهم ))خبلؼ مقتضى الظاىر((
 

للكلمات اليت تستعمل، بل الًتاكيب كذلك فتميل إٌف لغة اإلبداع سبيلي إىل االنزياح عن اؼبعٌت األصلي 
 .(123)كتنزاح عنها كما يؤكد ذلك )جاف كوىن( ،إىل خرؽ القواعد اؼبألوفة

 

كصباؿ االنزياح يكمن  ي انسحابو على اؼبعٌت كالداللة معنا اعتمادنا على ؿبورين: احملور الًتكييب كاحملور 
 ي إجياد دالالتو جديدة، تثرم النص، كتثَت اؼبتلقي.  ، الذم يتجلى من خبلؿ إبداع النص(124)االستبدا 

 .(125)فيمثل فيو العدكؿ ))الطاقة اإل ائية  ي األسلوب((
 

كاعتٌت البحث بدراسة انزياحات أساليب اإلنشاء الطليب  ي مراثي اؼبرأة؛ لكوف اػبطاب فيها مشًتكنا بُت 
ديدة كمتعددة. إٍذ يتحوؿ اؼبتلقي مع دالالت اؼبخاًطب كاؼبخاطىب؛ فبا يثَت اؼبتلقي الستنتاج دالالت ج

؛ كذلك ألف  ))أم تغيَت  ي النظاـ (126)خطابات تلك النصوص: ))من متقبل ؾبرد، إىل طرؼ مشارؾ((
 .(127)الًتكييب للجملة يًتتب عليو بالضركرة تغٌَت الداللة كانتقاؽبا من مستول إىل مستول آخر((

 

 األسلوبية  ي أساليب اإلنشاء الطليب  ي مراثي اؼبرأة: )االنزياح  ي النداء(: كمن االنزياحات
ك ي الرٌثاء ييٍستػىٍعمىلي النداءي كسيلة إلظهار التحسر ))كىبثِّ اغبزف برىٍفع الصوت تػىٍعًبَتنا عٌما  ي النػ ٍفًس من 

فعي إىل بىث  صىٍو  (( مشاًعرى تػىٍندى
لوج إىل عامل البكاء كاغبزف، كنداءن الستمرار ، فيأ  )النداء( كسيلةن للو (128)

إظهار أمل الفراؽ. كبذلك ينزاح بو الرثاء عند اؼبرأة عن معناه األصلي الذم كضع لو  ي اللساف: )طلب 
ري بلوحةو خارجية، فيصب،ي  ا داخليًّا، ييعبػِّ اإلقباؿ(؛ إىل أسلوب تتعزز بو داللة الرثاء؛ فيغدك النداء تركيزنا انفعاليًّ 

 لُّ ما ىو خارجي رمزنا ؼبا ىو داخلي.ك
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 كيتعدد استعماؿ أدكات النداء  ي شعر اؼبرأة  ي الرثاء فجاء استعماؿ )اؽبمزة(  ي قوؿ اػبنساء:
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودىا كىالى ذبىٍمي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍتى  جي  أىعىيػٍ

 
أىالى تػىٍبكيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف ًلصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍخًر الن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىل  

(129) 
 ي استعماالت العربية غبركؼ النداء؛ فاستعملها  كىي تستعملها ىنا )نداءن للقريب( انزياحنا عٌما ىي عليو 

لنداء )عينها( كىي جزء قريب من أجزاء جسمها؛ للداللة على قرب الفاجعة من قلبها، كحلوؽبا فيو؛ فهي 
ا.  قريبة منها ما تنفك عنها أبدن

 كقد يسبق النداء بػ )أال( االستفتاحية كقوؿ اػبنساء:
 أىال يىػػػػػػػػػػػػػػػا عىػػػػػػػػػػػػػػػٍُتي فػػػػػػػػػػػػػػػانٍػهىًمرم، كقػىلٌػػػػػػػػػػػػػػػتٍ 

 
ؼبرزئػػػػػػػػػػػػػػػػةو أصػػػػػػػػػػػػػػػػػبتي هبىػػػػػػػػػػػػػػػػا تىول ػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ  

(130) 
 ككقوؿ أركل بنت اغبارث ترثي النيب صلى اهلل عليو كسلم: 

 أىال يىػػػػػػػػػػػػػػػػػا عىػػػػػػػػػػػػػػػػػُتي كى ػػػػػػػػػػػػػػػػػًك أىسػػػػػػػػػػػػػػػػػًعديٍت
 

بػػػػػػػػػػػدمًعًك مىػػػػػػػػػػػا بًقٍيػػػػػػػػػػػتي كىطىػػػػػػػػػػػاكًعيٍت 
(131) 

اؼبرثي، ككأٌف  ي ىذا االستفتاح توجيو اللـو للعُت بأال تدع البكاء كالرثاء، فكأهٌنا بو يزداد صراخها على  
 فيستجيب نداء العبارة إىل نداء العاطفة كالوجداف، كمن ذلك قوؿ اػبنساء: 

يػػػػػػػػػػػػػػتى عىيػػػػػػػػػػػػػػٍت  أال يػػػػػػػػػػػػػػا صىػػػػػػػػػػػػػػٍخري إٍف أبكى
                               

 لقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد أٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػػحىٍكتىٍت دىٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنا طىػػػػػػػػػػػػػػػػػػويبل 
ٍيتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  ي ًنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءو ميٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالتو                   بىكى

 
 ك كنػػػػػػػػػػػتي أحػػػػػػػػػػػق  مػػػػػػػػػػػٍن أبػػػػػػػػػػػدل العػػػػػػػػػػػويبل 

ػػػػػػػػػػػي     دىفػىٍعػػػػػػػػػػػتي بػػػػػػػػػػػكى اعبىليػػػػػػػػػػػلى كأنػػػػػػػػػػػتى حى
                               

ػػػػػػػػػػٍن ذا يىػػػػػػػػػػٍدفىعي اػبىطٍػػػػػػػػػػبى اعبىلػػػػػػػػػػيبل  فمى
(132) 

بعد موتك، فغيابك  اعبليل، يدفع اػبطبى  كجودؾ  ي اغبياةكاف   بكاءؾ كاقعه ال ؿبالة؛ فإفٍ  وؿ إف  فهي تق                
ٍطبيوي أجلُّ كأعظم، ا هنفإت األكؿ كصدر البيت الثاين، فهي كإف أظهرت السلول من مصاهبا اعبلل  ي البي خى

        عادت مرة أخرل  ي عجيز البيت الثاين بإظهار األسى كاغبزف، الباقي  ي النفس مهما سٌلت خاطرىا 
 أك كاستو.

))النازلة اليت ال تتأخر عن كقتها كقد جيتمع مع النداء الدعاء؛ كذلك أف  الرثاء  صل بفاجعة اؼبوت، كىو 
 ، كما عند أـ سناف بنت خيثمة ترثي عليًّا بن أيب طالب:(133)بالدعاء((

ػػػػػػػػٍُتى فػىلىػػػػػػػػٍم تػىػػػػػػػػزىؿٍ  لىٍكػػػػػػػػتى أىبىػػػػػػػػا اغبيسى  أىمػػػػػػػػا ىى
 

اًدينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًديًّا   بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاغبىقِّ تيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىؼى ىى
 فاذىػػػػػٍب عىليػػػػػكى صىػػػػػبلةي رىبًػػػػػكى مىػػػػػا دىعىػػػػػٍت  

 
 افىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽى الغيصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوًف ضبىىامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه قمريًّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

ػػػػػػػػػػا لىنىػػػػػػػػػػا  لىفن مػػػػػػػػػػدو خى  قىػػػػػػػػػػٍد كيٍنػػػػػػػػػػتى بػىٍعػػػػػػػػػػدى ؿبي
 

 أىكصىػػػػػػػػػػػػػى إًليػػػػػػػػػػػػػكى بًنىػػػػػػػػػػػػػا فىكينػػػػػػػػػػػػػتى كىًفيًّػػػػػػػػػػػػػػا 
هي   لػػػػػػػػػػػػػػػػفه نىؤٌمػػػػػػػػػػػػػػػػلي بػىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػدى  فػػػػػػػػػػػػػػػػاليوـى ال خى

 
هي إٍنًسػػػػػػػػػػػػػػيًّا   ٍػػػػػػػػػػػػػػدىحي بػىٍعػػػػػػػػػػػػػػدى ىيهػػػػػػػػػػػػػػاتى منى

(134) 
   كقد يقًتف أسلوب النداء بأسلوب األمر، كىذا كرد كثَتنا  ي شعر الرثاء عند اؼبرأة، كقوؿ عاتكة بنت  

 عبد اؼبطلب  ي رثاء النيب صلى اهلل عليو كسلم:
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مًع كاجتىهػػػػػػػًدم  يػػػػػػػا عػػػػػػػًُت فػػػػػػػاهنًمًلي بالػػػػػػػد 
 

لػػػػػػػػػػػػػػػػًق اهلًل بًػػػػػػػػػػػػػػػػػالٌنورً    للميٍصػػػػػػػػػػػػػػػػطىفىى ديكفى خى
ػػػػػرو                 ػػػػػرى صىػػػػػا ي اػبىٍلػػػػػًق ذم فىخى  مػػػػػن فػىٍقػػػػػًد أىزىى

                               
ػػػاًت كالػػػزُّك    (135)رً صػػػاؼو مػػػن العىيػػػًب كالعىاىى

 كمنو قوؿ أركل بنت اغبارث ترثي النيب صلى اهلل عليو كسلم:                
 أىال يىػػػػػػػػػػػػػػػػػا عىػػػػػػػػػػػػػػػػػُتي كى ػػػػػػػػػػػػػػػػػًك أىسػػػػػػػػػػػػػػػػػًعديٍت

 
بػػػػػػػػػػػدمًعًك مىػػػػػػػػػػػا بًقٍيػػػػػػػػػػػتي كىطىػػػػػػػػػػػاكًعيٍت 

(136) 
 كقولو اػبنساء:  ،)النداء كاألمر، كالنهي( : ي بيت كاحد كقد ذبتمع ثبلثة أساليب إنشائية 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودىا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍتى  جي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداأىعىيػٍ  كىالى ذبىٍمي
 

أىالى تػىٍبكيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف ًلصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍخًر الن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىل  
(137) 

اًطبي جهةن كاحدةن ىي )العُت( مركز الدموع كالبكاء، لغة   كقد جاءت ىذه األساليب الثبلثة صبيعها زبي
اغبزف  ي الرثاء حسًّا كمعٌتن؛ إذ طبيعة الرثاء ))أٍف يكوف شاجي األقاكيل، ميبكي اؼبعاين، مثَتنا للتباري،((
(138). 

كيأ  أسلوب )التحضيض(  ي بداية عىجيز البيت؛ ليعمق داللة تلك األساليب اإلنشائية اليت تقدمت  ي 
صدر البيت، ككأٌف الشاعرة ربث على االستجابة ؽبا باإلقباؿ عليو، كفعل اؼبأمور بو، كترؾ اؼبنهي عنو. كالنداء 

التوقف عن البكاء. كىذه صبيعها  هدكالنهي مقصو ىنا ؾبازم لغَت العاقل، كاألمر بػ)اعبود( معنوم ال حسي، 
معافو انزاحت هبا تلك األساليب عٌما كضعت لو، فهي على الرغم من اإلبقاء على معانيها األصلية )طلب 

(  ي األمر(139) اإلقباؿ  ي النداء( ، ك)طلب الكف عن (140). ك)طلب الفعل على كجو االستعبلء كاللزـك
 وبية االنزياح فيها ذبلت  ي ـباطبة ما ال يعقل لئلقباؿ كالفعل كالًتؾ!  أسلفإف   (141)الفعل  ي النهي(

كلو جاء ىذا البيت بصيغة اػبّب، بأف  عُت الشاعرة ذبود بالبكاء، كال ذبمد؛ ما كاف للنص ىذا اعبماؿ 
سلوب الفٍت  ي الصياغة كاألسلوب كالبياف؛ إذ أكسبت ىذه األساليب النص اغبركة كاالستمرار. بل كجاء أ

التحضيض  ي هناية البيت أيضنا يينادم كيأمري بالدميومة كينهى عن سواىا! كبذلك تضيف ىذه األساليب 
 إضافاتو  ي اؼبعٌت أثراىا األسلوب، كتعٌمقت هبا الداللة.

 كقولو اػبنساء:  ،كقد يقًتف النداء باالستفهاـ
! مىػػػػن ًلًطػػػػرىاًد اػبىٍيػػػػًل إذ كيزًعىػػػػٍت؟  يىػػػػا صىػػػػخري

 
ٍدفى بًػػػػػػػػػػػػالكيوًر؟  كىلًٍلمىطىايىػػػػػػػػػػػػا إذىا ييٍشػػػػػػػػػػػػدى

(142) 
 كىلًليىتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػامىى كىًلؤلٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىاًؼ إٍف طىرىقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا 

 
 أىبٍػيىاتىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًلفىعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿو ًمٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى ـبىٍبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوًر؟ 

 كمىػػػػػػػٍن ًلكيٍربػػػػػػػػًة عىػػػػػػػػافو  ي الوًثىػػػػػػػػاًؽ؟، كىمىػػػػػػػػنٍ  
                               

ػػػػػػػػوًر؟   يػيٍعًطػػػػػػػػي اعبزًيػػػػػػػػلى عىلىػػػػػػػػى عيٍسػػػػػػػػرو كىمىٍيسي
ػػػػػػػػػػػػػػػػةو                   كىمىػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ًلطىٍعنىػػػػػػػػػػػػػػػػًة ًخٍلػػػػػػػػػػػػػػػػسو أٍك ؽًبىاتًفى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػافو مىغىػػػػػػػػػػػػػػػػاًكيًر؟   يػىػػػػػػػػػػػػػػػػٍوـى الصُّػػػػػػػػػػػػػػػػيىاًح ًبفيٍرسى

ػػػػػػا نىعػػػػػػي ي بًػػػػػػوً    يىػػػػػػا صىػػػػػػخري كينػػػػػػتى لىنػػػػػػا عىيشن
                               

ىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػاًدٍيرً  
لىٍتػػػػػػػػػػػػػػػػػكى ميًلٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي اؼب  لىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍو أٍمهى

ػػػػػػٌدكا فلػػػػػػم يًهنػػػػػػوايىػػػػػػا فىػػػػػػاًرسى اػبىٍيػػػػػػًل إٍف                   شى
 

 كىفىػػػػػػػػػػػػػػػاًرسى القىػػػػػػػػػػػػػػػوـً إٍف مهُّػػػػػػػػػػػػػػػوا بًتػىٍقًصػػػػػػػػػػػػػػػػٍَتً  
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ػػػػػفى نىفسػػػػي علػػػػػى صىػػػػخرو إذا ريًكبىػػػػػتٍ   يىػػػػا ؽبى
 

ٍيػػػػػػػػػػػػله ػبىٍيػػػػػػػػػػػػػلو كأمثىػػػػػػػػػػػػػاًؿ اليػىعىػػػػػػػػػػػػػاًفٍَتً   خى
(143) 

؟  ػػػػػرىـو  يػػػػػا صىػػػػػٍخري مػػػػػاذا ييػػػػػوارم القىػػػػػّبي مػػػػػن كى
 

ػػػػػػػػػػاتو مطػػػػػػػػػػاىًَت؟  كمػػػػػػػػػػٍن خبلئػػػػػػػػػػقى عف 
(144) 

  

فتناكب  ي بنية القصيدة االستفهاـ مع النداء؛ فتكرر النداء للمرثي، )طبس مرات(: ثبلث مراتو باظبو 
(، ك ي مقابل ذلك تيكًثر من االستفهاـ فَتد  )صخر(، كمرتُت بصفةو من صفاتو )فارس اػبيل، فارس القـو

            -داءات كاالستفهامات بتلك الن -)طبس مرات( أيضنا؛ لعلها ذبد جوابنا ؼبعانااها، ككأهنا تسعى 
ٍب، خاطبتو بصيغة االستفهاـ  إىل استحضار أخيها صخر؛ تعزيةن لنفسها، كزبفيفنا آلالمها، تناديو! فلما مل جيًي

 .(145)لعلو جييب؛ رغبةن  ي ـباطبتو كاستنطاقو. كىو من اؼبواقع احملمودة  ي الكبلـ البليغ  ي مقاـ الرثاء
 
   

 يا صخر                   
 
 

 
 

 
 ي نظر الشاعرة ميثل كل شيء، فبل أحد بعده  لقد أفادت االستفهامات دبجموعها البيتى أف  اؼبرثي

يصل، أف يكوف ؽبؤالء صبيعنا. كهبذا تتعمق الفاجعة كاػبسارة دبوتو ليس لدل الشاعرة فحسب بل لدل كل من 
كىذا زيادة  ي رثائو كالتحسر عليو. كىي إذ تذكر تلك  ،إذ حرموا فبا كاف يفعلو ؽبم صخر ؛ذكراهم  ي القصيدة
ٍب صخره عكتيصرٌح هبم فإٌف لساف  الفئات كاعبماعات فإهنم سيجيبوف عنو من كاقع  ،هانحاؽبا يقوؿ: إف مل جيي

 ي النص كسيلةن لتعداد مناقب اؼبرثي، كعظيم اؼبتتالية معانااهم بفقده كحقيقة أمره. كبذلك مث لت االستفهامات 
 منزلتو، كإبراز أدكاره كمكانتو.

 

ؿ عن مدل الكـر الذم يواريو قّبه، كزبتار لفظ )القّب( اءتتس(، ك اك ي البيت األخَت تينادم أخاىا )صخرن 
 )اؼبوطن اؼبثَت لؤلحزاف(؛ زيادةن  ي إظهار التحسر كاللوعة؛ ؽبا كلكٌل مىٍن فػىقىدى )صخرنا(.

 

 كمن االنزياحات األسلوبية  ي أساليب اإلنشاء الطليب  ي مراثي اؼبرأة: )االنزياح  ي االستفهاـ(:
ا آخر غَت ))طلب الفهم كحصوؿ ما مل يكن حاصبلن إذ يأ   ي شع    ر الرثاء عند اؼبرأة يلتمس مقصدن

 :(147)كمن ذلك قوؿ ىند بنت معبد ترثي أباىا لة شدِّ االنتباه، كجذب اؼبستمع.، إىل دال(146) ي الذىن((

 مىٍن لًطراد اػبيل...؟
 طايا...؟مىٍن للم

 مىٍن لليتامى...؟
 مىٍن لؤلضياؼ...؟
...؟  كمىٍن لكيٍربًة عافو
 مىٍن يعطي اعبزيلى...؟

 مىٍن لطعنة خلس ًحٍلسو أٍك ؽباتًفىةو؟
 ماذا يوارم القّبي؟
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 د. سامل عبود مبارؾ غامن ـ...الرثاء  ي شعر اؼبرأة  ي عصر صدر اإلسبل

 أيػػػػػػػػػػػػػػنى األىلي بػػػػػػػػػػػػػػاألمًس كػػػػػػػػػػػػػػانوا ًجػػػػػػػػػػػػػػػَتةن   
                               

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوا دفػػػػػػػػػػػػػػػػػػُتى   نػػػػػػػػػػػػػػػػػػادؿو كتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابً أىمسى  جى
 صاركا ؾبندلُت ربت الًتاب، فجاء االستفهاـ جيلي حسرة الشاعرة، كيؤكد عمق فاجعتها دبن فقداهم، ف                

 ، فكيف ال تتوجع لفراقهم كترثي غياهبم!، كال أثرى ال حس  
ثاء، كزيادة كقع ك ي موطن آخر تستعمل الشاعرة  ي الرثاء أكثر من أداة استفهاـ؛ لتعميق داللة الر 
 إٍذ تقوؿ: ؛الفاجعة، كجلل اؼبصاب، كما عند عاتكة بنت عبد اؼبطلب  ي رثائها للنيب صلى اهلل عليو كسلم

 أٌّن لػػػػػػػػػػػػػكى الػػػػػػػػػػػػػػوىٍيبلًت ًمثػػػػػػػػػػػػػلي ؿبمػػػػػػػػػػػػػػدو ؟
 

  ي كػػػػػػػػػػػػػػػػػػل نائبػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػوب كمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػهد 
 مىػػػػػػػػػػػػٍن ذا يفػػػػػػػػػػػػك عػػػػػػػػػػػػن اؼبغلػػػػػػػػػػػػل غلػػػػػػػػػػػػو؟ 

 
 بعػػػػػػػػػػػػػػد اؼبغيػػػػػػػػػػػػػػب  ي الضػػػػػػػػػػػػػػري، اؼبلحػػػػػػػػػػػػػػد 

 جػػػػػػػػػػػػػة؟أـ مىػػػػػػػػػػػػٍن لكػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػػدفع ذم حا 
                               

 كمسلسػػػػػػػػػػػػػػلو يشػػػػػػػػػػػػػػكو اغبديػػػػػػػػػػػػػػد مقيػػػػػػػػػػػػػػد 
 أـ مىػػػػػػػػػػػػػػػػٍن لػػػػػػػػػػػػػػػػوحي اهلل ينػػػػػػػػػػػػػػػػزؿ بيننػػػػػػػػػػػػػػػػا؟                

 
  ي كػػػػػػػػػػػػػػػل فبسػػػػػػػػػػػػػػػى ليلػػػػػػػػػػػػػػػةو أك  ي غػػػػػػػػػػػػػػػد؟ 

 فعليػػػػػػػػػػػػػػػػػػك رضبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ربنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلمو 
                               

 .(148)يػػػػػػا ذا الفواضػػػػػػل كالنػػػػػػدل كالسػػػػػػػؤددً  
إٍذ ضبل   ؛لك  ي تعداد مناقب اؼبرثي، صفاتواستعماؿ )االستفهاـ(  ي ىذه األبيات؛ لتسهم بذفعددت                 

كل استفهاـو منها بيافى منقبةو للمرثي، كييعلي من شأنو، كمكانتو، كما تعددت أدكات االستفهاـ  ي النص: 
 اقب اؼبرثي.)أىٌّن(، ك)مىٍن ذا(، ك)مىٍن(؛ إلظهار تعدد اإلجابات اليت تتجلى دبجموعها من

كإمنا تريد بياف أسباب استمرارىا  ي البكاء، كعلة  ،كقد تتوجو الشاعرة بالسؤاؿ إىل عينها فبل تريد جوابنا
 مداكمتها عليو؛ فيأ  السؤاؿ من الشاعرة؛ ليكوف أيضنا جوابنا للمتلقي، فتقوؿ: 

ػػػػػػػرىبي  نػىٍيػػػػػػػًك ًمٍنهػػػػػػا دىٍمعيهػػػػػػػا سى  مػػػػػػا بػػػػػػػاؿي عىيػٍ
 

ـٍ عا   ػػػػػػػػػػػػػػػػزىفه أ  دىىػػػػػػػػػػػػػػػػػا طىػػػػػػػػػػػػػػػػرىبي أراعىهػػػػػػػػػػػػػػػػػا حى
 أـ ذًٍكػػػػػػػػري صىػػػػػػػػٍخرو بػيعىٍيػػػػػػػػدى النٌػػػػػػػػػٍوـً ىىٌيجهػػػػػػػػا 

 
فالػػػػٌدٍمعي منهػػػػا عىلىٍيػػػػًو الػػػػٌدىرى يىنسػػػػًكبي  

(149) 
(؛ يسيلي دىبكالشاعرة  ي ىذا البيت بعد أف ذكرت   اختارت  ،حزننا على فراؽ صخررنا؛ أف  دمعىها )سربه

( ؛ لتدؿ بو على التجدد، كاالستمرار  ي البكاء. كىي كإٍف سألت نفسها  ي ىذه  الفعل اؼبضارع )يىنسًكبي
األبيات عن أسباب الدموع اليت تسيل من عينيها كتنسكب؛ فإهنا تريد بذلك ذكر تعدد األسباب كالدكافع 

 اليت يتأكد هبا عمق اغبزف لفراؽ أخيها.
كقوؿ أـ عمرك، أخت ربيعة بن ميكٌدـ  ،ػ)ما( اليت تستعمل لغَت العاقلكقد يأ  االستفهاـ ب

(150): 
ػػػػػػػا الػػػػػػػٌدٍمعي ميٍهػػػػػػػرىاؽي  هى  مىػػػػػػػا بىػػػػػػػاؿي عىٍينًػػػػػػػًك ًمنػٍ

                               
ا فىػػػػػػػػػػػػػػبل عىػػػػػػػػػػػػػػاًزبه ًمنىهػػػػػػػػػػػػػػا كىال رىاؽً   ػػػػػػػػػػػػػػحًّ  سى

الًػػػػػػػػػػػكو أىٍكدىل كأىٍكرىثىػػػػػػػػػػػػٍت                  أىٍبًكػػػػػػػػػػػي عىلىػػػػػػػػػػػػى ىى
 

هي بىػػػػػػػػػػػػػػاؽً بىعػػػػػػػػػػػػػػدى   ػػػػػػػػػػػػػػرًُّؽ حيزننػػػػػػػػػػػػػػا بػىٍعػػػػػػػػػػػػػػدى  التػ فى
ػػػػػػػافى يىرًجػػػػػػػع مىٍيتنػػػػػػػا كىٍجػػػػػػػدي ًذم رىًحػػػػػػػمو    لىػػػػػػػو كى

                              
ػػػاًلمنا كىٍجػػػًدم كىًإشػػػفىاًقي  أىبٍػقىػػػي أىًخػػػٍي سى

(151) 
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 د. سامل عبود مبارؾ غامن ـ...الرثاء  ي شعر اؼبرأة  ي عصر صدر اإلسبل

كقد جاء توجيو االستفهاـ لذات اؼبتكلم؛ لتؤكد أٌف بكاءىا كرثاءىا حاصل دكف تصنع أك تكلف، بل ىو 
 ي مصاهبا اعبلل؛ دبوت من ربب؛ فلو الٌدمع منسكبنا، مهراقنا؛ حٌل  ي عيًنها برحيل  -البد منو  -كاقع حاؿ 
 اؼبرثي عنها.

   -من خبللو  –هر بو سبب رثائها، كذبٌسد كتيظ -عّب االستفهاـ -ك ي أبيات أخرل تتفجع الشاعرة 
 أمل الفراؽ الذم حرمها لذة اؽبجيع كالنـو ؛ تقوؿ سعدل بنت الشمردؿ اعبهينة:

ىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوًف أرك عي 
 أىًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى اغبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواًدًث كاؼب

 
كأبيػػػػػػػػػػػػػتي لٍيلػػػػػػػػػػػػػي كل ػػػػػػػػػػػػػوي الى أىجػػػػػػػػػػػػػع  

(152) 
ا   كأبًٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ؾبلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أبىٌكػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػفدن

 
كؼبثلًػػػػػػػػػػػػػًو تىبكػػػػػػػػػػػػػي العيػػػػػػػػػػػػػوفي كتىػػػػػػػػػػػػػدمعي   

(153) 
؛ ػب كالشاعرة ىنا تستعمل  تو كسرعة النطق بو، فساعدىا النداء بو على سرعة فأداة النداء حرفنا ال فعبلن

 كبياف التفجع من اغبوادث كاؼبنوف، فهي كحدىا سبب الًتكيع كانعداـ اؽبجيع. ،الولوج إىل الشكول
 اتكة بنت عبد اؼبطلب:كقد جيتمع االستفهاـ مع األمر، كالدعاء كالتضرع  ي قصيدةو كاحدة، كقوؿ ع

ػػػػػػػػػودم مػػػػػػػػػا بىقيػػػػػػػػػتي بعػػػػػػػػػّبة   يػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػُت جي
 

ػػػػػػػػػػػػػػًَت الّبيػػػػػػػػػػػػػػًة أضبػػػػػػػػػػػػػػدً   ػػػػػػػػػػػػػػحًّا علػػػػػػػػػػػػػػى خى  سى
ػػػػػػػػػٌحى كاٍسػػػػػػػػػجيمي   يػػػػػػػػػاعًُت فػػػػػػػػػاٍحتفىلي كسي

 
ػػػػػػػػػػػػػدً   مى  كابكػػػػػػػػػػػػػي علػػػػػػػػػػػػػى نػػػػػػػػػػػػػوًر الػػػػػػػػػػػػػببلًد ؿبي

 أٌّن لػػػػػػػػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػػػػػػػػويبلت مثػػػػػػػػػػػػػػػػل ؿبٌمػػػػػػػػػػػػػػػػدو  
                               

 ىف كػػػػػػػػػػػػػػػػٌل نائبػػػػػػػػػػػػػػػػػة تنػػػػػػػػػػػػػػػػػوب كمشػػػػػػػػػػػػػػػػػهًد! 
 فػػػػػػػػػػػػػابكى اؼببػػػػػػػػػػػػػارؾ كاؼبوفٌػػػػػػػػػػػػػق ذا الٌتقػػػػػػػػػػػػػى                

 
 حػػػػػػػػػػػػػامى اغبقيقػػػػػػػػػػػػػة ذا الٌرشػػػػػػػػػػػػػاد اؼبرشػػػػػػػػػػػػػدً  

 مػػػػػػػػػػػػػن ذا يفػػػػػػػػػػػػػٌك عػػػػػػػػػػػػػن اؼبغلٌػػػػػػػػػػػػػل غلٌػػػػػػػػػػػػػو 
 

 بعػػػػػػػػػػػػػد اؼبغيٌػػػػػػػػػػػػػب ىف الٌضػػػػػػػػػػػػػري، اؼبلحػػػػػػػػػػػػػًد؟ 
 أـ مػػػػػػػػػػػػػػن لكػػػػػػػػػػػػػػٌل مػػػػػػػػػػػػػػدٌفع ذل حاجػػػػػػػػػػػػػػة 

 
 كمسلسػػػػػػػػػػػػػل يشػػػػػػػػػػػػػكو اغبديػػػػػػػػػػػػػد مقيٌػػػػػػػػػػػػػًد؟ 

 أـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػن لػػػػػػػػػػػػػػػػػوحى اهلل ينػػػػػػػػػػػػػػػػػزؿ بيننػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 ىف كػػػػػػػػػػػػػػػٌل فبسػػػػػػػػػػػػػػػى ليلػػػػػػػػػػػػػػػة أك ىف غػػػػػػػػػػػػػػػًد؟  
 رضبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ربٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلموفعليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك  

                               
 (154)يػػػػػػػػا ذا الفواضػػػػػػػػل كالنٌػػػػػػػػدل كالسػػػػػػػػؤددً  

كمن أساليب اإلنشاء الطليب الواردة  ي شعر الرثاء عند اؼبرأة )الدعاء(، ك قد كرد كما ىو  ي الوضع                 
 -كالسيما  ي العصر اإلسبلمي -، كالدعاء  ي الرثاء (155)الداؿ ))على الطلب مع خضوع(( ،االصطبلحي لو

إٍذ يتوجو بو إىل من  ؛يةن مؤكدة لقلبو، كمنفعة ؼبراثيوىو أكثر ما يعمد إليو الراثي  ي رثائو؛ ألنو  قق لو تسل
فف كطأة الفرا ؽ، انتقل مرثيو إىل جواره؛ إىل اهلل سبحانو كتعاىل، فهو يسلي نفسو بالدعاء دبصابو اعبلل، كخيي

 كأمل الفقداف.
بالرضبة كالثواب اغبسن؛  -صلى اهلل عليو كسلم  -كمن ذلك قوؿ صفية بنت عبد اؼبطلب تدعو للنيب 

 فقالت: ،بعد أف عددت بعض صفاتو
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 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات،ه خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ه رءكؼه رحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمه 
 

 وابً ثىػػػػػػػػػػػػػػػػػاألى  بً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػطى  لً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػصػػػػػػػػػػػػػػػػادؽ القً  
 مشػػػػػػػػػػػػػػػػػفق ناصػػػػػػػػػػػػػػػػػ، شػػػػػػػػػػػػػػػػػفيق علينػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الوى رضبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن إؽبنًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ابً ىى

 كالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ عليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورضبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اهلل  
                               

ػػػػػػػػػػػػ   (156)زاه اؼبليػػػػػػػػػػػػك حسػػػػػػػػػػػػن الثػػػػػػػػػػػػوابكجى
 كتدعو على قاتلو: ،رثي أخاىاكمنو قوؿ عمرة الدرامية تى                 

ػػػػػػػػػػػػو اه يػىػػػػػػػػػػػػٍوـى  ىًٍمػػػػػػػػػػػػلي رىٍأسى ػػػػػػػػػػػػل ٍت يىػػػػػػػػػػػػدى  فىشى
                               

ًإىل نػىٍهشىلو كالقىػٍوـي حىٍضػرةى  
ػلً  (157)  (158)نػىٍهشى

                 

كردبا جاء الدعاء بالسقيا لضري، اؼبرثي تفاؤالن بالرضبة اؼبرتبطة باؼبطر؛ فتجلب معها رضبة اهلل الواسعة 
 للمرثي، تقوؿ اػبنساء:

ػػػػػػػػػػػوي  ػػػػػػػػػػػن  أٍعظيمى ػػػػػػػػػػقى اإللػػػػػػػػػػػوي ضىػػػػػػػػػػرً نا جى  سى
                               

يػػػػػػػػػػػػػػػٍزفو ىىط ػػػػػػػػػػػػػػػ 
ػػػػػػػػػػػػػػوي ًبغىزيػػػػػػػػػػػػػػػرو اؼب  (159)اؿً كىريكحى

 ككقوؽبا أيضىا:                
ػػػػػقىى اهللي أىٍرضنػػػػػا أٍصػػػػػبىحٍت قىػػػػػٍد حىوىتٍػهيمػػػػػا  سى

                               
ػػػػػحىابى الغىوىاًديىػػػػػا  يٍسػػػػػتىًهبٌلًت الس 

ًمػػػػػنى اؼب
(160) 

                 

     بأٍف يىبقى ذًٍكره  ي الناس؛ ألف  بقاءى ذًكر اإلنساف بعد موتو دبنزلة حياتو،  كردبا جاء الدعاء للمرثي
 كمنو قوؿ اػبنساء تدعو ألخويها معاكية كصخر:
هي  ٌف الل ػػػػػػػػػػػوي صىػػػػػػػػػػػٍخرنا كعىٍهػػػػػػػػػػػدى  فػػػػػػػػػػػبل يػيٍبعًػػػػػػػػػػػدى

 
ٌف الل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي رىيٌب ميعاًكيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   كال يػيٍبعًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى

ٌف الل ػػػػػػػػػػػػػػػػوي صىػػػػػػػػػػػػػػػػٍخرنا، فإنٌػػػػػػػػػػػػػػػػوي    كال يػيٍبعًػػػػػػػػػػػػػػػػدى
 

ػػػػػػػػػػػو اعبيػػػػػػػػػػػوًد يػىٍبػػػػػػػػػػػٍت للفىعػػػػػػػػػػػاًؿ العىوالًيىػػػػػػػػػػػا   أخي
 سػػػػػػػػػػػػػػػػابكيهما كاهلًل مػػػػػػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػػػػػػن  كالػػػػػػػػػػػػػػػػوه  

                               
كمػػػػػػػػا أثٍػبىػػػػػػػػتى الل ػػػػػػػػوي اعبًبػػػػػػػػاؿى الٌركاًسػػػػػػػػيىا 

(161) 
 ككقوؽبا أيضنا:                

ػػػػػػػػػػره تىضىػػػػػػػػػػٌمنى شىٍخصىػػػػػػػػػػوي  ٍف قػىبػٍ  فػػػػػػػػػػبل يػيٍبعًػػػػػػػػػػدى
                               

ػػػػػػػًة القىطٍػػػػػػػرً   ػػػػػػلُّ كاًكفى ػػػػػػادىٍت عىلٍيػػػػػػػًو كي كجى
(162) 

 .(163)كقد كرد الدعاء هبذا اللفظ كاؼبعٌت  ي أشعار رثاء كثَتة للمرأة                
 

ىا كىي تدعو اهلل أف يصّب  -صلى اهلل عليو كسلم  -كبكت عائشةي بنت أيب بكر الصديق زكجىها النيب  
 بو مصباحها كمصباح األمة اؼبنَت: أهبذا اؼبصاب اعبلل الذم انطف

 

      ،و أركل بنت عبد اؼبطلب، كدعت اهلل أف خيصو بتحيةعمتي  -اهلل عليو كسلم صلى  -كرثتو أيضنا 
، راضينا مرضيًّا:  كأف يدخلو جنات عدفو

يىػػػػػػػػػػػػػػػػةن   ػػػػػػػػػػػػػػػػبلـي ربى  عىليػػػػػػػػػػػػػػػػكى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػن اهلًل الس 
                               

كأدخلػػػػتى جىنىػػػػات ًمػػػػن العػػػػدًف رىاضىػػػػيا 
(165) 

                

ا        ل ػػػػػػػػػػػػػػػدن  مىػػػػػػػػػػػػػػػٍن ذا ييؤم ػػػػػػػػػػػػػػػلي أٍف يىعػػػػػػػػػػػػػػػي ى ـبي
                               

 كاؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتي بػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍُتى غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدكًه كركاحً  
ػػػػػػػػػػػل  يب                      يىػػػػػػػػػػػا رىبي صىػػػػػػػػػػػٌّبين عىلػػػػػػػػػػػى مىػػػػػػػػػػػا حى

 
مىػػػػػػػػػػػاتى النىػػػػػػػػػػػيبُّ كاٍنطفػػػػػػػػػػػا ًمٍصػػػػػػػػػػػباًحي 

(164) 
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 ك ي أبيات أخرل تدعو عاتكة زكجة عمر بن اػبطاب بالرضبة كاؼبغفرة للمرثي بعد أف صار كفاننا ملفوفنا: 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن لًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍنفسو عىادىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أحزىاهني

                               
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهىدٍ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ها طيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿي الس   كىًلعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍُتو شى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى  ي أٍكفانًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً                   جىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده ليفِّ
 

لػػػػػػػػػػػػػػػػػى ذىاؾى اعبٍىسػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ رىضبٍػػػػػػػػػػػػػػػػػةي اهلًل ع 
(166) 

 الذم كسألت سودة بنت عمارة اؽبمدانية اهلل سبحانو كتعاىل الرضبة كالصبلة على صاحب ذلك القّب 
 بن أيب طالب رضي اهلل عنو كأرضاه، فقالت:أكدع فيو جسم فقيدىا علي 

 صىػػػػػػػػػػلى اإللػػػػػػػػػػوى عىلػػػػػػػػػػى ًجسػػػػػػػػػػمو تىضىػػػػػػػػػػمىنىوي 
                               

 فيػػػػػػػػػػػػًو العىػػػػػػػػػػػػٌدؿي مىػػػػػػػػػػػػدفوننا قىػػػػػػػػػػػػّبي فىأصػػػػػػػػػػػػبى،ى  
ػػػػػػػالفى اغبىػػػػػػػقُّ ال يىبغػػػػػػػي بػػػػػػػًو بىػػػػػػػػدىالن                   قىػػػػػػػٍد حى

 
فىصىػػػػػػػػػػارى بػػػػػػػػػػاغبقِّ كاإلميىػػػػػػػػػػاًف مىٍقريكننػػػػػػػػػػا 

(167). 
 قوؿ عاتكة بنت عبد اؼبطلب:كمن ذلك أيضنا  

 فىعليػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى رىضبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ربنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلمو
 

يىػػػػػػا ذا الفواضػػػػػػل كالنػػػػػػدل كالسػػػػػػػؤددً  
(168). 

 فتقوؿ: ،فتدعو لو ،اؼبطلب أخاىا ضبزة بن عبد اؼبطلبكترثي صفية بنت عبد  
، كأعظمػػػػػػػي  أال ليػػػػػػػتى شػػػػػػػلوم، يػػػػػػػـو ذاؾى

                               
 إىل أضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبعو ينتبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت كنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوًر  

، كىقىػػػػػػػػػػػٍد أعلىػػػػػػػػػػػى الن عًػػػػػػػػػػػيُّ هبلًكػػػػػػػػػػػًو                   أقيػػػػػػػػػػػوؿي
 

ػػػػػػػرنا مػػػػػػػٍن أخو كىنىًصػػػػػػػَتً   يػٍ ػػػػػػػزىل الل ػػػػػػػوي خى جى
(169) 

 عوف تدعو لو:ظائب  ي رثاء زكجها عثماف بن مالس كمنو قوؿ أـ 
 يػػػػػػػػا عػػػػػػػػُت جػػػػػػػػودم بػػػػػػػػدمعو غػػػػػػػػَت فبنػػػػػػػػوف

 
 علػػػػػػػػػػػػػى رزيػػػػػػػػػػػػػة عثمػػػػػػػػػػػػػاف بػػػػػػػػػػػػػن مظعػػػػػػػػػػػػػوف  

 علػػػػػػػػى امػػػػػػػػرئ كػػػػػػػػاف  ي رضػػػػػػػػواف خالقػػػػػػػػو  
 

 طػػػػػػون لػػػػػػو مػػػػػػن فقيػػػػػػد الشػػػػػػخص مػػػػػػدفوف 
 طػػػػػػػػػػػاب البقيػػػػػػػػػػػع لػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػكٌت كغرقػػػػػػػػػػػده 

                               
 (170)كأشػػػػػػػػرقت أرضػػػػػػػػو مػػػػػػػػن بعػػػػػػػػد تفنػػػػػػػػُت 

   ك ي أسلوب آخر للدعاء  ي شعر الرثاء عند اؼبرأة، قبد الشاعرة ال تدعو للمرثي مباشرةن، كإمٌنا تطلب                  
    من قومها أف خيلدكا للصّب، كيسألوا اهلل سبحانو كتعاىل أف يعوضهم بو عن حب فقيدىم. تقوؿ اعبعفية 

  ي رثاء زكجها عمرك بن معد يكرب:
ليػػػػػػػػػػػوا   لقػػػػػػػػػػد غىػػػػػػػػػػػادىرى الركػػػػػػػػػػػبي الػػػػػػػػػػػذين ربم 

 
 بًػػػػػػػػػػػريكذىة شخصنػػػػػػػػػػػا ال ضػػػػػػػػػػػعيفنا كال غيٍمػػػػػػػػػػػرا 

 فقيػػػػػػػػػػػػػػٍل لزيبيػػػػػػػػػػػػػػدو بػػػػػػػػػػػػػػل ؼبػػػػػػػػػػػػػػٍذًحاى كلِّهػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 فػىقىػػػػػػػػػػػػػٍد ي أبػػػػػػػػػػػػػا ثػػػػػػػػػػػػػػورو ًسػػػػػػػػػػػػػنانىكيٍم عىٍمػػػػػػػػػػػػػػرا 
 فػػػػػػػػػػإف ذبزعػػػػػػػػػػوا ال يػيٍغػػػػػػػػػػًن ذلػػػػػػػػػػك عػػػػػػػػػػنكيمي  

                               
ػػػػػليوا الػػػػػرضبن يػيٍعًقػػػػػبكيم صىػػػػػٍّبا  كلكػػػػػن سى

(171) 
 مناز بو اوبر قيس بن عاصم بعد أف ذكرت ما كتدعو الشاعرة )منفوسة بنت زيد اػبيل( لزكجها سيد ال                

 اؼبنزلة: فدعت لو بالّبكة، كعلو ،شاركو أحدمن كرـو كسخاء؛ فهو ال يذكؽي طعامنا دكف أف ي
ىػػػػػػػػػػػػٍرءي قػىػػػػػػػػػػػػػٍيسه أف يػػػػػػػػػػػػذكؽى طىعىامىػػػػػػػػػػػػػوي 

 أىنى اؼب
                               

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرميي    بغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًَت أىًكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو إن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي لىكى
ػػػػػػا اعبيػػػػػػوًد كالن ػػػػػػػدىل                  يًّػػػػػػا يػػػػػػا أىخى  فػىبيورًٍكػػػػػػتى حى

 
كبيورًٍكػػػػػػػتى مىٍيتنػػػػػػػا قػػػػػػػد حىوىتٍػػػػػػػكى ريجػػػػػػػوـي  

(172) 
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كتدعو بنت التيهاف ألبيها بالرضبة بعد أف شبهت تلك األجساد اليت سفحت  ي معركة )صفُت( 
 األجساد اليت استشهدت  ي غزكة )أحد(:ب

ػػػػػػػػػػػػػػافى إينٌ يىػػػػػػػػػػػػػػا أبىػػػػػػػػػػػػػػ هى  ا اؽبىٍيػػػػػػػػػػػػػػثم بػػػػػػػػػػػػػػن تػىيػٍ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػمِّ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػادىامىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدننا ككً  ًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرتي للهى  سى
فػػػػػػػػػػػػػوري  عػػػػػػػػػػػػػدا إذٍ    عىلػػػػػػػػػػػػػيهمي  الفىاًسػػػػػػػػػػػػػقي الكى

 
 ا ادى تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإنٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى ًمثٍػلىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ميعٍ  

 دو أىصػػػػػػػػبحيوا ًمثٍػػػػػػػػلى مىػػػػػػػػٍن ثىػػػػػػػػول يىػػػػػػػػوـى أيٍحػػػػػػػػ 
                               

ػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  يػىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرحمي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػادى  اهللي تًٍلكي  (173)ااألٍجسى
ىكذا جاءت األساليب اإلنشائية  ي شعر الرثاء عند اؼبرأة صورة لفظية؛ ))ييعٌّب هبا عن اؼبعاين أك نظم                 

 ؛أساليب اختيار األلفاظ كالًتاكيب؛ كإنتاج الداللة، فيتجلى النص  ي (174)الكبلـ، كتأليفو، ألداء األفكار((
مل تعيد  رد التلوين  ي األسلوب فحسب، كإمنا ىي بناء لفظي معنوم أسلويب دال   ي آفو كاحد((إذٍ ))

(175) ،
ذا أراد قوالن  ي الشعر ))اختار معانيو، كرتبها، كفسرىا طوع مزاجو تفسَتنا فنيًّا، مث عّب عنها إكىكذا ىو الشاعر 

 .(176)باأللفاظ اليت ذبذهبا اؼبعاين((
 عر الرثاء عند المرأة في عصر صدر اإلسالم:وصف الدمع في ش

من األلفاظ الشائعة  ي شعر الرثاء )الدمع، كالدموع(، كقد كردا  ي شعر الرثاء عند اؼبرأة  ي عصر صدر 
 اإلسبلـ بأكصاؼو متعددة، أسهمت  ي تعميق داللتو  ي النص، كأظهرت أمهيتو  ي سياؽ الرثاء.

(: كقوؿ اػب  نساء ترثي أخاىا صخرنا:كمن تلك األكصاؼ: )سىرىبي
ػػػػػػػرىبي   مػػػػػػػا بػػػػػػػاؿي عىينىيػػػػػػػًك ًمنهػػػػػػػا دىمعيهػػػػػػػا سى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػزىفه أـى عادىىػػػػػػػػػػػػػػػػا طىػػػػػػػػػػػػػػػػػرىبي     أىراعىهػػػػػػػػػػػػػػػػا حى

هػػػػػػػػػا    أـى ذًكػػػػػػػػري صىػػػػػػػػػخرو بػيعىيػػػػػػػػدى النىػػػػػػػػػوـً ىىي جى
 

ػػػػػػػػػًكبي   ىرى يىنسى معي ًمنهػػػػػػػػػا عىلىيػػػػػػػػًو الػػػػػػػػػدى  فىالػػػػػػػػدى
 يػػػػػػاؽبىفى نػىٍفًسػػػػػػي عىلىػػػػػػى صىػػػػػػخرو ًإذا رىًكبىػػػػػػت 

 
يػػػػػػػػػله ػًبىيػػػػػػػػػلو    تػينىػػػػػػػػػادم مثي  تىضػػػػػػػػػطىًربي خى

(177) 
ييقاؿ: سىًربى سىرىبنا ًإذا سىاؿى  ،كالس رىب: اؼباءي السائًلي  

، ك))يقاؿ سىرىب اؼباءي يىٍسريبي سيركبنا، أىم: جيىٍرم (178)
، سيركبنا، كتىسىر بىت: سالىت(( ٍرينا ... سىرًبىًت العىٍُتي سىرىبنا، كسىرىبىٍت، تىٍسريبي جى
(179) . 

األبيات تسأؿ نفسها عن أسباب الدموع اليت تسيل من عينيها كتنسكب؛ ال لتحديد كالشاعرة  ي ىذه 
 سببو منها؛ كإمنا تأكيدنا ألسباب الدموع اليت تسيل منها؛ حزننا على فراؽ أخيها.

 عبد اؼبطلب: تبنكمنها: )ًدرىٍر(، كقوؿ بػىرٌة 
ٍمًع ًدرىرٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودىا بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍتىٌ جي  أىعىيػٍ

                               
 عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػى طىيٌػػػػػػػػػػػػػػػػًب اػٍبًػػػػػػػػػػػػػػػػيًم كىاٍلميٍعتىصىػػػػػػػػػػػػػػػػٍر. 

 عىلىػػػػػػػػػػػػػػػى مىاًجػػػػػػػػػػػػػػػًد اعبٍىػػػػػػػػػػػػػػػٌد كىارًم الزٌنىػػػػػػػػػػػػػػػادً                 
 

يٌػػػػػػػػػػػػا عىًظػػػػػػػػػػػيًم اػٍبىطىػػػػػػػػػػػػرٍ   يػػػػػػػػػػػًل اٍلميحى صبًى
(180). 

كيىديرُّ دىرًّا كديريكرنا، كالدِّر ةي ييقاؿ دمع ًدرىر: ًإذا كثر كساؿ. تقوؿ العرب: دىر  اللنبي كالدمع ككبومها؛ يىًدرُّ  
 .(181)بالكسر كثرة اللنب كسيبلنو
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ًت(، كقوؿ أيـٌ حىًكيمو اٍلبػىٍيضىاءي:  كمنها: )ىىاًطبلى
ػػػػػػػػػػػػػػػػوًدم كىاٍسػػػػػػػػػػػػػػػػتىًهٌلي  أىالى يىػػػػػػػػػػػػػػػا عىػػػػػػػػػػػػػػػػٍُتي جي

                               
 كىبىٌكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ذىا النٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىل كىاٍلمىٍكريمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت. 

 عىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍُتي كىٍ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػك أىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػًعًفيًٍت أىالى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػا                 
 

تً   ػػػػػػػػػػػػاًطبلى ٍمًع ًمػػػػػػػػػػػػٍن ديميػػػػػػػػػػػػوعو ىى بًػػػػػػػػػػػػدى
(182). 

  

ٍمع كسيبلنيو كاؽبىٍطل: تىتابع اؼبطر كالد 
ٍمعي، كدمعه ىاًطل، كىىطىلت العُت (183) ، تقوؿ العرب: ))ىىطىل الد 

 .(184)بالدمع تػىٍهًطل((
 

 وف:عظـ السائب تيرثي زكجها عثماف بن مكمنها: )غَت فبنوف(، كقوؿ أ
 يػػػػػػػػػػاعُت جػػػػػػػػػػػودم بػػػػػػػػػػدمع غػػػػػػػػػػػَت فبنػػػػػػػػػػػوف  

 
 علػػػػػػػػػػػػػى زريػػػػػػػػػػػػػة عثمػػػػػػػػػػػػػاف بػػػػػػػػػػػػػن مظعػػػػػػػػػػػػػوف 

 علػػػػػػػػى امػػػػػػػػرئ كػػػػػػػػاف  ي رضػػػػػػػػواف خالقػػػػػػػػو 
                               

 طػػػػػػون لػػػػػػو مػػػػػػن فقيػػػػػػد الشػػػػػػخص مػػػػػػدفوف 
 طػػػػػػػػػػػاب البقيػػػػػػػػػػػعي لػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػكٌت كغرقػػػػػػػػػػػده                

 
 (185)كأشػػػػػػػػرقت أرضػػػػػػػػو مػػػػػػػػن بعػػػػػػػػد تفنػػػػػػػػُت 

  مستمر غَت منقطع. كقد جاء قوؿ العرب:  :أم ،قطعو. كغَت فبنوف :ميىينُّو مىنًّااؼبمنوف: اؼبقطوع، مىن وي  
)غَت مقطوع( من قوؽبم: حبل مىًنُت ًإذا انقطع كخىلىقى 
(186). 

 

(، كقوؿ أـ عمرك أخت ر    :بيعة بن ميكٌدـ ترثي أخاىا ربيعةكمنها: )ميٍهراًؽ، كسىحنا، كعازب، غَت راؽو
ػػػػػػػا هى  الػػػػػػػٌدٍمعي ميٍهػػػػػػػرىاؽي  مىػػػػػػػا بىػػػػػػػاؿي عىٍينًػػػػػػػًك ًمنػٍ

                               
ا فىػػػػػػػػػػػػػػبل عىػػػػػػػػػػػػػػاًزبه ًمنىهػػػػػػػػػػػػػػا كىال رىاؽً   ػػػػػػػػػػػػػػحًّ  سى

الًػػػػػػػػػػػكو أىٍكدىل كأىٍكرىثىػػػػػػػػػػػػٍت                  أىٍبًكػػػػػػػػػػػي عىلىػػػػػػػػػػػػى ىى
 

هي بىػػػػػػػػػػػػػػاؽً   ػػػػػػػػػػػػػػرًُّؽ حيزننػػػػػػػػػػػػػػا بػىٍعػػػػػػػػػػػػػػدى  بىعػػػػػػػػػػػػػػدى التػ فى
ػػػػػػػافى يىرًجػػػػػػػع مىٍيتنػػػػػػػا كىٍجػػػػػػػدي ًذم رىًحػػػػػػػمو    لىػػػػػػػو كى

                              
ػػػاًلمنا كىٍجػػػًدم كىًإشػػػفىاًقي  أىبٍػقىػػػي أىًخػػػٍي سى

(187) 
                 

يهراؽ: الدمع اعبارم على اػبٌد،: ك))ىىراؽ اؼباء يػيهىرًيقو )بفت، اؽباء( ًىراقةن 
، (188)صب و(( :أىم ،الدمع اؼب

كىىرىاقو، يػيهىرًيقيو(( ك))اؽباء  ي ىىرىاؽى بدؿ من مهزة أىرىاؽى اؼباء، ييرًيقوي،
تقوؿ العرب: ))اٍىرىٍكرىؽى الدمعي كاؼبطر:  ،(189)

جىرىيا((
(190). 

 

ا أىم: ساؿ من فوؽ كاشتد  انصبابيو ... كعُته سىحًّ  ، كاؼباءي، يىسي،ُّ سىحًّا كسيحيوحن ا: ))سى،  الد ٍمعي، كاؼبطري
يىسيحُّو، سىحًّا: صىب و صىبًّا متتابعنا، كثَتنا((سىٍحساحة: كثَتة الصب للدُّموع ... كسى،  اؼباءى كغَته، 

(191). 
 

، عيزكبنا:  ،على فراؽ اؼبرثي ال يىًغيبي عنهاإٌف دمعها  :أم ،كالعازب: الغائب ، كيػىٍعًزبي يقاؿ: ))فبلفه يػىٍعزيبي
)) غابى
(192). 

، مستمره . أرادت أف (193)انصب   :اؽى اؼباءي، يىرًيقي، رىكىقانناكالرٌاؽ: اؼبنصب، يقاؿ: رى  ؛ دمعها منصبه
 كال انقطاع. ،توقف لوبل ف باستمرار حزهنا على أخيها



 

517 

 (1) م. الرقن التسلسلي2020 ديسوبر ،(2الوجلد الثالث، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 د. سامل عبود مبارؾ غامن ـ...الرثاء  ي شعر اؼبرأة  ي عصر صدر اإلسبل

 كمنها: )السُّجوٍؿ(، ك)مهىيوٍؿ(، كقوؿ اػبنساء:
ػػػػػػػػجوؿٍ  ميوًع السُّ ػػػػػػػػوًدم بالػػػػػػػػدُّ  يىػػػػػػػػا عىػػػػػػػػٍُتً جي

                               
 عىلىػػػػػػػػػػػى صىػػػػػػػػػػػخىرو بًػػػػػػػػػػػدمعو مهىيػػػػػػػػػػػوؿٍ  يكابكػػػػػػػػػػػ 

ٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػذيليٍت                  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌد البيكػػػػػػػػػػػػػػػػػػاال زبى  عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى جى
 

 فلػػػػػػػػػػػيسى ذا يىػػػػػػػػػػػا عىػػػػػػػػػػػًُت كقػػػػػػػػػػػتى اػبيػػػػػػػػػػػذيكؿٍ  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػافى كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػتعّبمأابكػػػػػػػػػػػػػػػػي    بػػػػػػػػػػػػػػػػػا حس 

                               
خيػػػػػػػلٍ  

ى
يٍستىضػػػػػػػاًؼ اؼب

علػػػػػػػى اعبىميػػػػػػػًل اؼب
(194)  

؛ يقاؿ: سىجىٍلتي                  (( اؼباءى سىٍجبلن ًإذا صببتو السُّجوٍؿ: ))من الس ٍجل دبعٌت: الص بِّ صىبًّا مت صبلن
(195)،     

، كسيجيوؿ كمنو الس ٍجلي: الد ٍلو الض ٍخمىة اؼبملوءةي، كاعبمع ًسجاؿه
(196). 

، كمهييوالن كمهىىبلننا كانٍػهىمىلٍت فاضت  ،كاؽبموؿ: فيضاف الدمع كسيبلنو، ))مهىىلٍت عينيو، تػىٍهميل، كتػىٍهًمل مهىٍبلن
كسالت ... كمهىىل دمعيو فهو مينػٍهىًمل((
(197). 
 كمنها )اهماؿ( كما  ي قوؿ اػبنساء:

ػػػػػػػاؿً  ٍمعو ًمٍنػػػػػػػًك اًهٍمى ػػػػػػػوًدم بًػػػػػػػدى  يىػػػػػػػا عىػػػػػػػٍُتً جي
 

ػػػػػػػػػػػػػرىةو بًنىًحٍيػػػػػػػػػػػػػػبو بػىٍعػػػػػػػػػػػػػػدى إٍعػػػػػػػػػػػػػػوىاؿً   كىعىبػٍ
(198) 

ػجىعىتٍ   اًذلىػةو سى رى خى  الى تىسأىًمي أىٍف ذبىيوًدم غىيػٍ
                               

ػػػػػاؿً   ػػػػػٍيًض غيػػػػػريكبو ذىاًت أىٍكشى فى فػىٍيضنػػػػػا كى
(199) 

 (، كقوؿ اػبنساء:كمنها: )حىثيث(، ك)ال نػىٍزر                
ػػػػػػػػػػبٌل تػىٍبًكيػػػػػػػػػػاًف عىلىػػػػػػػػػػى صىػػػػػػػػػػٍخرً  ػػػػػػػػػػٍتىٌ ىى  أعىيػٍ

 
ًثيػػػػػػػػثو ال بىًكػػػػػػػػيءو كال نػىػػػػػػػػٍزرً   ٍمعو حى بػػػػػػػػدى

(200) 
: حاد  سىريعه.   ارؾ، ك حىثيثه كؿبىٍثيوثه : أم: ميتىدى  حىثيثه

ك)ال بىًكيءو(: أم ليس بقليل، من قوؽبم: بكأت الناقة أك الشاة كبىكيؤىٍت؛ إذا قٌل لبنها أك انقطع
(201). 

 .(202)كالنػ ٍزر: ))القليل التاًفو، قاؿ ابن سيده: النػ ٍزر، كالن زًير: القليل من كل شيء((
 كمنها: )اعبيماف(، كقوؿ اػبنساء:

 أىًمػػػػػن ذًكػػػػػًر صىػػػػػخرو دىمػػػػػعي عىينًػػػػػًك يىسػػػػػجيمي 
 

يػػػػػػػػػػػػػػػػنىظ مً  
ثيػػػػػػػػػػػػػػػػثو كىاعبيمػػػػػػػػػػػػػػػػاًف اؼب معو حى  بًػػػػػػػػػػػػػػػدى

 فىػػػػػػػػػىتن كػػػػػػػػػافى فينػػػػػػػػػا ملى يػىػػػػػػػػػرى النػػػػػػػػػاسي ًمثلىػػػػػػػػػوي  
                               

فػػػػػػػػػػػػػػاالن أًليـ  أىك كىكػػػػػػػػػػػػػػيبلن ًلمىحػػػػػػػػػػػػػػرىـً   كى
(203) . 

انةو                  رٌة، تقوؿ العرب: كاعبيمافي: صبع صبي  ،))يػىتىحىد ري منو العىرىؽي ًمٍثل اعبيماف، كىي حٌبة تػيٍعمىل من الًفٌضة كالدُّ
كقيل حىب  يػيت خذ من الفضة أىمثاؿ اللؤلؤ(( ،قاؿ ىو اللؤلؤي الصِّغاري 

(204). 
 (، كقوؿ اػبنساء:كمنها: )ًمٍغزار(، ك)مدرار

ٍمعو ًمٍنػػػػػػػًك ًمٍغػػػػػػػزىارً  ػػػػػػػوًدم بًػػػػػػػدى  يىػػػػػػػا عىػػػػػػػًُت جي
 

ٍمعو ًمٍنػػػػػػػػػًك ًمػػػػػػػػػػٍدرىارً    كاٍبًكػػػػػػػػػي لصىػػػػػػػػػٍخرو بًػػػػػػػػػدى
ػػػػػػػػػػػػػػػػاًىرىةن إيٌن أىرً    قػػػػػػػػػػػػػػػػتي فىبًػػػػػػػػػػػػػػػػتُّ الل ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػلى سى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كيًحلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت عىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ًبعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اًر   امن   كى

ػػػػػػػػػا   أىٍرعىػػػػػػػػػى النُّجػػػػػػػػػوـى كىمىػػػػػػػػػا كيل ٍفػػػػػػػػػتي رًٍعيىتػىهى
                               

ػػػػػػػػػػػارًم  كىتىػػػػػػػػػػػارىةن أتػىغىٌشػػػػػػػػػػػى فىٍضػػػػػػػػػػػلى أىٍطمى
(205) 
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:ًمٍغزار: ))الغىزارةي: الكثرة، كقد غىزيرى الشيء  ، كالغىزًيري ... كبئر الكثَت من كل شيء )بالضم( يػىٍغزير فهو غىزًيره
ككذلك عُت اؼباء كالدمع كاعبمع ًغزاره(( ،غىزًيرة كثَتة اؼباء

(206). 
))دىر  اللنبي كالدمع ككبومها؛ يىًدرُّ  دمع ًدرىر: ًإذا كثر كساؿ. تقوؿ العرب: :كاؼبدرار: الدمع الكثَت، ييقاؿ

ريكرنا. ككذلك الناقة إذا حيًلبىٍت، فأىقبل منها على اغبالب شيء كثَت، قيل: دىر ٍت ... كالدِّر ةي كيىديرُّ دىرًّا كدي 
 .(207)بالكسر: كثرة اللنب كسيبلنو((

دكًر(، كقوؿ اػبنساء: كمنها: )غىَت  مىنػٍزيكًر(، ك)ؿبى
ػػػػػػػػزيكرً  ٍمعو غىػػػػػػػػًَت مىنػٍ  يػػػػػػػػا عىػػػػػػػػًُت جػػػػػػػػودم بػػػػػػػػدى

                               
ػػػػػػػػػػدكًر  مثػػػػػػػػػػلً    اعبيمػػػػػػػػػػاًف علػػػػػػػػػػى اػبىػػػػػػػػػػٌديًن ؿبى

ػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػافى ؿبمػػػػػػػػػػػودنا مشائلػػػػػػػػػػػوي                   كابكػػػػػػػػػػي أخن
 

 مثػػػػػػػػػػػػػلى اؽبًػػػػػػػػػػػػػبلًؿ مينػػػػػػػػػػػػػَتنا غػػػػػػػػػػػػػَتى مىغمػػػػػػػػػػػػػوًر  
 كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارسى اػبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًل كافتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي مني تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  

                              
ففػػػػػػػػي فػػػػػػػػؤادمى صػػػػػػػػػدعه غػػػػػػػػَتي ؾببػػػػػػػػػورً  

(208) 
))النػ ٍزر القليل التاًفو، قاؿ ابن سيده: النػ ٍزر كالن زًير القليل من كل شيء ... كنػىز ر عطاءه )غىًَت مىنػٍزيكًر(:                 

قػىل لىوي((
. ك))يقاؿ: أىعطاه عطاء نػىٍزرنا، كعطاء مىنػٍزيكرنا: ًإذا أىَلى  عليو فيو، كعطاءن غَت مىنػٍزيكر: ًإذا مل ييًل،  عليو (209)

فيو بل أىعطاه عفونا((
(210). 

 
ى
ك))كحىدىرى الدمعى  ىٍديريه حىٍدرنا كحيديكرنا كحىد رىهي فاكٍبىدىرى  ،حدكر(: ىو اؼباء اؼبصبوب من علو إىل أسفلك)اؼب
((، كاغبىديكري: اسم مقدار اؼباء  ي اكبدار صىببىًو، كمنو اغبىٍدري دبعٌت: اإًلسراع  ي القراءة :أىم ،كربىىد رى  تػىنػىز ؿى

(211). 
 لرثاء للمرأة، أيضنا، قوؿ اػبنساء:كمن أكصاؼ الدمع  ي شعر ا

ػػػػػػػػػػػػزيكرً  مىنػٍ ٍمعو غىػػػػػػػػػػػػٍَتً ى ػػػػػػػػػػػػودىا بًػػػػػػػػػػػػدى ػػػػػػػػػػػػٍتى  جي  عىيػٍ
                               

ػػػػػػػػػػػػػػري مىٍقبيػػػػػػػػػػػػػػورً   يػٍ  كىأىٍعػػػػػػػػػػػػػػوالى ! إٌف صىػػػػػػػػػػػػػػٍخرنا خى
ػػػػػػػػػػػػػػػػري نىاًسػػػػػػػػػػػػػػػػػٌيةو                  ين فىػػػػػػػػػػػػػػػػػإيٌن غىيػٍ ٍػػػػػػػػػػػػػػػػذيالى  الى زبى

 
ىٍجػػػػػًد كىاػبًػػػػػَتً  

ًليػػػػػًف اؼب لًػػػػػذًٍكًر صىػػػػػٍخرو حى
(212) 

 كمنها: )غىَت إنٍػزىاًؼ(، كقوؿ اػبنساء: 
ٍمعو غىػػػػػػػٍَتً إنٍػػػػػػػػػزىاؼً  ػػػػػػػوًدم بًػػػػػػػػدى  يىػػػػػػػا عىػػػػػػػػٍُتً جي

                               
ػػػػاؼً   كىاٍبًكػػػػي ًلصىػػػػٍخرو فػىلىػػػػٍن يىكًفيًكػػػػًو كى

(213) 
: ذىىىبى و. ))كأىنٍػزىؼى الر جلي: ذىىىبى ماءي نٍػزىاًؼ: ذىابي الٌدمًع كانقطاعي اإل                 بًٍئرًه بالنػ زًٍح كانٍػقىطىع، ... أىك أىنٍػزىؼى

ماءي عىٍيًنو بالبيكاًء((
(214). 

 (، كقوؿ اػبنساء:كمنها: )مىسكيوب
ٍمعو ًمٍنػػػػًك مىٍسػػػػكيوبً  ػػػػوًدم بًػػػػدى  يىػػػػا عىػػػػٍُتً جي

                               
ػػػػػػػػػػػػاؿى  ي األىظٍبىػػػػػػػػػػػػاًط مىثٍػقيػػػػػػػػػػػػوبً   ليٍؤليػػػػػػػػػػػػؤو جى  كى

ٍرتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كىال ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي ميٍعتىًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره إيٌن                   تىذك 
 

ػػػػػػػػػػري مىٍشػػػػػػػػػػعيوبً    فىًفػػػػػػػػػي فػيػػػػػػػػػػؤىادمى صىػػػػػػػػػٍدعه غىيػٍ
ػػػػػػػػافى لؤلٍضػػػػػػػػيىاًؼ إٍذ نػىزىلػػػػػػػػوا  ػػػػػػػػىتى كى  نًٍعػػػػػػػػمى الفى

                       
ػػػػػػػل  بػىٍعػػػػػػػدى النٌػػػػػػػػٍوـً ؿبىٍػػػػػػػريكبً   ػػػػػػػاًئلو حى كىسى

(215) 
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: صىب و  ، كاٍنسىكىبى ٍمعى ككبوىه؛ ))يىٍسكيبيو سىٍكبنا، كتىٍسكابنا؛ فسىكىبى : صىبُّ اؼباًء، ييقاؿ للد  الس ٍكبي
)) فاٍنصىب 
، أم: جيرم(216) ، كمىسكيوبه . كييقاؿ: دٍمعه ساًكبه

(217). 
 (، كقوؿ عاتكة بنت عبداؼبطلب:كمنها: )الس واًجم

ػػػػػػػػػػػػػواًجمً  ػػػػػػػػػػػػػودا بالػػػػػػػػػػػػػدموع الس  ػػػػػػػػػػػػػٍتى  جي  أعيػى
                               

 علػػػػػػػى اؼبصػػػػػػػطفى بػػػػػػػالنوًر مػػػػػػػن آًؿ ىاشػػػػػػػمً  
 علػػػى الطػػػػاىًر اؼبيمػػػوًف ذم اغبًٍلػػػػم كالن ػػػػدل                 

                               
احيمً   كذم الفىٍضػػػػًل كالػػػػٌداًعي ػبػػػػًَت الػػػػًت 

(218) 
 قتلى معارؾ الفتوح اإلسبلمية: يها أيضنا قوؿ خزانة بنت خالد ترثكمن                

ػػػػػػػواًجمً  موًع الس  ػػػػػػػودم بالػػػػػػػدُّ  فيىػػػػػػػا عىػػػػػػػًُت جي
 

ػػػػػػػػرىعىٍت فينػػػػػػػػا سييػػػػػػػػػوؼي األىعػاًجػػػػػػػػػمً    فىقػػػػػػػػػٍد شى
ػػػٍم ًمػػػٍن حيسػػػاـو  ي اغبيػػػركًب كذىابػػػلو   فىكى

(219) 
 

كىطىػػػٍرؼو كميػػػتً  
عائًم (220)  اللٌػػػوًف صػػػا ي الػػػد 

ػػػػػػػػػٍعدو كعمػػػػػػػػػروك كمالػػػػػػػػػكو    فحيٍزننػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػى سى
                               

ػػػػػػٍعدو ميبيػػػػػػًد اعبىػػػػػػيً  ًمثػػػػػػًل الغىمػػػػػػائًمً   كىسى
(221) 

. ك))سىجىمىًت (222): أم اعباريةي قطراف الدمع كسيبلنو، كالدُّميوع الٌسواًجم، كىو كالس واًجًم: صبع ساًجم                
منا كسىجىماننا كىو قىطىراف الدمع كسىيىبلنو ... العُت الدمع كالسحابةي اؼباء تىٍسًجميو كتىٍسجيميو سىٍجمنا كسيجيو 

(( ،دىٍمعه ساًجمه  :كالعرب تقوؿ كدمع مىٍسجـو
 ،كييقاؿ: ))اٍنسىجىمى اؼباءي كالدمع فهو ميٍنسىًجمه ًإذا اٍنسىجىمى  ،(223)

أىم: انصب. كسىج مىًت السحابة مطرىا تىٍسًجيمنا، كتىٍسجامنا ًإذا صىب ٍتو((
(224). 

 كقوؿ مزركعة اغبمَتية  ي رثاء كلدىا:كمنها: )مسفوحه(،  
 خيّبكنػػػػػػػػػٍت يكػػػػػػػػػسػػػػػػػػػأىؿي عىنػػػػػػػػػكى الركػػػػػػػػػبى  أى كى 

 
اًمعي  كى كىيمػػػػػػػػػػػػػػػػا تىسػػػػػػػػػػػػػػػػتىًكن  لػػػػػػػػػػػػػػػػاحًبى    اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػدى

ػػػػػػػػّبه     عىنػػػػػػػكى صػػػػػػػػاًدقنا فػىلىػػػػػػػم يىػػػػػػػػكي فًػػػػػػػيًهم ـبي
 

 قػػػػػػػػػػػػاؿى إن ػػػػػػػػػػػػكى راًجػػػػػػػػػػػػعي  كال ًمػػػػػػػػػػػػنهيم مىػػػػػػػػػػػػنٍ  
ػػػػػػػػػػػػػػػوـه كعىقلػػػػػػػػػػػػػػػيى ميولىػػػػػػػػػػػػػػػوه    كىًفكػػػػػػػػػػػػػػػرم مىقسي

 
بىبلقًػػػػػػػػػػػػػعي كدىمعًػػػػػػػػػػػػػيى مسػػػػػػػػػػػػػفوحه كىدىارم  

(225)  
ك))سىفى، الٌدمعى، يىٍسفىحيو، سىٍفحنا، كسيفوحنا، فىسىفى، أىرسلو... كديموعه سىواًف،ي كدمع سىفيوحه ساًف،ه  

كمىٍسفيوح((
(226). 

  بن عثماف، كترثيو بعد أف استشهد  اسى م بنت سعيد تندب زكجها مًشى عٍ إًبسىاًس(، كقوؿ نػي  كمنها: )غىَت
  ي معركة أحد:

ػػػػػػاسً يىػػػػػػا عىػػػػػػُت  ػػػػػػيض غىػػػػػػًَت إًبسى ػػػػػػوًدم ًبفى  جي
                               

ػػػػػػػػػػػػػػرمي ًمػػػػػػػػػػػػػػنى الًفتيىػػػػػػػػػػػػػػاًف لىبػػػػػػػػػػػػػػاسً    عىلىػػػػػػػػػػػػػػى كى
ػػػػػػػػػػػػػػػوًف نىًقيبىتيػػػػػػػػػػػػػػػوي                  ػػػػػػػػػػػػػػػًة مىيمي  صىػػػػػػػػػػػػػػػعًب اٍلبىًديهى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ أىلوًيىػػػػػػػػػػػػػػػًة رىكػػػػػػػػػػػػػػػاًب أىفػػػػػػػػػػػػػػػرىاسً   ضبى

(227) 
اغبلب أىف يقاؿ للناقة بىٍس بىٍس )بفت، الباء اإًلٍبساس: حثُّ اإلبل لًتىًدر  على حالبها، كاإًلٍبساسي عند  

( كىي الناقة اليت ال تىًدرُّ ًإال باإًلٍبساًس، كقد يقاؿ ذلك              ككسرىا(، كمنو جاءت تسمية )البىسيوسي
 .(228)لغَت اإًلبل
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بىٍس؛ كقد يكوف اؼبعٌت  ي ىذا البيت من )الزجر( حُت يسوؽ الراعي الدكاب فيقوؿ: ًبٍس ًبٍس، أك بىٍس 
ها ا سيٍقتي كفيو لغتاف: بىسىٍستيها، كأىٍبسىٍستيها؛ ًإذ ،ك))ىو صوت الزجر للس ٍوؽ، كىو من كبلـ أىىل اليمن

كزجىٍراها((
كبكبل اؼبعنيُت تأمر الشاعرةي عينىها أف ذبود بالدمع من غَت أٍف تنتظر أمرنا بذلك، أك ترغيبنا فيو،  ،(229)

 ؤىا تعبَتنا عن الفقداف كأمل الفراؽ.و؛ كإمنا جيب أف يصدر بكاعن زجرناأك 

 :الخاتمة
  تعريف الرثاء فإهنم يتحدثوف  ي عبلقتو باؼبدي،، بل كييرجعوف األكؿ إىل الثاين. نقادال يذكرحُت 
  كغناء بالتجربة اإًلنسانية، كتصويرنا ػبفي  ،ىو من أبرز الفنوف الشعرية كأكثرىا صدقنا الرثاءإٌف فن

  ، كاألحاسيس.اؼبشاعر
 كىم ، كفقداًف  ،جاء الرثاء  ي شعر اؼبرأة يظهر قواها اليت زبفيها كثَتنا ، فبل ذبعل من الرثاء ازديادى أحزافو

 .، كتذمرأمل
  كما تفنن الشعراء  ي التغزؿ باؼبرأة تفٌنٌن الشاعرات  ي رثاء الرجاؿ؛ بل أكثر رثائهٌن للرجاؿ، كلعلو يتجلى

ىذا البحث. كإذا كاف حضور اؼبرأة حُت يتغزؿ هبا الشعراء،  ذلك من خبلؿ ؾبموع النصوص الواردة  ي
ا للهجر، كالفراؽ، فإٌف حضورىا  ي أشعار الرثاء   باكُت أطبلؿ ديارىا تذكرنا، كشوقنا للقاء مث ربسرنا، ككمدن
كاف نػىفىسىها الذم أظهرت بو شاعريتها الفنية؛ فأظهر شعر الرثاء عند اؼبرأة الرؤية الفنية اليت لديها، 

 .كالقدرة على توجيو العاطفة  ي حاؿ الفجيعة كنزكؿ القضاء
  أهنا كردت  ي أغلبها على شكل قصائد متوسطة  -كمنها شعر الرثاء عند اؼبرأة  -البلفت  ي أشعار الرثاء

، كردبا كاف ذلك لطبيعة االنفعاؿ الذم  ،الطوؿ ال تتجاكز الثبلثُت بيتنا، فالقسم األكثر منها مقط عاتو
فهو  تاج إىل )القطع( أكثر من حاجتو إىل )الطوؿ(؛ ليسرع  ي بياف حزنو، كتأثره،  ؛يو الراثييكوف عل

 كالتنفيس عن مهو ككىٍجًده. 
  سارت الراثية  ي عصر صدر اإلسبلـ على اؼبنواؿ نفسو  ي قصائدىا كمقطعااها، كأشادت باعبوانب

اؼبتمثلة بالتذرع بالصّب كالتأسي خبلق القرآف الكرمي  ،بلميةبالقيم اإلس ياؼبتمثلة بالتزاـ الراثية كاؼبرثاإلميانية 
 كالرضا بقدر اهلل الذم ال مفر منو.

  اىتمت الشاعرة كغَتىا من الشعراء بتعداد مآثر اؼبيت، أك القتيل، أك األسرة اؼبنكوبة، كىو احملور
ة من خبلؿ بنائو الفٍت األساسي  ي كل رثاء، لكنها استطاعت أيضنا أٍف ذبعل لشعر الرثاء خصوصية فني

 كعناصره كتنوع األساليب فيو.
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  ،ظهر شعر الرثاء  ي األدب العريب عامةن دبعافو تعاكر عليها الشعراء، كتعداد صفات اؼبرثي، كمناقبو
كإظهار اغبزف، كالتحسر، كالبكاء على فقدانو، إال أٌف البحث كجد  ي شعر الرثاء عند اؼبرأة معاينى أخرل 

اعرة الراثية، كأكثرٍت منها، كتفردٍت هبا، فمثٌلت إضافةن فنية إىل تلك اؼبعاين اليت اقتضاىا اىتمٍت هبا الش
 فن الرثاء كموضوعو  ي الشعر العريب، تناكؿ البحث منها سبعة عشر معٌتن. 

  استعماؿ الصٌيغ الطلبية، كاالستفهاـ، كالنداء، كاألمر، كالنهي، كالدعاء؛ كذلك لطبيعة األساليب  ثيرى كى
تّبز من  ،لنفس دبا تنماز بو من حركة كذبددالطلبية اليت ال ربتمل الصدؽ كالكذب. كؼبا ؽبا من تأثَت  ي ا

 خببلؼ األسلوب اػبّبم الذم يتسم بالتقرير كاعبمود كالثبوت. ،خبلؽبا حيوية النص
 ؼبعرفة مستول ربٌوؿ خصائص اللساف إىل خصائص  ؛كقف البحثي على أسلوبية االنزياح  ي مراثي اؼبرأة

األسلوب، فتناكؿ أسلوب االنزياح  ي رثاء اؼبرأة؛ كاعتٌت بدراسة انزياحات أساليب اإلنشاء الطليب  ي 
مراثي اؼبرأة؛ لكوف اػبطاب فيها مشًتكنا بُت اؼبخاًطب كاؼبخاطىب؛ فبا يثَت اؼبتلقي الستنتاج دالالت 

 جديدة كمتعددة. 
 ألساليب اإلنشائية الطلبية  ي شعر الرثاء عند اؼبرأة  ي صبلتها صورة لفظية؛ ييعٌّب هبا عن اؼبعاين جاءت ا

 ألداء األفكار؛ كإنتاج الداللة.
  ككرد ذكر )الدمع كالدموع(  ي شعر الرثاء عند اؼبرأة بأكصاؼ متعددة، أسهمت  ي تعميق داللتو  ي

ًت(، ك)غَت  كمن ،، كأظهرت أمهيتها  ي سياؽ الرثاءالنص (، ك)ًدرىٍر(، )كىىاًطبلى تلك األكصاؼ: )سىرىبي
 ،) (، ك)السُّجوٍؿ(، ك)مهىيوٍؿ(، ك)اهماؿ(، ك)حىثيثو فبنوف(، ك)ميٍهراًؽ(، ك)سىحنا(، ك)عازب(، )غَت راؽو

دكًر(، )غىًَت إنٍػزىاًؼ(، ك) (، مىسكيوبً ك)ال نػىٍزًر(، ك)اعبيماف(، ك)ًمٍغزار(، ك)مدراًر(، ك)غىًَت مىٍنزيكًر(، ك)ؿبى
 ، ك)مسفوحه(، ك)غىًَت إًبسىاًس(.ك)سحًّا(
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. كتاج العركس، 5/138. كيينظر: لساف العرب، مادة )رثا(، 6/2352مادة )رثى(،  6( الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية،5)

38/125. 
 . 488/ 2معجم مقاييس اللغة، مادة )رثي(، ( 6)
 .1/109( العمدة  ي ؿباسن الشعر كآدابو، 7)
 .2/166. كيينظر: العمدة  ي ؿباسن الشعر كآدابو، ۱۱۱( نقد الشعر، 8)
 .194( األدب العريب  ي األندلس، 9)
 .171( الشعر اعباىلي قضاياه كظواىره الفنية 10)
 .2/166بو، ( العيمدة  ي ؿباسن الشعر كآدا11)
 .2/213( تاري  األدب العريب، 12)
 .86( األسلوب، 13)
ا، 14)  .11( الرثاء  ي الشعر العباسي، ابن الركمي أمنوذجن
 .5/161( هناية األرب  ي فنوف األدب، 15)
 .210، كالعصر اعباىلي، 5( يينظر: الرثاء، 16)
 .188( يينظر، نقد الشعر، 17)
 .5/219( مقاييس اللغة، 18)
 .480، كالكليات، 15/361، كاهذيب اللغة، 34/150تاج العركس،  ( يينظر:19)
 .14/101. كاهذيب اللغة، 9/353( يينظر: احملكم كاحمليط األعظم، 20)
-13/33اية األرب  ي فنوف األدب، . كهن153، كغذاء األلباب شرح منظومة اآلداب، 31-30صبهرة أشعار العرب،  ( يينظر:21)

 .1/204، كاغبماسة البصرية، 34
ًليً،((، برفع لفظ )بشاشة( على الفاعلية، 22)

ى
ةي الوىٍجًو اؼب كىو ( كرد عجيز ىذا البيت  ي بعض الركايات فيو إقواء؛ بلفظ ))كىقىل  بىشاشى

 .153مضاؼ، كلفظ )الوجو(: مضاؼ إليو ؾبركر، ك)اؼبلي،(: صفة ؾبركرة. يينظر: غذاء األلباب شرح منظومة اآلداب، 
 . 5/161فنوف األدب،  ( هناية األرب  ي23)
 . 77( األسلوب، 24)
 . 86( اؼبرجع نفسو، 25)
 .2/171( العمدة  ي ؿباسن الشعر كآدابو، 26)
فىعى فيو فأىكثر ... ىىضىبى القوـي كاٍىتىضىبوا  ي اغبديث خاضيوا فيو دي 27) ٍفعةن ( ىضبي اغبمى: ييقاؿ: ))ىىضىبى فبلفه  ي اغبديث ًإذا اٍندى

(، بعد ديٍفعةو كاٍرتػىفىعى  م((، لساف العرب، مادة )ٌىضىبى  .15/98ٍت أىصوااهي
 .371( ديواف أيب سباـ، 28)
 .77( اإلنساف كالزماف  ي الشعر اعباىلي، 29)
 .174( يينظر: الشعر اعباىلي قضاياه كظواىره الفنية، 30)
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 .172 -171( اؼبرجع نفسو، 31)
 .207( العصر اعباىلي، 32)
 .172الفنية، ( الشعر اعباىلي قضاياه كظواىره 33)
 .173( اؼبرجع نفسو، 34)
 .329( ديواف اػبنساء، 35)
(36 ،  .30( مقطعات مراثو
 .14( أنيس اعبلساء، 37)
(38 ،) يطىو قةي: اغبمامةي، يينظر: لساف العرب، مادة )طىوىؽى

 .8/224( اؼب
 .16/71( األغاين، 39)
 .210( العصر اعباىلي، 40)
 .3/66، كعيوف األخبار، 270( ديواف اغبماسة، 41)
 .386( ديواف اػبنساء، 42)
 .184( ببلغات النساء، 43)
 .186( اؼبرجع نفسو، 44)
 . 311-1/307( يينظر: السَتة النبوية، 45)
 . 1/307( اؼبرجع نفسو، 46)
(47 ،)  .7/344( قارعة الصعيد: طريق القّب. يينظر: لساف العرب، مادة )صىعىدى
: اسم مقدار اؼباء  ي 48) اكبدار صىببىًو، كاؼبوضع: منحدر، كحٌدر الشيء، أم: حطو من علوو إىل أسفل. يينظر: ( االكٍبداري كاغبىديكري

 ،) رى ةه ... كالفىريدي 3/83اؼبرجع نفسو، مادة )حىدى . كالفريد: كالفىريدي كالفىرائدي: الش ٍذري الذم يػىٍفًصل بُت اللٍُّؤلؤ كالذىب كاحدتو فىريدى
 .10/215ر: اؼبرجع نفسو، مادة )فػىرىدى(، الدُّرُّ ًإذا نيظمى كفيًصلى بغَته، يينظ

 .1/308( السَتة النبوية، 49)
يىمى(، 50) ة كالطبيعة كاػبيليق كالسجية، يينظر: لساف العرب، مادة )خى وىاد عند 4/270( اػبًيمي: الشيمى . ك)طىٌيًب اٍلميٍعتىصىٍر(، أىم: جى

 ،)  .9/238اؼبسأىلة كرمي يينظر: اؼبرجع نفسو، مادة )عىصىرى
ـى أىمران أىقبى،ى فيو كأىدرىؾى ما طىلب. يينظر: اؼبرجع نفسو، مادة )كىرىل(، ( 51)  .15/282كىارًم الٌزنىاًد: يقاؿ: كارًم الزِّناًد؛ ًإذا را
(52 ،) ًطَته أىم لو قىٍدره((، اؼبرجع نفسو، مادة )خىطىرى : ))ارتفاعي القىٍدًر كاؼباؿي كالشرؼي كاؼبنزلة كرجله خى  .137/ 4( اػبىطىري
 .1/309( السَتة النبوية، 53)
(54 ،) فىرى ٍنًفرى اؼبطر كغَته: كثير صبىو. يينظر: لساف العرب، مادة )سىحى  .6/193( اٍسحى
ـى(، 55) ـٍ: ضىٍرب النساًء صيدكرىىٌن ككجوىىهن  ي النياحة. يينظر: اؼبرجع نفسو، مادة )لىدى ا  .265/ 12( األلًتدى
(،  ( اٍستىٍخرىطى الر جيل  ي البكاء: لى  56)  .4/64فيو كاٍشتىد . يينظر: اؼبرجع نفسو، مادة )خىرىطى
يسن. يينظر: اؼبرجع نفسو، مادة )كىهىمى(، 57)

اـ: الرجل الثقيل اؼب هى  .12/180( الكى
 .1/310( السَتة النبوية، 58)
 .1/310( اؼبرجع نفسو، 59)
 .1/311( اؼبرجع نفسو، 60)
ةي: الغيّبة، ))كسيف ذك ريبىد )بفت61) . كاػبشيب من 5/107، الباء(؛ ًإذا كنت ترل فيو شبو غبار((، لساف العرب، مادة )ربد(، ( الرٍُّبدى

 ،)  . 4/94السيوؼ: الصقيل. يينظر: اؼبرجع نفسو، مادة )خىشىبى
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ا(،62) ىٍنظىر اغبىسىني الرائع اؼبالئ للعُت يينظر: اؼبرجع نفسو، مادة )بػىهى
 .1/529( البىهاءي: اغبيٍسن. كىو اؼب

 .3/47تاري  األدب العريب، ( يينظر: 63)
(64.)  ( لعل ىذا ما دفع )ابن األعرايب( أف ييسٌمي كتابو بػ)مقط عات مراثو
 .25( الشعر  ي موقعة صفُت، 65)
 .8/480( التفسَت القرآين للقرآف، 66)
 .196( يينظر: موسيقى الشعر، 67)
 . 1/168( العمدة  ي ؿباسن الشعر كآدابو، 68)
 .216، 214، 111العراؽ القدمي، ( يينظر: مقدمة  ي أدب 69)
 .17/206( يينظر: األغاين، 70)
 .9/64( العىجيوؿ: الٌثٍكلى، كصبعها: عيجيل. يينظر: لساف العرب، مادة )عىجىلى(، 71)
 .327-326( ديواف اػبنساء، 72)
 .3/47( تاري  األدب العريب؛ للرافعي، 73)
 .164( تاري  األدب العريب؛ لّبككلماف، 74)
 .7( الرثاء، 75)
 .1/46( تاري  األدب العريب؛ لببلشَت، 76)
 .2/171. كيينظر: العيمدة  ي ؿباسن الشعر كآدابو، 173( الشعر اعباىلي قضاياه كظواىره الفنية، 77)
 .207( العصر اعباىلي، 78)
 .225( أنيس اعبلساء، 79)
 .3/216( العقد الفريد، 80)
(، ( أىسًعديٍت: من قوؽبم: أسعدىتي النائحةي الثكلى؛ 81)  .6/265إذا بكت لبيكائًها. يينظر: لساف العرب، مادة )سىعىدى
 .90( معجم ديواف أشعار النساء  ي عصر صدر اإلسبلـ، 82)
 .325( ديواف اػبنساء، 83)
 .327-326( اؼبرجع نفسو، 84)
 .327( اؼبرجع نفسو، 85)
 .3/216( العقد الفريد، 86)
، 274- 273( اؼبفضليات، 87)  .580، كمقطعات مراثو
 .178، كببلغات النساء، 71/ 16( األغاين، 88)
 .393( ديواف اػبنساء، 89)
(90 ،) نىبى  .15/144( اؽبىٍنبىثىةه: األمور الشديدة، كاالختبلط  ي القوؿ. يينظر: لساف العرب، مادة )ىى
 . 552( البياف كالتبيُت، 91)
 .199 -198( معجم ديواف أشعار النساء  ي عصر صدر اإلسبلـ، 92)
 .256ػبنساء، ( ديواف ا93)
 .175( معجم ديواف أشعار النساء  ي عصر صدر اإلسبلـ، 94)
 .15/399( كؽب نا: صبع كاًلو، من الولو، كىو اعبىزىع، ككىٍجدى األـٌ على فػىٍقًد كلدىا، يينظر: لساف العرب، مادة )كىلىو(، 95)
: اؽبىمُّ كاغبيٍزفي، كييقاؿ: بكى فبلف شىجوة: إذا اندفع  ي96) ا(،  ( الش ٍجوي  .7/40البكاء، يينظر: اؼبرجع نفسو، مادة )شىجى
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 .124( أنيس اعبلساء، 97)
 . 79( ببلغات النساء، 98)
لىلى(، 218( أنيس اعبلساء، 99) ، كصار عليها مثل اعبيل. يينظر: لساف العرب، مادة )جى (، أم: كيسًفٍت الشمسي ٌللىًت الٌشٍمسي . ك)جي

2 /338. 
 .287-286عصر صدر اإلسبلـ، ( معجم ديواف أشعار النساء  ي 100)
 .175( اؼبرجع نفسو، 101)
 .90( اؼبرجع نفسو، 102)
ةي الن عامًة، أم أنو فػىٍرده ليس ًمثٍػليو  ي الش رؼ كالبػىيىضىًة اليت ىي تىرًيكةه 21–20/ 1( شرح هنا الببلغة، 103) . كبىيضىةي البػىلىد: ))تىرًيكى

ىا ليس معها غَتيىا((، احملكم كاحمليط األعظ  .8/237م، كىٍحدى
(104،) : الصلب الشديد، كأباف: اسم عببل. يينظر: لساف العرب، مادة )ىىضىبى  .97/ 15( اؽبىٍضبي
 . 261( شرح هنا الببلغة، 105)
 ( اؼبرجع نفسو. 106)
 .281( معجم ديواف أشعار النساء  ي عصر صدر اإلسبلـ، 107)
 .223( يينظر: إنتاج الداللة األدبية، 108)
ا 109)  .10نقديًّا، ( األسلوبية منهجن
 .7( رباليل أسلوبية، ؿبمد اؽبادم، 110)
 ( يينظر: آيات الدعاء  ي القرآف الكرمي، ص.111)
 .45( األسلوبية، 112)
 .46( يينظر: األسلوب، 113)
 .9( يينظر: األسلوبية مدخل نظرم كدراسة تطبيقية، 114)
 .104 –103األسلوب، ، كاألسلوبية ك 199 -198( يينظر: الببلغة كاألسلوبية د. ؿبمد بن اؼبطلب 115)
 .86( اؼبرجع نفسو، 116)
 .167( اؼبرجع نفسو، 117)
 .19( األسلوبية مدخل نظرم كدراسة تطبيقية، 118)
 .93( يينظر: األسلوبية كاألسلوب، 119)
 .23. كاألسلوبية مدخل نظرم كدراسة تطبيقية، 1/55( يينظر: اػبصائص، 120)
 .233( اذباىات البحث األسلويب، 121)
 .234، ( اؼبرجع نفسو122)
 .194( يينظر: بنية اللغة الشعرية، 123)
 .223( يينظر: إنتاج الداللة األدبية، 124)
 .199( الببلغة كاألسلوبية، 125)
 .350( خصائص األسلوب  ي الشوقيات، 126)
 .250( الببلغة كاألسلوبية، 127)
 .191( الببلغة العربية أسسها كعلومها كفنوهنا، 128)
 .143( ديواف اػبنساء، 129)



 

201 

 (1) م. الرقن التسلسلي2020 ديسوبر ،(2الوجلد الثالث، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 د. سامل عبود مبارؾ غامن ـ...الرثاء  ي شعر اؼبرأة  ي عصر صدر اإلسبل

 

 .23اعبلساء،  ( أنيس130)
 .18/266. كهناية األرب  ي فنوف األدب، 6( معجم ديواف أشعار النساء  ي عصر صدر اإلسبلـ، 131)
 .225( أنيس اعبلساء، 132)
 .161/ 5( هناية األرب  ي فنوف األدب، 133)
 .68( ببلغات النساء، 134)
 .125 -124( معجم ديواف أشعار النساء  ي عصر صدر اإلسبلـ، 135)
 .18/266، كهناية األرب  ي فنوف األدب، 6فسو، ( اؼبرجع ن136)
 .143( ديواف اػبنساء، 137)
 .351( منهاج البلغاء كسراج األدباء، 138)
 .189، كأساس الببلغة، 6/2337( يينظر: الصِّحىاح، 139)
 .87( يينظر: أساليب الطلب عند النحويُت كالببلغيُت، 140)
 .465( يينظر: اؼبرجع نفسو، 141)
(، ( الكيوري )بالضم142) وىرى  .184/ 12(: الٌرٍحلي، يينظر: لساف العرب، مادة )كى
(،  كىو الًتاب، ( اليػىعىاًفٍَتً: صبع يػيٍعفور: كىو الظيب الذم لونو كلوف العىفىر،143)  .9/284يينظر: اؼبرجع نفسو، مادة )عىفىرى
 . 127-126( أنيس اعبلساء، 144)
 .1/139( يينظر: التحرير كالتنوير، 145)
 . 439( يينظر: اإلؼباـ بشرح حقيقة االستفهاـ، 146)
(147 ،  .  30( مقطعات مراثو
 .266/ 18( هناية األرب  ي فنوف األدب، 148)
 .14( أنيس اعبلساء، 149)
 .16/71( تينسب ىذه األبيات للخنساء، كركل صاحب األغاين أهنا ليست ؽبا؛ كإمنا ىي ألخت ربيعة بن ميكٌدـ، يينظر: 150)
رنا حيٍزنيوي 177، كببلغات النساء، 16/71( األغاين، 151) ، ككرد فيو بلفظ: )سىًجبلن(  ي عجيز البيت األكؿ، كبلفظ: )بػىٍعدى الت فرؽى حى

(  ي عجيز البيت الثاين، كبلفظ: )كىٍجدي ميٍشًفقىةو(  ي صدر البيت الثالث.  بىاؽو
 . 101( األصمعيات، 152)
 .86( ببلغات النساء، 153)
 .18/266وف األدب، ( هناية األرب  ي فن154)
 .20/256( كشاؼ اصطبلح الفنوف، 155)
 .18/266( هناية األرب  ي فنوف األدب، 156)
 .39/ 11( اغبىٍضرىة: قػيٍربي الش ٍيًء، يينظر: تاج العركس من جواىر القاموس،157)
 .228/ 24( األغاين، 158)
 .219( أنيس اعبلساء، 159)
 .267( اؼبرجع نفسو، 160)
 ( اؼبرجع نفسو. 161)
ف 142واف اػبنساء، ( دي162) ًت العُتي بالدمع إذا تقاطىر، ييقاؿ: كىكىفىت العُتي الدٍمعى كٍكفنا، ككىكيفنا: أىسالتو. كأىككى ًة القىٍطًر: ككفى . كىاًكفى

 ،) : ىىطىلى كقطىر، يينظر: لساف العرب، مادة )كىكىفى  . 386 -15/385كتػىوىك فى
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 .297، 225، 218اإلسبلـ، ( يينظر: معجم ديواف أشعار النساء  ي عصر صدر 163)
 (، منسوبة إىل السيدة فاطمة رضي اهلل عنها.171. ككردت ىذه األبيات أيضنا، صفحة )136( اؼبرجع نفسو، 164)
 .12( معجم ديواف أشعار النساء  ي عصر صدر اإلسبلـ، 165)
 .115( اؼبرجع نفسو، 166)
 .67اإلسبلـ، . كمعجم ديواف أشعار النساء  ي عصر صدر 36( ببلغات النساء، 167)
 .266/ 18( ديواف هناية األرب  ي فنوف األدب، 168)
 .91( معجم ديواف أشعار النساء  ي عصر صدر اإلسبلـ، 169)
 .287-286( اؼبرجع نفسو، 170)
 .36. كمعجم ديواف أشعار النساء  ي عصر صدر اإلسبلـ، 216/ 15( األغاين، 171)
 .203( اؼبرجع نفسو، 172)
 .27ء  ي عصر صدر اإلسبلـ، ( معجم ديواف أشعار النسا173)
 .46( األسلوب، 174)
 .147( يينظر: آيات الدعاء  ي القرآف الكرمي، 175)
 .48( األسلوب، 176)
 .14( أنيس اعبلساء، 177)
(178 ،)  .227/ 6( يينظر: لساف العرب، مادة )سىرىبى
 ( اؼبرجع نفسو.179)
 .1/308( السَتة النبوية، 180)
 .4/324( يينظر: لساف العرب، مادة )درر(، 181)
 .1/310( السَتة النبوية، 182)
 .15/103( يينظر: لساف العرب، مادة )ىىطىلى(، 183)
 ( اؼبرجع نفسو.184)
 .287-286( معجم ديواف أشعار النساء  ي عصر صدر اإلسبلـ، 185)
(186 ،)  197 -13/196( يينظر: لساف العرب، مادة )مىنىنى
اغبديثي  ي بياف نسبة البيت للخنساء، كاختبلؼ ركايتو  ي كتاب ، كسبق 177، كببلغات النساء، 16/71( األغاين، 187)

 ( من ىذا البحث.22)ببلغات النساء(، يينظر صفحة )
(188 ،)  .15/78( لساف العرب، مادة )ىىرىؽى
(189 ،)  .15/79( اؼبرجع نفسو، )ىىرىؽى
 ( اؼبرجع نفسو.190)
 .6/188( اؼبرجع نفسو، مادة )سح،(، 191)
(، ( اؼبرجع نفسو، مادة )غى 192)  .9/183رىبى
(193،)  .15/79( اؼبرجع نفسو، مادة )ىىرىؽى
 .307-306( ديواف اػبنساء، 194)
 6/181( لساف العرب، مادة )سىجىلى(، 195)
 ( يينظر: اؼبرجع نفسو.196)
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 .15/135( اؼبرجع نفسو، مادة )مهىىلى(، 197)
اًؿ: مصدر عمل الٌدمع إذا صىٌبو، كرد  ي البيت )صفةن(، أم: دمعه منص198) (: ( اًهٍمى ب، ذك مهبلف. يينظر: اؼبرجع نفسو. ك)الن ًحيبي

 ،) ، كىو أشدُّ البكاء. يينظر: اؼبرجع نفسو، مادة )كبىىبى . كاألعواؿ من العىًويل: كىو رفع الصوت 65/14البكاءي بصىٍوتو طىويلو
/،)  .479بالبكاء، يينظر: اؼبرجع نفسو، مادة )عىوىؿى

ٍمع . كالغيريكًب: ))ال218( أنيس اعبلساء، 199) ؛ ًإذا ساؿى دىٍمعيها كمل ينقطٍع ... ككلُّ فػىٍيضىة من الد  دُّميوع حُت ذبرم، ييقاؿ: بعيًنو غىٍربه
 ،) ((، لساف العرب، مادة )غىرىبى . ك)األىٍكشىاؿ(: صبع كىشىل كىو ىنا اؼباء الكثَت. كالوىشىلي أيضنا: اؼباء القليل، كىو من 10/35غىٍربه

 .15/310، مادة )كىشىل(، األضداد. يينظر: اؼبرجع نفسو
 .127( ديواف اػبنساء، 200)
أ(، 201)  .1/468( يينظر: لساف العرب، مادة )بىكى
(202 ،)  .14/104( اؼبرجع نفسو، مادة )نػىزىرى
 .237( أنيس اعبلساء، 203)
(204 ،)  .2/369( يينظر: لساف العرب، مادة )صبىىنى
 .290( ديواف اػبنساء، 205)
(206 ،)  .10/64( لساف العرب، مادة )غىزىرى
(207 ،)  .4/324( اؼبرجع نفسو، مادة )دىرىرى
 .128 -127( أنيس اعبلساء، 208)
(209 ،)  .14/104( لساف العرب، مادة )نػىزىرى
(210 ،)  .14/105( اؼبرجع نفسو، مادة )نػىزىرى
(211 ،) رى  .3/83( يينظر: اؼبرجع نفسو، مادة )حىدى
 .226-225( ديواف اػبنساء، 212)
 .407( اؼبرجع نفسو، 213)
 .24/400العركس من جواىر القاموس، ( تاج 214)
 .          .316 -315( ديواف اػبنساء، 215)
(216 ،)  .6/302( لساف العرب، مادة )سىكىبى
 ( يينظر: اؼبرجع نفسو.217)
 .169( معجم ديواف أشعار النساء  ي عصر صدر اإلسبلـ، 218)
 . 5/26( الذابل: الدقيق اؽبزكؿ. يينظر: لساف العرب، مادة )ذىبىلى(، 219)
ٍيتي أىقػٍوىل اػبيل كأىشىدُّى220) . ( طرؼو كميت: الكيٍمتةي لوفه بُت الس واًد كاغبيٍمرة؛ يكوف  ي اػبيل كاإًلبل. كالعىرىب تقوؿ: الكيمى ا حواًفرى

 ،)  .154 -153/ 12يينظر: اؼبرجع نفسو، مادة )كىمىتى
 .46( معجم ديواف أشعار النساء  ي عصر صدر اإلسبلـ، 221)
 .6/183ادة )سىجىمى(، ( لساف العرب، م222)
 ( اؼبرجع نفسو.223)
 ( اؼبرجع نفسو.224)
 .199 -198( معجم ديواف أشعار النساء  ي عصر صدر اإلسبلـ، 225)
 .6/275( لساف العرب، مادة )سىفى،ى(، 226)
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 .218-217( معجم ديواف أشعار النساء  ي عصر صدر اإلسبلـ، 227)
(228 ،)  .1/406( لساف العرب، مادة )بىسىسى
(،  ( اؼبرجع229)  .1/407نفسو، مادة )بىسىسى
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Lamentation in the Poetry of Women in the Era of Early Islam 

(Technical Objective Study) 

          Dr. Salem Aboud Mubarak Ghanem 
 

 

 Abstract: 

The research deals with the study of female lamentation poetry as an art in which the 

woman found herself, through her strong emotions that God had instilled in her. 

Lamentation was the seaside on which the ships of those emotions and feelings were 

anchored. 

The research revealed the general meanings that poets experience in the art of lamentation, 

such as numbering the attributes of the lamentation, its merits, showing grief, regret, and 

crying over the loss. And                                more than that; it represented an artistic 

addition to those meanings required by the art of lamentation, and its topic in the Arabic 

poetry. 

The research focused on the method of dislodgment in the woman's lamentations, to find 

out the level of the transformation of the properties of the language into the characteristics 

of the style.  The speech in it is shared between the addresser and the addressee, which 

raises the receiver to deduce new and multiple connotations, through which the depth of 

suffering, sincerity of suffering, and grief at the lamenter is evident. 

The research also monitored descriptions of tears in the poetry of sorrow for women, as 

these descriptions contributed to deepening their significance in the text, and showed their 

importance in the context of lamentation. 
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 مدى تبني مهارات إدارة الصف في المنظمات التعليمية
 )دراسة ميدانية من وجهة نظر الطالب بالثانوية في مديرية مدينة المكال(

   

 د. عبد اهلل زلمد عبداهلل بن ثعلب                                                      د. ىاين سادلُت عمر بلعفَت              
 أستاذ مساعد                                                           قسم إدارة األعماؿ    -أستاذ مشارؾ           
 جامعة القرآف الكرًن والعلـو اإلسالمية                                          جامعة حضرموت     -كلية العلـو اإلدارية        

 الملخص:
مدى تبٍت مهارات إدارة الصف يف ادلنظمات التعليمية مبديرية ادلكال. إذل التعرؼ هدؼ ىذه الدراسة ستت

وقد تكوف رلتمع الدراسة من مجيع طالب ادلستوى الثالث أديب يف ثانويات مديرية ادلكال، والبالغ عددىم 
ا وطالبة مت اختيارىا من عينة من ( طالبً 132( طالًبا وطالبة، أما عينة الدراسة فتكونت من عدد )1267)

( مدارس للبنُت والبنات. وقد مت استخداـ ادلنهج الوصفي التحليلي 4مدارس الثانوية مبديرية ادلكال بلغت )
لتحليل بيانات الدراسة. وقد توصلت الدراسة إذل نتائج أعلها أف إدراؾ العينة ادلبحوثة عن توافر أبعاد مهارات 

جاءت على التوارل  امهارات إدارة الصف مرتبة تنازليً ستوى عاٍؿ، وأف مستوى توافر إدارة الصف رلتمعة مب
 على النحو اآليت: بعد السيطرة، بعد إدارة الوقت، بعد التحفيز.

 .مهارات، إدارة الصف، ادلنظمات التعليمية، ادلكالالكلمات المفتاحية: 

 :Introduction مقدمة 
التعليمية إحدى الركائز األساسية لنجاح ادلعلم يف احلصة الدراسية تعد اإلدارة الصفية يف ادلنظمات 

وحتقيق أىدافو التعليمية فيها، فعند اكتساب ادلعلم ذلذه ادلهارة التدريسية وقدرتو على إدارة الصف وتعاملو مع 
قد ىيأ  اف أيضً صلاح حصتو الدراسية، ويكو  يف اطً ادلتعلمُت باألساليب الًتبوية ادلناسبة يكوف بذلك قد قطع شو 

دارة الصفية البيئة التعليمية ادلناسبة لزيادة فهم ادلتعلمُت واستيعاهبم دلوضوع درسو. وبفقداف ادلعلم مهارة اإل
أخرى،  اا وبالقصور والضعف أحيانً على حصتو الدراسية بالفشل أحيانً ما سيتم احلكم  االناجحة فإنو غالبً 

ذبة للمتعلمُت، ومهما ريسية واألساليب التدريسية الشخصية اجلامهما أظهر ذلك ادلعلم من ادلهارات التد
يف استخداـ الطرؽ التدريسية احلديثة والوسائل التعليمية ادلشوقة ذلم، فافتقاده مهارة اإلدارة  ااجتهد أيضً 

وضوع ألعلية ىذا ادل اداؼ درسو، ونظرً الصفية الناجحة سيحوؿ بينو وبُت صلاحو يف حصتو الدراسية وحتقيقو أى
وتأثَته ادلباشر على صلاح ادلعلم يف مهمتو التدريسية وحتقيقو أىدافو الًتبوية والتعليمية ادلخططة، كما أكدت 
ذلك عدد من الدراسات واألحباث السابقة، فقد قاـ الباحثاف بإعداد ىذه الدراسة للتعرؼ على مدى تبٍتي 
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ة، وسيتم التطرؽ يف ىذه الدراسة إذل اإلدارة الصفية من ادلعلمُت يف ادلنظمات التعليمية دلهارات اإلدارة الصفي
حيث ادلفهـو واألعلية، وكذا استعراض مهارات اإلدارة الصفية وعناصرىا وخصائصها ادلختلفة، ومن مث احلديث 
عن حتليل بيانات الدراسة ادلستوحاة من أداة الدراسة )االستبياف(، ويف هناية الدراسة سيتم عرض النتائج 

 يات اليت توصل إليها الباحثاف بعد اكتماؿ ىذه الدراسة.    والتوص
 :Research Problem مشكلة البحث 

ة منهم يف قياـ أولئك غلتهد عدد من القائمُت على ادلنظمات التعليمية لتوفَت كادر تعليمي متميز، رغبً 
األىداؼ الًتبوية والتعليمية ادلرجوة يف كل ادلعلمُت بادلهاـ التدريسية ادلوكلة ذلم على النحو األمثل، وحتقيقهم 

مستوى من ادلستويات الدراسية، ويف كل مرحلة من مراحل التعليم لعاـ )األساسي والثانوي(، إال أف اكتساب 
ادلعلمُت ادلهارات أو الكفايات التدريسية ادلطلوبة يتفاوت من معلم إذل آخر ومن مادة دراسية إذل أخرى، 

دد من الدراسات واألحباث السابقة عن بعض تلك ادلهارات/ شلا يعوؽ حتقيق كامل وىذا أكدتو نتائج ع
 األىداؼ الًتبوية والتعليمية ادلخططة، ويضعف حتقيق سلرجات التعلم ادلطلوبة من تلك ادلنظمات التعليمية.

ا، فادلعلم وتأيت مهارة اإلدارة الصفية يف مقدمة تلك ادلهارات التدريسية ادلطلوب من ادلعلم امتالكه
مطالب بتنفيذ مجلة من اإلجراءات أو السلوكيات اليت تؤىلو للسيطرة على الصف، وصلاح خطتو. التدريسية، 
وحتقيقو أىدافو، ومنها القدرة على إثارة انتباه ادلتعلمُت وتشويقهم دلتابعة سَت الدرس، والتعرؼ على 

ة ادلناسبة حلل مشكالهتم الطارئة قبل عرض الدرس خصائصهم واجتاىاهتم وميوذلم، واستخداـ األساليب الًتبوي
.. اخل، وقد بدا ألحد كاتيب ىذا البحث من خالؿ مزاولتو تخداـ أساليب التعزيز ادلختلفة.وأثناءه وبعده، واس

دلهنة التدريس يف العديد من ادلنظمات التعليمية يف مديرية ادلكال مبراحلها ادلختلفة يف السنوات السابقة، 
عدد من ادلعلمُت يف تلك ادلدارس، أف بعض ادلعلمُت يف ادلنظمات التعليمية ال يستطيعوف ضبط  ومزاملتو

الصف والسيطرة على ادلتعلمُت، شلا دفع الباحثُت للقياـ هبذه الدراسة للوصوؿ إذل نتائج علمية دقيقة، وتقدًن 
د دراسة سابقة تتعلق بالبحث إذل عدـ وجو  ةكن أف حتد من ىذه ادلشكلة، إضافً توصيات عملية مقًتحة ؽل

صفية على حد بشكل رئيس يف مدى اكتساب ادلعلمُت يف ادلنظمات التعليمية يف مديرية ادلكال مهارة اإلدارة ال
 عليو فقد مت صياغة مشكلة الدراسة بالتساؤؿ الرئيس اآليت: ءعلم الباحثُت، وبناً 

 المكال لمهارات اإلدارة الصفية؟ما مدى تبّني المعلمين في المنظمات التعليمية بمديرية 
 ويتفرع من ىذا التساؤؿ الرئيس األسئلة اآلتية:  
 ما مدى تبٍتي ادلعلمُت يف ادلنظمات التعليمية مبديرية ادلكال دلهارات إدارة الوقت؟ 
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 ما مدى تبٍتي ادلعلمُت يف ادلنظمات التعليمية مبديرية ادلكال دلهارات التحفيز؟ 
  يف ادلنظمات التعليمية مبديرية ادلكال دلهارات السيطرة؟ما مدى تبٍتي ادلعلمُت 

 :study Hypothesesالفرضية الرئيسة 

 وؽلكن يف ضوء مشكلة الدراسة صياغة فرضية الدراسة كما يأيت:
 تتبنى المنظمات التعليمية في مديرية مدينة المكال مهارات إدارة الصف بمستوى ضعيف

  اشتقاؽ الفرضيات الفرعية اآلتية:ومن ىذه الفرضية الرئيسة ؽلكن 

 .تتبٌت ادلنظمات التعليمية يف مديرية مدينة ادلكال مهارات إدارة الوقت مبستوى ضعيف 
 .تتبٌت ادلنظمات التعليمية يف مديرية مدينة ادلكال مهارات التحفيز مبستوى ضعيف 
 وى ضعيف.تتبٌت ادلنظمات التعليمية يف مديرية مدينة ادلكال مهارات السيطرة مبست 

 :Study Objectivesأهداف الدراسة 

 ىدفت الدراسة إذل حتقيق األىداؼ اآلتية:
  .معرفة مدى تبٍتي معلمي اجلغرافيا دلهارات إدارة الصف يف ادلنظمات التعليمية مبديرية ادلكال 
 ديرية ادلكال من الوصوؿ إذل عدد من ادلقًتحات وادلعاجلات اليت ستمكين معلمي اجلغرافيا بادلدارس الثانوية مب

 الصف. اكتساب مهارات إدارة 
 مجتمع البحث وعينته:

تكوف رلتمع البحث من مجيع طلبة ادلستوى الثالث أديب يف ثانويات مديرية مدينة ادلكال، والبالغ عددىم 
عينة ( طالًبا وطالبة مفردة مت اختيارىا من 132( طالًبا وطالبة، أما عينة الدراسة فتكونت من عدد )1267)

% 10( مدارس للبنُت والبنات، وتشكل عينة الدراسة ما نسبتو 4من مدارس الثانوية مبديرية ادلكال بلغت )
ألسلوب العينة العشوائية الطبقية، حيث مت تقسيم رلتمع  ا، وقد مت اختيار عينة البحث وفقً من رلتمع الدراسة

 مت أخذ عينة عشوائية من كل طبقة.البحث إذل طبقتُت علا طبقة الذكور وطبقة اإلناث، ومن مث 
 :Data Sourcesمصادر جمع البيانات 

 اعتمد الباحثاف يف حبثهما على ادلصادر اآلتية: 
 ادلصادر األولية: قاـ الباحثاف جبمع بياناهتم ادلتعلقة باجلانب العملي أو التطبيقي من خالؿ أداة االستبياف. -1
الدوريات العلمية احملكمة، الرسائل واألطروحات العلمية، ادلواقع ادلصادر الثانوية: مثل الكتب ادلنشورة،  -2

 باللغتُت العربية واألجنبية وغَتىا من ادلصادر. اإللكًتونية ادلعًتؼ هبا أكادؽليً ا
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 :Study Approachمنهج الدراسة 

كذلك دتت قاـ الباحثاف باالعتماد على ادلنهج الوصفي التحليلي، كونو يناسب ىذا النوع من الدراسات.  
 .(SPSS)االستعانة يف عملية حتليل البيانات على الربنامج اإلحصائي 

 مصطلحات الدراسة: 
 :المهارة 

السرعة والدقة يف أداء عمل من األعماؿ مع االقتصاد يف  ( ادلهارة بأهنا "2008يعرؼ مسارة والعديلي )
( ادلهارة بأهنا "التمكن 2014، وتعرؼ اخليكاين )(1)" اأو مركبً  ايكوف ىذا العمل بسيطً  الوقت ادلبذوؿ، وقد

 .(2)من إصلاز مهمة معينة بكيفية زلددة، وبدقة متناىية وسرعة يف التنفيذ"
  :اإلدارة الصفية 

( مفهـو اإلدارة الصفية بأهنا " رلموعة من األنشطة اليت يستخدمها ادلعلم يف تنمية 2003يعريؼ زيتوف )
لدى التالميذ وحذؼ األظلاط غَت ادلناسبة، وتنمية العالقات اإلنسانية اجليدة وخلق األظلاط السلوكية ادلناسبة 

( اإلدارة 2004) ، بينما عريفت قطامي(3)" جو اجتماعي فعياؿ ومنتج داخل الفصل واحملافظة على استمراريتو
شطة الصفية وما يبذلو الطلبة العملية ادلنظمة وادلخططة اليت يوجو فيها ادلعلم جهوده لقيادة األنالصفية بأهنا: " 

. (4)من أظلاط سلوؾ تتصل بإشاعة ادلناخ ادلالئم لتحقيق أىداؼ تعليمية سلططة ؼلططها ادلعلم ويعيها الطلبة "
" مجيع اإلجراءات والتدابَت اليت يستخدمها ادلعلم لتوفَت بيئة صفية الطناوي فتعريؼ إدارة الصف بأهنا أما 

احلفاظ على مالءمتها واستمراريتها مبا ؽلكينو من حتقيق األىداؼ التعليمية مالئمة للتعليم والتعلم، و 
 .(5)ادلنشودة"

 :Previous Studiesالدراسات السابقة 

اطلع الباحثاف على بعض الدراسات السابقة ادلتعلقة مبوضوع الدراسة، وؽلكن عرض أىم تلك الدراسات 
 على النحو اآليت:

 :(6)(1111)( دراسة الطعاني 1

ىدفت ىذه الدراسة إذل التعرؼ على شلارسة ادلهارات اإلدارية الصفية األساسية لدى معلمي التعليم 
ا ( معلمً 180الثانوي يف زلافظة الكرؾ بالعراؽ، ومت اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية وبلغ حجمها )

ت على ادلرتبة األوذل بالنسبة ومعلمة، وتوصلت الدراسة إذل أف مهارة األنشطة الصفية والتفاعل الصفي حصل
 لإلدارة الصفية، وحصلت مهارة اإلرشاد الًتبوي على ادلرتبة األخَتة.
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 :(7)(1112)دراسة المكصوصي ( 2

ىدفت ىذه الدراسة إذل تقوًن مهارات إدارة الصف وضبطو لدى مطبقي قسم التاريخ، ودتثلت عينة 
اجلامعة ادلستنصرية للعاـ الدراسي  كلية الًتبية/ا من طلبة قسم التاريخ يف  ( مطبقً 80الدراسة يف )

ـ. ودتثلت أىم نتائج البحث يف ضعف ادلستوى العاـ ألداء الطلبة ادلطبقُت يف مهارات إدارة 2012/2013
 الصف وضبطو.

 

 :(8)(1118)دراسة الزهراني ( 3

ميكية يف إدارة الصف ىدفت ىذه الدراسة إذل التعرؼ على درجة شلارسة ادلعلمُت ألسلوب القيادة الدينا
ا ادللتحقُت بالربنامج يف كلية الًتبية تربويً  ا( قائدً 44من وجهة نظر ادلعلمُت، وتكونت عينة الدراسة من )

ـ، وتوصل الباحث لعدد من النتائج، من أعلها اطلفاض شلارسة ادلعلمُت للقيادة 2017جبامعة أـ القرى لعاـ 
 تعلقة باستخدامات التقنية يف إدارة الصف.الًتبوية الصفية، واطلفاض مهاراهتم ادل

 

 :(9)(1112) دراسة الصمادي وآخرين ( 2

ىدفت ىذه الدراسة إذل الكشف عن واقع شلارسة ادلعلمُت حلفظ النظاـ وإدارة الصفوؼ من وجهة نظر 
( معلًما ومعلمة من زلافظيت عجلوف وجرش لعاـ 180ادلعلمُت أنفسهم، وتكونت عينة الدراسة من )

ـ، وقد أظهرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية يف شلارسة ادلعلمُت دلهارات حفظ 2008/2009
 النظاـ وإدارة الصف ولصاحل اإلناث.

 

 :(10)(1111)دراسة أحمد ( 5

ىدؼ البحث إذل إبراز أعلية إدارة الصف اجليدة يف العملية التعليمية وحتديد ادلهارات الضرورية الالزمة 
إدارتو لصفو، وكذا الوقوؼ على واقع توافر بعض مهارات إدارة الصف لدى معلمي مرحلة  للمعلم عند

األساس يف زللية أـ درماف بالسوداف، كما ىدؼ البحث إذل حتديد مهارات إدارة الصف اليت يفتقدىا معلمو 
بويُت مبحلية أـ ( مفردة من ادلشرفُت الًت 40مرحلة األساس يف زللية أـ درماف. وتكونت عينة الدراسة من )

% من رلتمع البحث، وتوصل البحث إذل نتائج عدة منها: أف أكثر ادلهارات توافرًا لدى 50درماف بنسبة 
ادلعلمُت ىي مهارات إدارة االجتماع، مث تأيت يف الًتتيب مهارات القيادة، مث مهارات حل ادلشكالت مث 

 مهارات التنظيم. 
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Delceva (2014)دراسة (6
(11): 

الدراسة بعنواف "إدارة الصف" وىدفت إذل اكتشاؼ ادلسارات اليت دتكن ادلعلمُت من إدارة عملهم ىذه 
مع الطالب يف الفصل الدراسي يف ادلدارس االبتدائية يف مجهورية مقدونيا، ومن أجل اكتشاؼ ما إذا كانت 

احمللي والوطٍت. وقد توصلت  ىناؾ اسًتاتيجية ملموسة لتعزيز إدارة الفصوؿ الدراسية وتنفيذىا على ادلستوى
الدراسة إذل رلموعة من النتائج، أعلها: أف ىناؾ عجزًا يف مهارات إدارة الفصل الدراسي بُت ادلعلمُت، وىو ما 

 .يرجع أيًضا إذل بعض اذلفوات يف التعليم األورل للمعلمُت
 :(12)مSADIK, and AKBULUT (1115)دراسة ( 7

ت إدارة الفصوؿ الدراسية للمعلمُت يف ادلدارس الثانوية )عينة من مدينة ىذه الدراسة بعنواف "تقييم مهارا
ذل اكتشاؼ مهارات إدارة الفصوؿ الدراسية للمعلمُت العاملُت يف ادلدارس الثانوية يف إأضنة بًتكيا(" وىدفت 

ية أو غَت كافية. مدينة أضنة من حيث ادلتغَتات ادلختلفة، ومن مث ادلهارات اليت غلد ادلعلموف أنفسهم أهنا كاف
وأوضحت نتائج الدراسة أف ىناؾ عالقة مهمة بُت مهارات إدارة الفصوؿ الدراسية وبعض ادلتغَتات، مثل 
اجلنس والعمر واخلربة ادلهنية وقراءة كتب إدارة الفصوؿ الدراسية، واخللفية الًتبوية، وأنواع ادلدارس. كما بينت 

ثر ىي التعاوف مع اإلدارة وأولياء األمور ومؤسسة تقدًن ادلشورة ف ادلهارات اليت غلب حتسينها أكأالدراسة 
للمشاكل اليت ال ؽلكن للمعلمُت التغلب عليها، استخداـ ادلعدات التعليمية إلغلاد االرتباط مع زلتوى احلصة، 

 . من السيطرة على السلوكيات اإلشكاليةوتوجيو الطالب للقياـ بأنشطة أكثر إنتاجية بداًل 
 :Harun and Other (2015)(13)دراسة ( 8

ىذه الدراسة بعنواف "مهارات اإلدارة الصفية الفعالة يف الًتبية الرياضية مبعهد تعليم ادلعلمُت"، وىدفت إذل 
مراجعة مهارات اإلدارة الصفية الفعالة يف الًتبية البدنية لتحديد كيفية التعامل مع اسًتاتيجيات إدارة الفصل 

االتصاالت وحتديات السلوؾ واالنضباط يف معهد تعليم ادلعلمُت. وقد بينت نتائج  الدراسي مع الًتكيز على
الدراسة أف احملاضرين يوافقوف بشدة على تقنيات إدارة الفصل اإلغلابية، وؼلتلفوف بشدة مع تقنيات إدارة 

تقنيات إدارة  الفصل السلبية يف معهد تعليم ادلعلمُت. كما أظهرت الدراسة أف احملاضرين الذين استخدموا
 .الفصل اإلغلايب كانوا أكثر عرضة لطلب تعاوف طالهبم وشعروا بضغوط وظيفية أقل

 :Omodan and Other  (2018)(14)دراسة ( 9

ىذه الدراسة بعنواف "تعزيز األداء األكادؽلي للطالب يف ادلدارس الثانوية: تقلب مهارات إدارة الفصل" 
وىدفت إذل دراسة إدارة الفصل مع الًتكيز على التحكم يف الفصل وكذلك االنضباط داخل الفصل يف عالقة 
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ا. وقد بينت نتائج الدراسة أف مستويات مع األداء األكادؽلي لطالب ادلدارس الثانوية يف والية إيكييت، نيجَتي
إدارة الفصل واألداء األكادؽلي للطالب يف ادلدارس الثانوية يف والية إيكييت كانت معتدلة. أظهرت النتائج 
أيًضا وجود عالقة معنوية بُت إدارة الفصل واألداء األكادؽلي للطالب، وتبُت أف التحكم يف الفصل واالنضباط 

 طُت بشكل إغلايب باألداء األكادؽلي للطالب. يف الفصل كانا مرتب
Yaman and Tutkun (2019)دراسة ( 11

(15): 

وىذه الدراسة بعنواف "مستويات مهارات إدارة الفصوؿ الدراسية دلعلمي رياض األطفاؿ"، وىدفت إذل 
الدراسة إذل حتديد مستويات مهارات إدارة الفصوؿ الدراسية دلعلمي رياض األطفاؿ يف سقاريا. وقد توصلت 

رلموعة من النتائج، أعلها: أف مستويات مهارة الفصل الدراسي دلعلمي رياض األطفاؿ كانت أعلى بقليل من 
ادلتوسط، وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية يف مستويات مهارات إدارة الفصل الدراسي دلعلمي رياض 

وادلستوى التعليمي وسنوات األقدمية ادلهنية األطفاؿ حبسب احلالة الزواجية والعمر ومستوى الدخل ادلدرؾ 
وعدد الطالب يف الفصل وأخذ التدريب أثناء اخلدمة. وتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف مستويات مهارات 

ا اف إدراؾ ادلعلمُت إدارة الفصل الدراسي دلعلمي رياض األطفاؿ وفًقا دلوقع ادلدرسة ونوع ادلدرسة. وتبُت أيضً 
 .دارس اخلاصة مهارات إدارة الصف لديهم أعلى من ادلدرسُت العاملُت يف ادلدارس العامةالعاملُت يف ادل

 المحور األول: الجانب النظري:
 اإلدارة الصفية:

. وتعد إحدى الركائز (16)إدارة الصف ىي إحدى ادلهارات اليت ػلتاجها ادلعلموف للتدريس الفعاؿ
وحتقيق أىدافو التعليمية فيها، فعند اكتساب ادلعلم ىذه ادلهارة األساسية لنجاح ادلعلم يف احلصة الدراسية 

التدريسية وقدرتو على إدارة الصف وتعاملو مع ادلتعلمُت باألساليب الًتبوية ادلناسبة يكوف بذلك قد قطع 
تعلمُت ا قد ىيأ البيئة التعليمية ادلناسبة لزيادة فهم واستيعاب ادلا يف صلاح حصتو الدراسية، ويكوف أيضً شوطً 

ا ما سيتم احلكم على حصتو الدراسية دلوضوع درسو. وبفقداف ادلعلم دلهارة اإلدارة الصفية الناجحة فإنو غالبً 
ا أخرى، مهما أظهر ذلك ادلعلم من ادلهارات التدريسية واألساليب ا وبالقصور والضعف أحيانً بالفشل أحيانً 

ا يف استخداـ الطرؽ التدريسية احلديثة والوسائل يضً التدريسية الشخصية اجلاذبة للمتعلمُت ومهما اجتهد أ
التعليمية ادلشوقة ذلم، فافتقاده مهارة اإلدارة الصفية الناجحة سيحوؿ بينو وبُت صلاحو يف حصتو الدراسية 

 وحتقيقو ألىداؼ درسو.
       



 

222 

 (5) م. الرقن التسلسلي2020 ديسوبر ،(2الوجلد الثالث، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلىم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 بن ثعلب د. عبد اهلل زلمد ،بلعفَت ىاين سادلُت د. ...الصف يف ادلنظمات التعليمية مدى تبٍت مهارات إدارة

 مفهوم اإلدارة الصفية:
ة يف تعريف مفهـو اإلدارة الصفية، وؽلكن اختلفت آراء الباحثُت ووجهات نظرىم يف رلاؿ اإلدارة الًتبوي

 للباحثُت استعراض عدٍد من التعريفات ادلتعلقة مبفهـو اإلدارة الصفية على النحو اآليت:
( مفهـو اإلدارة الصفية بأهنا " رلموعة من األنشطة اليت يستخدمها ادلعلم يف تنمية 2003يعريؼ زيتوف )

وحذؼ األظلاط غَت ادلناسبة، وتنمية العالقات اإلنسانية اجليدة وخلق  األظلاط السلوكية ادلناسبة لدى التالميذ
( اإلدارة 2004، بينما عريفت قطامي )(17)جو اجتماعي فعياؿ ومنتج داخل الفصل واحملافظة على استمراريتو"

وما يبذلو الطلبة الصفية بأهنا: " العملية ادلنظمة وادلخططة اليت يوجو فيها ادلعلم جهوده لقيادة األنشطة الصفية 
 .(18)من أظلاط سلوؾ تتصل بإشاعة ادلناخ ادلالئم لتحقيق أىداؼ تعليمية سلططة ؼلططها ادلعلم ويعيها الطلبة"

( مفهـو اإلدارة الصفية بأهنا "مجيع اإلجراءات ادلنظمة اليت يقـو هبا ادلعلم 2007وعريؼ العاجز والبنا )
غرفة الصف، يهدؼ إذل حتقيق األىداؼ التعليمية وفق أظلاط وادلتعلموف لتوفَت مناخ دراسي فعاؿ داخل 

 لتحقيق غايات وأىداؼ اتجمتمع الذي يعيشوف ء شاماًل سلوكية مرغوبة، تعمل على بناء شخصية ادلتعلمُت بناً 
( مفهـو اإلدارة الصفية بأهنا "رلموعة من العمليات وادلواقف التعليمية/ 2014، بينما يعرؼ ىالؿ )(19)فيو"
مية اليت يتم فيها التفاعل ما بُت الطالب وادلدرس، والطالب وادلنهاج، والطالب وزميلو الطالب اآلخر التعل

ا عريفت الطناوي إدارة الصف بأهنا " مجيع اإلجراءات ، وأخَتً (20)وتوجيهها لتحقيق األىداؼ ادلوضوعة"
علم، واحلفاظ على مالءمتها واستمراريتها مبا والتدابَت اليت يستخدمها ادلعلم لتوفَت بيئة صفية مالئمة للتعليم والت

 .(21)ؽلكينو من حتقيق األىداؼ التعليمية ادلنشودة"
 أهمية اإلدارة الصفية:

لإلدارة الصفية أعليتها يف مدى ادلمارسة الفصلية للتعليم والتعلم، واليت تكمن يف أهنا توفر جًوا أكادؽلًيا 
وتعمل على حفظ النظاـ وضبط الصف وفق خطة أعدىا ادلعلم من التفاعل الصفي بُت ادلعلم وادلتعلمُت، 

. كما تقـو إدارة الصف بدور مهم للغاية يف عملية التعليم والتعلم؛ إذ إهنا شلارسة (22)واستجاب ذلا ادلتعلموف
    حقيقية مفيدة يف العملية التعليمية من ادلعلمُت إذل الطالب. لذلك، قد ال يرتبط صلاح أي نظاـ تعليمي 

 . (23)ا ألف ادلدرسُت ىم مدراء يف الفصل أو الصف الدراسينظرً  .فعالية إدارة الصفإال ب
 خصائص اإلدارة الصفية:

تشًتؾ اإلدارة الصفية مع ميادين اإلدارات األخرى، يف أهنا هتدؼ إذل بلوغ أفضل النتائج بأقل كلفة من  -1
 أعلها:ا إال أف ذلا بعض اخلصائص ادلميزة ذلا ومن الوقت واجلهد معً 
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تعاملها مع جوانب متعددة، فادلعلم يتعامل مع غرفة الصف والطالب وأولياء أمورىم وادلنهج الدراسي  -2
 ومدير ادلدرسة واذليئة التدريسية.

اإلدارة الصفية تتسم بالعالقات اإلنسانية، فمن واجب ادلعلم أف يعمل على تنمية العالقات اإلنسانية مع  -3
 طلبتو بعضهم ببعض من جهة أخرى.طالبو بشكل سليم من جهة ومع 

صعوبة قياس التغَت يف سلوؾ الطالب وتقوؽلو، حيث إف ىناؾ مؤسسات اجتماعية تربوية أخرى يف  -4
 اتجمتمع تؤثر يف النمط ادلعريف والسلوكي للطالب، وبالتارل تؤثر يف إصلاز ادلعلم.

ا ا جيدً ا ومسلكيً ا علميً ا إعدادً االىتماـ بالتأىيل العلمي وادلسلكي للمعلم، كونو غلب أف يكوف معدً  -5
وىي عملية التدريس، فالتدريس علم ؼلتص بفهم  (24)ا بشكل يتالءـ مع ادلهمة اليت يقـو هباومناسبً 

عملية التدريس وحتسينها من خالؿ تطوير نظريات أو ظلاذج تطبيقية ىدفها توصيف الطرائق ادلثلى 
 . (25)بأقصى درجة من الفعالية إلحداث التعلم ادلرغوب فيو لدى الطالب ادلتعلمُت

تتعامل مع ادلعلمُت ألهنم "ىزياز وزلركو النظاـ التعليمي على األخص يف ادلرحلة الثانوية ألف جودة التعليم  -6
 .(26)وادلدرسية على وجو اخلصوص تعتمد على ميوذلم جتاه العمل واألداء الوظيفي الالحق

 : عناصر نجاح اإلدارة الصفية
النظر يف حتديد عناصر صلاح اإلدارة الصفية، ورغم ىذا التباين فإف ىناؾ عناصر ثابتة تباينت وجهات 

( على النحو 2007ا وقد أمجعت عليها الدراسات الًتبوية يف بيئات سلتلفة، وقد حددىا العاجز والبنا )تربويً 
 اآليت:

 التخطيط الجيد: -1
وفير إدارة صفية ناجحة للمعلم، يشعر ا من عمل ادلعلم، فالتخطيط بكل جوانبو يا مهمً يشكل عنصرً 

 خالذلا بالعطاء، ويشعر خالذلا الطالب بالتعلم.
 توفير الجو المالئم: -1

ا للعملية التعليمية التعلمية، أي أف يعمل ادلعلم على توفَت تفاعل صفي ناجح، حبيث غلعل الطالب زلورً 
 وذلك إلثارة دافعية الطالب، وحىت ال ؼليم عليهم ادللل.

 ة على انضباط الصف:المحافظ -3
على ادلعلم أف يدير صفو بشكل يوفر لو انضباط صفي، ويوفر لو السيطرة على رلريات األمور دوف 

 ا للطالب.ا واضحً ا معينً تسلط، وعلى ادلعلم أف يشارؾ الطالب ادلسؤولية ويضع نظامً 
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 االتصال الفاعل بين المعلم واإلدارة وبين المعلمين أنفسهم: -2
اليت تسود ادلناخ ادلدرسي تؤثر بشكل فاعل على اإلدارة الصفية للمعلم، فالعالقات  العالقات اجليدة

 احلميدة بُت ادلعلمُت تعمل على توفَت جو ودي للجميع شلا غلعل الطالب يعيشوف يف أجوائو.
 االتصال الفاعل بين المدرسة واألهل: -5

يؤدي االتصاؿ الفاعل بُت ادلدرسة واألىل إذل تكامل دور كل منهم، وتوحيد رؤية مكملة لدور ادلدرسة، 
 فمعرفة أولياء األمور مبشاكل أبنائهم عن قرب ومسبباهتا، يوفر طرًقا سليمة للحلوؿ. 

 شخصية المعلم وتقبله لمهنته: -6
ب على ادلعلم أف يتمثل ىذه ادلهنة ومبادئها من ادلهم أف يتقبل كل معلم مهنتو ويدرؾ أعليتها، ولذلك غل

يف كل تصرؼ من تصرفاتو، وعليو أف يتحلى بادلوضوعية واحلـز وتقبيل الطالب، والعمل على تعديل سلوكهم 
 .(27)يف كل موقف

 ( عدداي من العوامل احملققة لإلدارة الصفية الناجحة ومنها:2007كما حديد )ىالؿ،
للمدرس وما ؽلتلكو من معلومات وخربات تعليمية متنوعة وإمكانيات علمية كي  توافر اخلربات التعليمية( 1 

 يصل إذل األىداؼ اليت خطط ذلا.
 ( شخصية ادلدرس ودوره يف هتيئة البيئة الصفية الناجحة وادلناخ التنظيمي ادلتميز داخل القاعة الدراسية.2
 لبة، وبُت الطلبة أنفسهم.( حفظ النظاـ داخل الصف والتفاعل ادلثمر بُت ادلدرس والط3
 ( توافر البيئة الصفية التعليمية ادلناسبة كإطار يتم فيو التعلم.4
 ( توافر ادلناخ النفسي واالجتماعي والعاطفي للطلبة وسيادة العالقات اإلنسانية بُت ادلدرس والطلبة.5
 ( حسن تصرؼ ادلدرس يف معاجلة ادلشكالت الطارئة وتقديره السليم ذلا.6
 .(28)ابعة الطلبة متابعة مستمرة وتقوؽلهم، فضاًل عن معرفة ادلدرس خلربات طلبتو العلمية واالجتماعية( مت7

 مهارات المعلم في اإلدارة الصفية:
أف ادلهارات ليست مفهوًما رلرًدا، بل ىي مرتبطة باألفراد من جهة وبالتشغيل من جهة أخرى، شلا يعٍت إهنا 

ونتيجة الختالؼ الكتاب على تعريف ماىيتها . (29)ة واالجتماعية والتنظيميةتتحدد جبملة من اجلوانب الفردي
ا صعوبات تتعلق بأبعادىا أو أقسامها وتطبيقاهتا يف كافة ونطاقها بسبب تعقد مفاىيمها فقد وجدت أيضً 

 الصفية كما يأيت:رلاالت احلياة العملية. وؽلكن للباحثُت التطرؽ إذل أىم أنواع/ أبعاد مهارات ادلعلم يف اإلدارة 
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مهارة إدارة الوقت: يعرؼ مفهـو إدارة الوقت بأنو " عملية ختطيط وتنظيم وتوجيو ورقابة الوقت مبا ؽلكننا  -1
وسلوؾ الفرد جتاه . (30)و القياـ بأعماؿ كثَتة يف وقت قصَتأمن اختيار الشيء الصحيح ادلراد عملو 

والقيم اليت تكونت لدى ىذا الفرد ضلو التعامل الوقت ىو سلوؾ مكتسب من كل من البيئة االجتماعية 
وحىت يستطيع ادلعلموف يف ادلدارس إدارة أوقات أعماذلم فهم "حباجة قصوى إذل بيانات . (31)مع الوقت

ا على بينة من أمرىم ومعلومات تعرفهم بأىداؼ ادلدرسة وسياساهتا وخططها ونظمها حىت يكونوا دائمً 
. يف األوقات ادلناسبة ووفق جدوؿ زمٍت (32)األىداؼ التعليمية للمرسة" يف تصرفاهتم وسلوكهم ضلو حتقيق

 مزمن وزلدد بدقة.
مهارة التحفيز: إف جودة عملية التحفيز وحتقيق أىدافها ادلرجوة منها تعرب عن مستوى ادلهارة وحسن  -1

ارة يف كيفية القيادة... يف حتقيق أقصى استثمار ذلذه العملية لتحقيق أىداؼ ادلنظمة. حيث تكمن ادله
رصد وتقييم حاجات األفراد ورغباهتم ووضع ما يناسب ذلك من نظاـ حتفيز ومتابعة يعمل على استثمار 

احلوافز ال ػلدث التحفيز أو تنشيط الدوافع  . وبغَت(33)ىذه احلاجات أو الرغبات بالشكل الكامل
فإنو ؽلكن القوؿ "أف تكوف معلًما  . وبالتارل (34)وبالتارل تكوف السلوكيات غَت مقبولة وال يتحقق اذلدؼ
 .(35)كفًؤا يعٍت أف تعرؼ ما وكيف حتفز الطالب على التعلم"

مهارة السيطرة: ؽلثل التحكم أو السيطرة يف الفصل أحد أكرب التحديات اليت يواجهها ادلعلموف أثناء  -3
ادلعلم  ومن الضروري معرفة أف قدرة تدريسهم يف أي صف دراسي، بغض النظر عن مستوى الصف...

على التحكم أو السيطرة يف الصف تبدو من بُت أكثر العوامل ادلؤثرة اليت ؽلكن أف تساعد الطالب على 
.. وحىت يستطيع ادلعلمُت السيطرة (36)تطوير مواقف إغلابية جتاه التعلم وتعزيز األداء األكادؽلي للطالب
حباجو إذل منحهم" السلطة والقدرة على على إدارة الصف ودتكينهم من القياـ بأعماذلم ومهامهم، فإهنم 

صنع القرارات واختاذىا، واالستجابة دلطالب التالميذ أو الطالب واحتياجاهتم، وادلبادرة حلل ادلشكالت 
 .(37)بطريقة مباشرة من غَت الرجوع لإلدارة ادلدرسية"

 المحور الثاني: الجانب العملي
  أواًل: تحليل البيانات الديمغرافية:

 ( يبُت اخلصائص الدؽلغرافية لعينة الدراسة 1جدوؿ رقم )      
 النسبة المئوية التكرار البيبن المتغير

 العور 1
 %100 132 سنة 20أقل من 

 %0 0 سنة     20أكثر من 

 الجنس 2
 %56 74 ذكر

 %44 58 أنثى

3 
عور الثانىية التي 

 يدرس فيها الطالب

 %0 0 سنوات          5أقل من 

 %25 1 سنوات  10أقل من  – 5من 

 %0 0 سنة 15أقل من  –سنوات  10من 

 %25 1 سنة 20أقل من  –سنة  15من 

 %50 2 سنة                                              20أكثر من 
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تقع أعمار أفرادىا ضمن الفئة العمرية )أقل  ( أف العينة ادلبحوثة1يتبُت من خالؿ بيانات اجلدوؿ رقم )
، وبالتارل فإف الفئة العمرية % من إمجارل العينة100( وبنسبة 132سنة(، حيث بلغ تكرارىم ) 20من 

% من إمجارل عينة 0سنة( دل يقع ضمنها أٌي من أفراد العينة، وبلغ تكرارىا )صفر( وبنسبة 20)أكثر من 
 البحث.

( وبنسبة 74( أف الطالب ىم األكثر تكرارًا؛ إذ بلغ تكرارىم )1قم )ويتضح كذلك من اجلدوؿ ر 
%( من إمجارل العينة 44( وبنسبة )58%( من إمجارل العينة، أما فئة الطالبات فقد بلغ تكرارىن )56)

 ادلبحوثة.
( أف متوسط عمر ادلدرسة اليت يدرس فيها الطلبة واليت تقع 1) كما يتضح أيًضا من خالؿ اجلدوؿ رقم

%(، كما بلغ متوسط عمر 25سنوات كانت )مدرسة واحدة( وبنسبة ) 10أقل من  – 5 يف الفئة من
%(، بينما بلغ 25سنة )مدرسة( وبنسبة بلغت ) 20أقل من  –سنة  15ادلدرسة اليت تقع ضمن الفئة من 

 %(.50سنة )مدرستُت( وبنسبة بلغت) 20متوسط عمر ادلدرسة اليت تقع ضمن الفئة أكثر من 
 : تحليل البيانات الوصفية:اثانيً 
 تحليل البيانات الوصفية لبعد إدارة الوقت: -1

 (  يبُت ادلتوسط احلسايب واالضلراؼ ادلعياري لكل فقرة من فقرات بعد إدارة الوقت2جدوؿ )

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

األهمية 
 النسبية

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 الفقرة

الدرس وفل ما خطط له يف بداية يلتشم بتهفًذ نكاط  1

 احلصة
4.4 %88 .94199 1 

يىسع الىقت بني نكاط الدرس حبضب أهمًتها  2

 لتحكًل أهداف الدرس
4.3 %86 1.11295 2 

يلتشم بالىقت احملدد للحصة الدراصًة مو بدايتها  3

 وحتى نهايتها
4.29 %85.8 1.18990 3 

 4 1.26637 78% 3.9 يتمكو مو إنهاء الدرس يف الىقت احملدد 4

  1.12780 84.5% 4.2 الكلمتىصط                           
 

(، وىو يشَت إذل 4.2)إدارة الوقت( بلغ ) ( يتضح أف متوسط توافر بعد2) رقم من خالؿ اجلدوؿ
 ، وفق مقياس ليكرت4.20 -3.41)توافر عاٍؿ( ذلذا البعد، حيث تقع قيمة ىذا ادلتوسط ضمن اخللية من 

( كانت األعلى توافرًا 1(. كما تبُت أف الفقرة )84.5اخلماسي )مستوى توافر عاٍؿ(، وبأعلية نسبية بلغت )%
اخلماسي )مستوى ، وفق مقياس ليكرت 4.21 - 5تقع ضمن اخللية من  (، وىي4.4وبوسط حسايب بلغ )
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(. كما تبُت أف أقل 94199.(، وباضلراؼ معياري بلغ )88(، وبأعلية نسبية بلغت )%اتوافر عاٍؿ دتامً 
(، وىو يشَت إذل مستوى توافر 3.9(؛ إذا بلغ مستوى توافرىا )4الفقرات من حيث التوافر ىي الفقرة رقم )

)مستوى  4.20 -3.41عاٍؿ وفق معيار ليكرت اخلماسي، حيث إف قيمة ىذه ادلتوسط تقع ضمن اخللية 
 (. 1.26637(، وباضلراؼ معياري بلغ )78%توافر عاٍؿ(، وبأعلية نسبية بلغت )

وؽلكن القوؿ إنو مت نفي الفرضية الفرعية األوذل اليت تنص على )تتبٌت ادلنظمات التعليمية يف مديرية مدينة 
 ادلكال مهارات إدارة الوقت مبستوى ضعيف(.

 تحليل البيانات الوصفية لبعد التحفيز: -1
 ادلعياري لكل فقرة من فقرات بعد التحفيز (  يبُت ادلتوسط احلسايب واالضلراؼ3جدوؿ )

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

األهمية 
 النسبية

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 الفقرة

 3 1.53355 68% 3.4 .تزبىية الئكة بأصالًب الطالب أخطاء مع يتعامل 5

يضتخدم عبارات الجهاء والتصجًع كتعشيش فىري  6

 .الصتجابات الطالب
3.7 %74 1.33044 1 

حيفش الطالب على املهاقصة واحلىار أثهاء صري  7

 . الدرس
3.5 %70 1.45382 2 

  1.43927 70.7 3.5 .الكلمتىصط  

 

(، وىو يشَت إذل )توافر 3.5( يتضح أف متوسط توافر بعد )التحفيز( بلغ )3) بالنظر إذل اجلدوؿ رقم
، وفق مقياس ليكرت 4.20 -3.41عاٍؿ( ذلذا البعد، حيث تقع قيمة ىذا ادلتوسط ضمن اخللية من 

(. كما 1.43927(، وباضلراؼ معياري بلغ )70.7اخلماسي )مستوى توافر عاٍؿ(، وبأعلية نسبية بلغت ) 
 -3.41 تقع ضمن اخللية من  (، وىي3.7( كانت األعلى توافرًا وبوسط حسايب بلغ )6تبُت أف الفقرة )

(، وباضلراؼ معياري 74اخلماسي )مستوى توافر عاٍؿ(، وبأعلية نسبية بلغت )% ، وفق مقياس ليكرت4.20
(؛ إذ بلغ مستوى توافرىا 5(، كما تبُت أف أقل الفقرات من حيث التوافر ىي الفقرة رقم )1.33044بلغ )

(، وىو يشَت إذل مستوى توافر عاٍؿ وفق معيار ليكرت اخلماسي، حيث إف قيمة ىذه ادلتوسط تقع 3.4)
(، وباضلراؼ معياري بلغ 68)مستوى توافر عاٍؿ(، وبأعلية نسبية بلغت )% 4.20 -3.41من اخللية ض
(. وؽلكن القوؿ إنو مت نفي الفرضية الفرعية األوذل اليت تنص على )تتبٌت ادلنظمات التعليمية يف 1.53355)

 .مديرية مدينة ادلكال مهارات التحفيز مبستوى ضعيف(
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 فية لبعد السيطرة:تحليل البيانات الوص -3
 يبُت ادلتوسط احلسايب واالضلراؼ ادلعياري لكل فقرة من فقرات بعد السيطرة (4جدوؿ )

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

األهمية 
 النسبية

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 الفقرة

8 
يضتعزض خطة الدرس على شكل نكاط 

 حمددة يف بداية احلصة
4.5 %90 1.02938 1 

 2 1.18212 86% 4.3  ميتلك الكدرة على ضبط الصف 9

10 
 مهظمة بطزيكة الصف داخل يهىع يف حتزكاته

 الطالب انتباه وهادئة تصد
4.2 %84 1.17889 3 

  1.13013 86.7% 4.3 الكلمتىصط  

 

وىو يشَت إذل )توافر  (،4.3)السيطرة( بلغ ) ( يتضح أف متوسط توافر بعد4) من خالؿ اجلدوؿ رقم
، وفق مقياس ليكرت 4.21 - 5 قيمة ىذا ادلتوسط ضمن اخللية من ( ذلذا البعد، حيث تقعاعاٍؿ دتامً 

(.  1.13013( وباضلراؼ معياري بلغ )86.7(، وبأعلية نسبية بلغت )%ااخلماسي )مستوى توافر عاٍؿ دتامً 
 - 5 (، وىي تقع ضمن اخللية من4.5يب بلغ )( كانت األعلى توافرًا وبوسط حسا8كما تبُت أف الفقرة )

( وباضلراؼ 90(، وبأعلية نسبية بلغت )%اعاٍؿ دتامً ، وفق مقياس ليكرت اخلماسي )مستوى توافر 4.21
(؛ إذ بلغ مستوى 10(. كما تبُت أف أقل الفقرات من حيث التوافر ىي الفقرة رقم )1.02938معياري بلغ )

(، وىو يشَت إذل مستوى توافر عاٍؿ وفق معيار ليكرت اخلماسي، حيث إف قيمة ىذه ادلتوسط 4.2توافرىا )
( وباضلراؼ معياري 84، )مستوى توافر عاٍؿ(، وبأعلية نسبية بلغت )%4.20 -3.41 تقع ضمن اخللية 

 (.1.17889بلغ )
ظمات التعليمية يف مديرية مدينة وؽلكن القوؿ إنو مت نفي الفرضية الفرعية األوذل اليت تنص على )تتبٌت ادلن

 ادلكال مهارات السيطرة مبستوى ضعيف(.
 تحليل البيانات الوصفية لجميع ابعاد مهارات إدارة الصف: -2

  لكل أبعاد مهارات إدارة الصف   ( يبُت ادلتوسط احلسايب واالضلراؼ ادلعياري5جدوؿ )

 االنحراف المعياري األهمية النسبية الوسط الحسابي األهمية      م

 1.12780 %84 4.2 إدارة الوقت 42

 1.43927 70% 3.5 التحفيز 43

 1.13013 86% 4.3 السيطرة 44

 1.2324 80% 4.00 اإلجمالي 
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( أف ادلتوسط العاـ إلجابات عينة الدراسة حوؿ توافر أبعاد مهارات إدارة 5يتبُت من خالؿ اجلدوؿ رقم )
(، وىذا يشَت إذل إف مستوى إدراؾ العينة ادلبحوثة عن توافر أبعاد مهارات إدارة 4.00الصف رلتمعة بلغ )

 تمي ىذه القيمة إذل فئة ادلقياسالصف رلتمعة ىو عند مستوى )عاٍؿ( وفق مقياس ليكرت اخلماسي، حيث تن
(، 1.2324، كما تشَت قيمة االضلراؼ ادلعياري العاـ ألبعاد مهارات إدارة الصف رلتمعة )3.41-4.20

%( من العينة ادلبحوثة ترى أف 80إذل تباعد إجابات العينة ادلبحوثة. كما تشَت قيمة األعلية النسبية إذل أف )
 أبعاد مهارات إدارة الصف رلتمعة متوفرة يف ادلنظمات التعليمية )الثانويات( مبديرية ادلكال.

 

( أف مستوى توافر مهارات إدارة الصف من األعلى إذل 5بُت من خالؿ بيانات اجلدوؿ رقم )كما ت
، بعد (4.2)، بعد إدارة الوقت (4.3)األدىن حبسب األوساط احلسابية كانت على النحو اآليت: بعد السيطرة 

 (.1.12780(، )1.13013(، )1.43927)، وباضلرافات معيارية على التوارل (3.5)التحفيز

الرئيسة للبحث اليت تنص على )تتبٌت ادلنظمات التعليمية يف مديرية وؽلكن القوؿ إنو مت نفي الفرضية 
 مدينة ادلكال مهارات إدارة الصف مبستوى ضعيف(.

 

 نتائج الدراسة:
أوضحت نتائج البحث أف ادلتوسط العاـ إلجابات عينة الدراسة حوؿ توافر أبعاد مهارات إدارة الصف  -1

دراؾ العينة ادلبحوثة عن توافر أبعاد مهارات إدارة (، وىذا يشَت إذل أف مستوى إ4.00رلتمعة بلغ )
-3.41 تمي ىذه القيمة إذل فئة ادلقياسالصف رلتمعة )عاٍؿ( وفق مقياس ليكرت اخلماسي، حيث تن

(، وىو يشَت إذل تباعد 1.2324%(، وباضلراؼ معياري بلغ )80، وبأعلية نسبية بلغت )4.20
 إجابات العينة ادلبحوثة.

أف مستوى توافر مهارات إدارة الصف من األعلى إذل األدىن حبسب األوساط  بينت نتائج البحث -2
(، 3.5(، بعد التحفيز)4.2(، بعد إدارة الوقت )4.3احلسابية كانت على النحو اآليت: بعد السيطرة )

 (.1.12780(، )1.13013(، )1.43927وباضلرافات معيارية على التوارل )
(، وىو يشَت إذل )توافر عاٍؿ( ذلذا 4.2بعد )إدارة الوقت( بلغ ) تبُت من خالؿ البحث أف متوسط توافر -3

البعد، وىو يشَت إذل مستوى توافر عاٍؿ وفق معيار ليكرت اخلماسي، حيث إف قيمة ىذه ادلتوسط تقع 
 )مستوى توافر عاٍؿ(. 4.20 -3.41ضمن اخللية 
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( اليت تنص على )يلتـز بتنفيذ نقاط الدرس وفق ما خطط لو يف بداية احلصة( كانت 1تبُت أف الفقرة )  -4
( اليت تنص على )يتمكن من إهناء 4(، وكانت الفقرة رقم )4.4األعلى توافرًا وبوسط حسايب بلغ )

 (، 3.9الدرس يف الوقت احملدد( بوسط حسايب )
(، وىو يشَت إذل )توافر عاٍؿ( 3.5توافر بعد )التحفيز( بلغ ) اتضح من خالؿ نتائج البحث أف متوسط -5

، وفق مقياس ليكرت 4.20 -3.41ذلذا البعد، حيث تقع قيمة ىذا ادلتوسط ضمن اخللية من 
 اخلماسي.

( اليت تنص على )يستخدـ عبارات الثناء والتشجيع كتعزيز فوري 6أوضحت النتائج أف الفقرة )  -6
( اليت تنص 5(، أما الفقرة رقم )3.7على توافرًا وبوسط حسايب بلغ )الستجابات الطالب( كانت األ

 (.3.4، بوسط حسايب )ابوية الئقة(، فكانت األقل توافرً على )يتعامل مع أخطاء الطالب بأساليب تر 
( ذلذا ادتامً  (، وىو يشَت إذل )توافر عاؿٍ 4.3تبُت من نتائج البحث أف متوسط توافر بعد )السيطرة( بلغ ) -7

 ، وفق مقياس ليكرت اخلماسي.5 -4.21البعد، حيث تقع قيمة ىذا ادلتوسط ضمن اخللية من 
( اليت تنص على )يستعرض خطة الدرس على شكل نقاط زلددة يف بداية 8بينت النتائج أف الفقرة )  -8

على ( اليت تنص 10(، وجاءت الفقرة رقم )4.5احلصة(، كانت األعلى توافرًا وبوسط حسايب بلغ )
)ينوع يف حتركاتو داخل الصف بطريقة منظمة وىادئة تشد انتباه الطالب(، أقل الفقرات من حيث التوافر 

 (.4.2بوسط حسايب )
 التوصيات:

على القائمُت على ادلنظمات التعليمية زيادة فاعلية مهارات إدارة الصف بشكل عاـ، والعمل على  -1
ادلهارات، مع تركيز االىتماـ بادلهارات اخلاصة ببعد التحفيز مواكبة التطورات التكنولوجية ادلرتبطة بتلك 

الذي حقق احلد األدىن من التوافر، وذلك من خالؿ دعوة أحد األساتذة األكادؽليُت الًتبويُت ادلتخصصُت 
 يف إعداد ادلعلمُت وتأىيلهم، إلكساب ادلعلمُت ادلهارات األساسية ادلتعلقة بإدارة الصف.

القائمُت على إدارة ادلدارس الثانوية على تعزيز ادلهارات ادلتعلقة بإدارة الوقت،  ضرورة العمل من قبل -2
ومتابعة ما يستجد فيها من مهارات، والعناية بشكل أكثر مبهارة إهناء الدرس يف الوقت احملدد، كوهنا  

ات األساسية كانت األقل توافراً، من خالؿ تنظيم برنامج تبادؿ اخلربات بُت ادلعلمُت إلكساهبم ادلهار 
 ادلتعلقة بإدارة الوقت.
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العمل من قبل القائمُت على إدارة ادلدارس الثانوية على تعزيز مهارات السيطرة لدى ادلعلمُت، مع  -3
الطالب،  االىتماـ بشكل أكثر مبهارة تنويع حتركات ادلعلم داخل الصف بطريقة منظمة وىادئة لشد انتباه 

 إقامة الربامج التدريبية اذلادفة إذل تعزيز تلك ادلهارات.، من خالؿ اكوهنا كانت األقل توافرً 
على القائمُت على إدارة ادلدارس الثانوية تعزيز مهارات التحفيز لدى ادلعلمُت، مع االىتماـ بشكل  -4

، وذلك االالئقة، حيث كانت األقل توافرً  واسع مبهارة التعامل مع أخطاء الطالب بأساليب اإلدارة الًتبوية
ند التعامل وعية ادلعلمُت وإكساهبم األساليب اإلدارية الًتبوية احلديثة وادلناسبة الستخدامها عمن خالؿ ت

 ألحدث نظريات اإلدارة الًتبوية يف معاجلة سلوكيات الطالب. امع أخطاء الطالب وفقً 
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(35) - Dr. Jasmina Delceva - Classroom Management - (IJCRSEE) International Journal Of 

Cognitive Research In Science, Engineering And Education Vol. 2, No.1, 2014. Pp 51-56. 
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(36) - Omodan, Bunmi Isaiah – Ekundayo, Haastrup Timilehin – Bamikole, Oloruntoba 

Ige - The International Journal Of  Business & Management – Vol 6 Issue 11 – November, 

2018- p 107. 

 -القاىرة -دار الفجر للنشر والتوزيع –الطبعة األوذل  -إدارة ادلؤسسات الًتبوية يف بداية االلفية الثالثة -د. نبيل سعد خليل - (37)
 .272ص -ـ2014

 

 :المصادر والمراجع
 أواًل: المراجع العربية:

(، مدى توافر بعض مهارات إدارة الصف لدى معلم مرحلة األساس مبحلية أـ درماف، رللة 2012أمحد، عباس بلة ) -
 :، عرب ادلوقع االلكًتوين4، س. 11الطفولة والًتبية. ع. 

http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=104189 

دار أسامة للنشر  -الطبعة األوذل  -(، تيسَت ادلوارد البشرية من خالؿ ادلهرات2013معاليم سعاد ) -إمساعيل حجازي -
 .90عماف ص -والتوزيع

(، مفهـو ادلهارة، زلاضرة الكًتونية مكتوبة، كلية الفنوف اجلميلة، جامعة بابل، االطالع يف: 2014)اخليكاين، ىند زلمد  -
 http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=13&lcid=39393 ـ.28/5/2020

(، شلارسة معلمي التعليم العاـ دلهارات القيادة الديناميكية يف إدارة الصف الواقع 2018الزىراين، عبداهلل بن أمحد) -
 .275، ص3واحتياجات التطوير، رللة العلـو الًتبوية، معهد الدراسات الًتبوية، جامعة القاىرة، العدد األوؿ، اتجملد 

، سلسلة أصوؿ التدريس الكتاب األوؿ، ط(، الت2004زيتوف، حسن حسُت ) - ، عادل 2دريس رؤية يف طبيعة ادلفهـو
 .78الكتب، القاىرة، مصر، ص

 .510، عادل الكتب، القاىرة، مصر، ص1(، التدريس ظلاذجو ومهاراتو، ط2003زيتوف، كماؿ عبداحلميد ) -
العلـو الًتبوية، عماف، األردف، دار  (. مفاىيم ومصطلحات يف2008مسارة، نواؼ أمحد و العديلي، عبدالسالـ موسى.) -

 ادلسَتة للنشر والتوزيع.
، حامد زلمد و فرػلات، عمار عبداهلل) - (، واقع شلارسة ادلعلمُت حلفظ النظاـ 2014الصمادي، زلارب علي و دعـو

واألحباث  وإدارة الصفوؼ من وجهة نظر ادلعلمُت أنفسهم، رللة البحوث الًتبوية والنفسية، مركز الدراسات الًتبوية
 .33، ص23النفسية، جامعة بغداد، العدد 

(، درجة شلارسة ادلهارات اإلدارية الصفية األساسية لدى معلمي التعليم الثانوي يف مديريات الًتبية 2011الطعاين، حسن) -
 .691، ص، العدد األوؿ + الثاين27والتعليم يف زلافظة الكرؾ وعالقتها ببعض ادلتغَتات، رللة جامعة دمشق، اتجملد 

 .126(، التدريس الفعياؿ، دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة، عمياف، األردف، ص2013الطناوي، عفت مصطفى ) -
 .5، غزة، فلسطُت، ص3(، اإلدارة الصفية بُت النظرية والتطبيق، ط2007العاجز، فؤاد علي و البنا، زلمد) -

http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=104189
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=104189
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=13&lcid=39393
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وى أداء العاملُت " دراسة ميدانية على شركات االتصاالت (، إدارة الوقت واثرىا يف مست2009عبَت فوزي اخلطيب ) -
  -ىػ 1430 -األردف-جامعة الشرؽ األوسط للدراسات العليا -كلية االعماؿ  –رسالة ماجستَت  -اخللوية يف األردف

 .21ص
 .357-356، دار الفكر، عمياف، األردف. ص1(، مهارات التدريس الفعياؿ، ط2004قطامي، نايفة ) -
مؤسسة حورس الدولية للنشر  -سلسلة إصدارات التدريب اإلداري –( إدارة الوقت 2007 -2006 )زلمد الصَتيف -

 .13اإلسكندرية، ص -والتوزيع
مكتبة الوفاء  –الطبعة األوذل  -( بُت النظرية والتطبيقH.R(، إدارة االفراد )ادلوارد البشرية 2014زلمد موسى أمحد ) -

 .103اإلسكندرية، ص -القانونية
اتجمموعة العربية  –الطبعة األوذل  -(، االسًتاتيجيات األساسية يف إدارة ادلوارد البشرية2012عبدالفتاح رضواف ) زلمود -

 .77ص -القاىرة -للتدريب والنشر
(، تقوًن مهارات إدارة الصف وضبطو لدى مطبقي قسم التاريخ، رللة اآلداب، 2014ادلكصوصي، عبدالكرًن رحيم) -

 .495، ص107لعراؽ، العدد اجلامعة ادلستنصرية، ا
 -دار الفجر للنشر والتوزيع –الطبعة األوذل  -(، إدارة ادلؤسسات الًتبوية يف بداية االلفية الثالثة2014نبيل سعد خليل ) -

 . 225ص -القاىرة
 .2(، إدارة الصف اجلامعي، التعليم ادلستمر، جامعة بابل، العراؽ، ص2014ىالؿ، كرًن فخري ) -

 ألجنبية:ثانيًا: المراجع ا
- Jasmina Delceva - Classroom Management - (IJCRSEE) International Journal Of 

Cognitive Research In Science, Engineering And Education Vol. 2, No.1, 2014. Pp 51-

56. 

- Fatma SADIK, Tugay AKBULUT - An Evaluation Of Classroom Management Skills 

Of Teachers At High Schools (Sample From The City Of Adana)- Procedia - Social and 

Behavioral Sciences   191  ( 2015 )  208 – 213. 
(37)

 -   Mohd Taib Harun, Maslawati Mohamad, Muhammad Akbar Zahidi - Effective   

    classroom management skills in physical education at institute of teacher education –  

    Education Journal- 2015; 4(2): 60-63. 

-  Omodan, Bunmi Isaiah – Ekundayo, Haastrup Timilehin – Bamikole, Oloruntoba Ige - 

The International Journal Of  Business & Management – Vol 6 Issue 11 – November, 

2018- pp 106-112. 

- Zehra Betül Yaman, Ömer Faruk Tutkun - Classroom Management Skill Levels of 

Preschool Teachers1- Journal of Family, Counseling, and Education, Vol 4, Issue(1), 

2019, pp25-34. 
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The Extent of Adopting Classroom Management Skills in Educational Institutions 

Field study from the view of secondary school students in  Mukalla district  

 

Dr. Hani Salmeen Balaf'fair                Dr. Abdullah Mohammed Bin Thalab 

 

Abstract 
 

This study aims at determining the extent to which classroom management skills are 

adopted in educational institutions in the Mukalla region. The study population consisted 

of all students of the third literary level in secondary schools affiliated to Al-Mukalla 

region, and they are about (1267) students. As for the study sample, it consisted of (132) 

male and female students from secondary schools in the Mukalla region, and they are (4) 

schools for boys and girls. . An analytical descriptive approach was used to analyze the 

study data. The study achieved the following most important results: The perceptions of 

the studied sample came about the availability of classroom management skills combined 

at a high level, and that the level of availability of classroom management skills from top 

to bottom in the semester was as follows: control, time management and motivation. 
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  معوقات استخدام المختبرات االفتراضية لدى معلمي العلوم الطبيعية
 بالمرحلة الثانوية بمدينة المكال

 صاحل عبد الاله حسن بلفقيو                                                                          
 جامعة حضرموت ،ادلكال -كلية الرتبية   ،دكتوراه باحث                                                                                

 :ملخصال
هدف الدراسة معرفة معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي ادلتعلقة بادلعلم وادلواد الدراسية وتقنيات تست

، ومعرفة داللة احلاسوب والتجهيزات ادلدرسية، من وجهة نظر معلمي العلوم الطبيعية بثانويات مدينة ادلكال
حصائية يف درجات تقدير تلك ادلعوقات اليت تعزى إىل التخصص ومستوى التعامل مع ادلخترب الفروق اإل
 . ومعلمة ا( معلمً 67عينتها )بلغت ادلنهج الوصفي، و الدراسة واستخدمت  .االفرتاضي

: ادلواد الدراسية، ادلعلم، كالتايل  التنازيل هاعوقات بدرجة كبةرة، وترتيبادل وجودإىل  الدراسة وتوصلت
       تعزى للتخصص حصائية إات داللة ذتقنيات احلاسوب والتجهيزات ادلدرسية. وتبني عدم وجود فروق 

يف التعامل مع ادلخترب االفرتاضي حصائية إذات داللة فروق  وتوجد ى التعامل مع ادلخترب االفرتاضي،أو دلستو 
 لذين يتعاملون معو بشكل متوسط أو مقبول.      لصاحل الذين مل يتعاملوا معو مقابل ا

وأوصت الدراسة بتطوير مناىج العلوم الطبيعية لتواكب التطور يف التعليم اإللكرتوين، وإدراج استخدام 
 .همادلختربات االفرتاضية يف برامج إعداد معلمي العلوم وتدريب

 تعليم العلوم الطبيعية، ادلرحلة الثانوية. ادلخترب االفرتاضي، التعليم اإللكرتوين، الكلمات المفتاحية:
 :مقدمةال

يعد احلاسوب من أكثر الوسائل التعليمية فاعلية وإثارة، كما أصبح التعليم اإللكرتوين ادلعتمد على 
احلاسوب مسة بارزة للحقل الرتبوي والتعليمي يف عامل اليوم، يف ظل التقدم ادلتسارع يف تقنية ادلعلومات 

صار مبقدور ادلتعلمني شلارسة أشكال متنوعة من التعلم دتكنهم  إذ ؛نرتنتاإلتوسع يف استخدام واالتصاالت وال
(،  66ص، 7003من مضاعفة قدراهتم على التفكةر والتعلم واالتصال والتعاون واالبتكار ) ترلينج وتشارلز، 

تعليم تكون فيو بيئة  وىو (Virtual Reality)ومن صور التعليم اإللكرتوين التعليم يف بيئة الواقع االفرتاضي 
 .التعليم مصطنعة وخيالية بديلة، حتاكي الواقع احلقيقي 

 Virtual)يليب ميول اجليل احلايل الذي يوصف بأنو جيل افرتاضي  والتعليم االفرتاضي

Generations)ذين ّكن ادلتعلمني الكما مي ،، فهو جيل غليد التعامل مع التقنية الرقمية ويتعلم منها بسرعة
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؛ أ التعلم الذايت والتعلم ادلستمرمييلون إىل ظلط التعلم اإللكرتوين من التعلم خارج أوقات الدراسة وحتقيق مبد
 بناء معارفهم اخلاصة بأنفسهم بوضعهم يف بيئات تعلم مفتوحة ونشطة وغنية مبصادر التعلم . ذلميتيح و 

الذي يعرف Laboratory  (Virtual)اضي ومن تطبيقات التعليم يف الواقع االفرتاضي ادلخترب االفرت 
 ساعد، وىي بيئة تعليم مصطنعة حتاكي التجارب العلمية اليت جترى يف ادلخترب التقليدي، وت(VL)ا بـ اختصارً 

، ويكون التعليم باستخدامها شلارسة مهارات التفكةر ادلختلفة ، كما تشجع علىفهم أعمق للمادة التعليميةل
 (.7000حسن،)ا وسالمة كثر أمنً أا للجهد والوقت، وأقل كلفة و أكثر متعة وهبجة، وموفرً 

االفرتاضية يف تدريس العلوم يعد مطلًبا حيويًا دلواكبة القفزة الرقمية، ويليب ميول  خترباتاستخدام ادل إنّ 
 تقليدي. للمعمل احلقيقي المكماًل  (VL)ادلتعلمني يف التعامل مع الربامج االفرتاضية، ويعد ادلخترب االفرتاضي 

وجتعل التعليم متاًحا  ،كما أن ادلختربات االفرتاضية ادلثةرة تدفع الكثةر للفضول العلمي واالستكشاف
  (.(Howlett & Uskov,2020, p 221لشرػلة واسعة من اجملتمع 
 :مشكلة الدراسة وأسئلتها

ذي ارتبط فيو العلم ػلتاج تدريس العلوم الطبيعية يف مدارسنا إىل تطوير جذري يواكب روح العصر، ال
؛ للتغلب على العديد من ادلشكالت الرتبوية والتعليمية واليت منها ضعف التحصيل العلمي لوجيابالتكنو 

ا للعلوم مث مً وضعف دافعية التعلم ونقص األجهزة واألدوات وادلواد ادلختربية، ومن خالل عمل الباحث معل  
العديد من ادلختربات ادلدرسية غةر ن إ إذ ؛ب التطبيق العمليا للعلوم وادلختربات الحظ ضعًفا يف جانهً موج  
ونقص ادلواد واألدوات واألجهزة  ،ضعف إجراءات األمن والسالمة ة بالدرجة ادلطلوبة ألسباب منها:مفعل

وىذا ما  ،التجارب يستغرق الكثةر من الوقت واجلهد وأن إجراء ،والتجهيزات ادلختربية؛ نظرًا لكلفتها ادلالية
ويف اآلونة األخةرة ُجهزت الثانويات احلكومية مبدينة ادلكال . (007، ص7007)تو نتائج دراسة باصاحل أكد

 ا ما يستفاد منها يف إجراءنادرً  أهنا مبعامل حاسوب، ومن خالل زيارات الباحث التوجيهية للثانويات الحظ
 فرتاضية كوهنا مكملة للمختربات التقليدية. ؛ شلا دفع الباحث لالىتمام بادلختربات االالتجارب االفرتاضية للعلوم

أثناء عملو يف توجيو مادة الكيمياء بثانويات ادلكال بتوزيع برنامج ادلخترب االفرتاضي  يف وقام الباحث 
عدد من الثانويات اليت يزورىا يف احلاسوب يف على معامل  Crocodile Chemistry 605))التمساح 

 7006، ويف العام الدراسي اضي مل يستخدمتبني فيما بعد أن ادلخترب االفرت و  ،م7006 –7005العام الدراسي 
ا مصغرًا دلعلمي الكيمياء ورلموعة من طلبة وطالبات الصف الثاين الثانوي أجرى الباحث تدريبً م 7007 –

ادلخترب  على استخدام ادلخترب االفرتاضي يف عدد من الثانويات، وبعد تتبع أثر ذلك التدريب تبني أن استخدام
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تطلب البحث عن العوائق اليت حتول دون تفعيل ادلخترب االفرتاضي؛ لذا جاء شلا  ا،زال ضعيفً ياالفرتاضي ال 
 :يتالسؤال اآل نام ادلخترب االفرتاضي لإلجابة عمقرتح البحث عن معوقات استخد

الثانوية من وجهة نظر ما ىي معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي يف تدريس العلوم الطبيعية يف ادلرحلة 
 ادلعلمني مبدينة ادلكال؟

 ية:تالسؤال األسئلة اآل ىذاويتفرع من 
ما معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي ادلتعلقة بادلعلم من وجهة نظر معلمي العلوم الطبيعية بادلرحلة  .0

 الثانوية مبدينة ادلكال ؟
الدراسية للعلوم الطبيعية: الفيزياء والكيمياء ما معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي ادلتعلقة بادلواد  .7

 واألحياء من وجهة نظر معلمي العلوم الطبيعية بادلرحلة الثانوية مبدينة ادلكال ؟
ما معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي ادلتعلقة بتقنيات احلاسوب والتجهيزات ادلدرسية من وجهة  .3

 دينة ادلكال ؟نظر معلمي العلوم الطبيعية بادلرحلة الثانوية مب

( يف درجات تقدير معوقات استخدام α≤0.05حصائية عند مستوى ) إىل توجد فروق ذات داللة  .4
ادلختربات االفرتاضية لدى معلمي العلوم الطبيعية بادلرحلة الثانوية مبدينة ادلكال تعزى إىل التخصص 

 ومستوى التعامل مع ادلخترب االفرتاضي ؟
 هدف الدراسة:

ىل التعرف على معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي ادلتعلقة بادلعلم أو مبواد العلوم ىدفت الدراسة إ
الطبيعية: الفيزياء والكيمياء واألحياء أو بتقنيات احلاسوب والتجهيزات ادلدرسية من وجهة نظر معلمي العلوم 

  .م7009 – 7008الطبيعية بادلرحلة الثانوية مبدينة ادلكال يف العام الدراسي 
 همية الدارسة:أ

قد تسهم الدراسة يف التعرف على أبرز معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي؛ شلا يساعد اجلهات  .0
 ادلختصة يف الرتبية والتعليم لوضع احللول ادلناسبة  .

قد تسهم ىذه الدراسة يف لفت أنظار ادلعلمني واإلدارات الرتبوية وادلدرسية وادلعلمني لالىتمام بتفعيل  .7
 ادلختربات االفرتاضية.و  لكرتوينحلاسوب والتعليم اإلمعامل ا

 قد تعزز التوجهات الوزارية يف تطوير ادلناىج ادلدرسية وإدراج ادلخترب االفرتاضي يف خطط التطوير. .3

قد تساعد يف حتفيز العاملني مبجال تقنيات التعلم إىل إنتاج وتصميم العديد من التجارب االفرتاضية  .4
 ليمينة.اليت توافق ادلناىج ا



 

740 

 (5) ليم. الرقن التسلس7070 ديسوبر ،(7الوجلد الثالث، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 صاحل عبد الاله حسن بلفقيو ...معوقات استخدام ادلختربات االفرتاضية لدى معلمي العلوم الطبيعية
 

 حدود الدراسة:
 تية : اقتصرت الدراسة على احلدود اآل 

 احلدود البشرية : معلمو العلوم الطبيعية: الفيزياء والكيمياء واألحياء يف ادلدارس الثانوية احلكومية.
 عاصمة زلافظة حضرموت إحدى زلافظات اجلمهورية اليمينة. احلدود ادلكانية: مدينة ادلكال،

 .م7009 – 7008الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي  احلدود الزمانية:
 احلدود ادلوضوعية: معوقات استخدام ادلختربات االفرتاضية لدى معلمي العلوم الطبيعية بادلرحلة الثانوية.

 مصطلحات الدراسة :
 : Obstacles الُمعوِّقات

عو ق مصطلح إداري يعرّ 
ُ
ػلول دون حتقيق األىداف  وضع صعب يكتنفو شيء من الغموض" ف بأنوادل

      صلاز ادلتوقع واالصلاز الفعلي، أهنا ادلسبب للفجوة بني مستوى اإلبكفاية وفاعلية، وميكن النظر إليها على 
 (.7ص، 7005درويش، ) "أو على أهنا االضلراف يف األداء عن معيار زلدد مسبًقا

علمي العلوم الكاملة دلستفادة االون ا بأهنا: الصعوبات والعقبات اليت حتول دويعرفها الباحث إجرائيً 
 الطبيعية من ادلختربات االفرتاضية ادلتاحة يف تدريس العلوم الطبيعية يف ادلرحلة الثانوية.

  :Virtual Lab المختبر االفتراضي

بيئة منفتحة يتم من خالذلا زلاكاة سلترب العلوم احلقيقي، "عّرف ادلختربات االفرتاضية بأهنا: ت        
التفكةر، ويكون لدى  كما يتم من خالذلا تدريس مهارات قيام بربط اجلانب العملي باجلانب النظري،وال

خترب ويطلق على ادل ،سلبية" آثار أي ادلتعلمني مطلق احلرية يف اختاذ القرارات بأنفسهم دون أن يكون لذلك
 .أو اجلاف االفرتاضي ادلخترب احملوسب

 (Bodily,Catlin,Moore,Swan,Waddoups&Woodfield,2004,p1672) . 
ا بأنو: برنامج حاسويب تفاعلي تعليمي ػلاكي التجارب العلمية ادلقررة يف مواد العلوم ويعرفو الباحث إجرائيً 

ا للجهد والوقت دون االتصال باإلنرتنت، ويكون عادة موفرً من الطبيعية بادلرحلة الثانوية، وميكن العمل بو 
والفيزياء  يف الكيمياء  (Crocodile)من ادلخترب احلقيقي، مثل برنامج التمساح ا وسالمةكثر أمنً أوأقل كلفة و 

 وغةره.
 ادلرحلة الثانوية :

التعليم الثانوي بأن "م 0997( لعام 45( من القانون العام للرتبية والتعليم اليمين رقم )09نصت ادلادة )
ادلوحدة متابعة تنمية معارفهم ومهاراهتم العلمية  العام يتيح للتالميذ الذين حصلوا على شهادة ادلرحلة األساسية



 

740 

 (5) ليم. الرقن التسلس7070 ديسوبر ،(7الوجلد الثالث، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 صاحل عبد الاله حسن بلفقيو ...معوقات استخدام ادلختربات االفرتاضية لدى معلمي العلوم الطبيعية
 

، 7006وزارة الرتبية والتعليم ،)واألدبية، وتستغرق مرحلة الثانوية بقسميها العلمي واألديب ثالث سنوات." 
 (.00ص

كذلك ويدرس الطالب يف الثانوية العامة العلوم الطبيعة الثالث )الفيزياء والكيمياء واألحياء( يف السنة األوىل، و 
 يدرسها طالب القسم العلمي طيلة الثالث السنوات.

 سابقة:الدراسات الاإلطار النظري و 
 : اإلطار النظري أواًل 

 Laboratory  School المختبر المدرسي
 أحد ادلرافق ادلدرسية احليوية، حيث ينفذ فيو النشاط العملي للمادة التعليمية، ويتاح فيو للمتعلمني إجراء

ة للتحقق من القوانني والنظريات، والكتساب مهارة استخدام األدوات واألجهزة ادلختربية التجارب العلمي
، ويساعد ادلخترب يف حتويل الكثةر من النظريات مارسة عمليات العلمومهارة البحث واالستكشاف ودل

دلخترب ، ويطلق على ذلك ا(009ص، 0989، نشوانة اجملردة إىل الصورة احملسوسة )وادلفاىيم من الصور 
 ادلدرسي ادلخترب احلقيقي وادلخترب التقليدي .

 Electronic learningالتعليم اإللكتروني 

 تعريف التعليم اإللكرتوين:
باستخدام آليات  : "طريقة للتعليمم اإللكرتوين بأنو( التعلي003ص، 7005يعرف ادلوسى وادلبارك )

ددة وصوت وصورة ورسومات وآليات حبث ومكتبات ، من حاسب آيل وشبكاتو ادلتعاالتصال احلديثة
 إلكرتونية وبوابات إنرتنت، سواء أكانت عن بعد أم يف الفصل الدراسي ."

منظومة تعليمية لتقدًن الربامج التعليمية باستخدام تقنيات ( بأنو "067، ص7000ويعرفو خليل )
والقنوات احمللية أو الفضائية والتلفاز  نرتنتاإلو ادلعلومات واالتصاالت التفاعلية، مثل: أجهزة احلاسوب 

 واألقراص ادلمغنطة والتليفون والربيد اإللكرتوين".
 

 :وأعلها ما يأيت (56، ص 7005)عامر اليت أشار إليها أعلية التعليم اإللكرتوين 
 ينمي مهارات التفكةر ويثري عملية التعلم. .0

 يتيح فرص التعلم دلختلف شرائح اجملتمع. .7

 ادلتعلم على حتقيق استقالليتو واالعتماد على نفسو. يساعد .3

 ا دلقدرة ادلتعلم على التحصيل.للتعلم يف الظروف ادلختلفة وفقً  ايوفر فرصً  .4
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 عامر كما ذكرىالكرتوين اليت جتعل منو بيئة تعليمية مشوقة للمتعلم  صائص التعليم اإلومن خ 
 : (75-74، ص ص 7005)

 ا( للمتعلم.ا )رقميً إلكرتونيً  هقدم زلتواا ويُ دار إلكرتونيً يُ  .0

 وسائطو ىي الكمبيوتر وشبكاتو وما يرتبط هبا من تطبيقات وأدوات . .7

 .يوفر للمتعلم تفاعل نشط مع احملتوى التعليمي ومع ادلعلم واألقران  .3

 ا، ويعتمد على تعليم ادلتعلم نفسو )التعلم الذايت( والتعلم التعاوين داخلمتمركز حول ادلتعلم غالبً أنو  .4
 الفصل.

 ا من حيث الوقت وادلكان وسرعة التعلم.مرن غالبً أنو  .5

 اطلفاض كلفة التعليم اإللكرتوين بادلقارنة بالتعليم التقليدي. .6
 لكرتوين يف تدريس العلوم:تطبيقات التعليم اإل

 : Microcomputer-Based  Laboratory مختبرات العلوم المحوسبة

اسب آيل موصل بنهايات طرفية حساسة تسمى ادلستشعرات يتكون سلترب العلوم احملوسب من جهاز ح
(Sensors ؛)جتميع بيانات الظاىرة الطبيعية ادلدروسة يف الوقت احلقيقي وحتليل بياناهتا عن طريق  لغرض

وربط احلدث  ،برنامج خاص بذلك، مثل برامج رسم الرسوم البيانية أثناء جتميع بيانات الظاىرة ادلراد دراستها
، ص ص 7006الشايع،) (Real – time Graphing)العلمية مع الرسم البياين لو يف آن واحد  أو الظاىرة

448-449.) 
 : Simulationالمحاكاة

سلاطرة أو تكلفة عالية، واحملاكاة  من غةرتيح الفرصة للمتعلم أن يتدرب ىي تقليد زلكم لظاىرة أو نظام ي
، حيث يربمج ذلك الواقع يف شكلة موجودة يف الواقعحالة أو مباستخدام الكمبيوتر ىي ظلوذج لنظام أو 
 ، (77، ص7004الفار، العالقات بني مكوناتو ادلختلفة )الكمبيوتر على شكل معادالت دتثل بدقة 

وتُعرف احملاكاة أيًضا بأهنا: طريقة أو أسلوب تعليمي يستخدمو ادلعلم عادة لتقريب الطالب إىل العامل 
م يف بيئة التعلم، وذلك بسبب التكلفة ادلادية أو اخلطورة البشرية أو ندرة الواقعي الذي يصعب توفةره ذل

احلصول عليو لبعد مكانو أو زمان حدوثو، من خالل برنامج حاسويب مصمم يف ضوء أسس وقواعد زلددة، 
 ( . 75، ص7000وعلى ضوء ىذا التفاعل يصدر ادلتعلم رلموعة من القرارات واالستجابات )احلازمي، 
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أسلوب احملاكاة من األساليب ادلناسبة يف تدريس العلوم، وقد يّسرت التقنيات الرقمية واالتصاالت ويعد 
 لكرتوين استخدامها وجعلتها أكثر فاعلية وأوسع انتشارًا.والتعليم اإلادلتطورة 

 :Virtual Lab  المختبر االفتراضي

إحدى  ، وادلختربات االفرتاضيةم0998عام   (Virtual Laboratory)ظهر مصطلح ادلخترب االفرتاضي
تكون فيو بيئة التعليم مصطنعة وخيالية  ؛ إذ( (Virtual Realityتطبيقات ما يعرف بالواقع االفرتاضي

 .بديلة، حتاكي الواقع احلقيقي 
ذات سرعة  ،حتتوى على أجهزة كمبيوتر ،( ادلختربات بأهنا: سلتربات علمية رقمية7008يعرف ادلناعي ) 

وبررليات علمية مناسبة ووسائل اتصال بالشبكة العادلية، دتكن ادلعلم من القيام بالتجارب العلمية  وطاقة ختزين
 التعرض ألدىن سلاطرة وبأقل جهد وتكلفة شلكنة. من غةرومشاىدة التفاعالت والنتائج  الرقمية وتكرارىا،

ة حيث يتم بررلتها مل احلقيقي( بأهنا: معامل حقيقية ختيلية حتاكي ادلعا000، ص7005ويعرفها عامر )   
سطوانات مضغوطة، ويتم من خالذلا تطبيق التجارب العملية بشكل ػلاكي أنرتنت أو على ونشرىا على اإل

 الواقع .
 ادلدارس واجلامعات يفتستخدم  رقمية علمية سلترباتفتعرفها بأهنا:  (08ص، 7008أما عطيف )

 ووسائل مناسبة علمية ختزين وبررليات وطاقة سرعة ذات كمبيوتر أجهزة على اخلاصة، حتتوي وادلختربات

 التفاعالت ومشاىدة وتكرارىا الرقمية العلمية القيام بالتجارب من ادلتعلمني دتكن بالشبكة العادلية، اتصال

 .ةشلكن وتكلفة جهد وبأقل ألدىن سلاطرة التعرض من غربوالنتائج 
احلاجة دلعدات  من غةربإداء البحوث والتجارب  تسمح إن ادلخترب االفرتاضي عبارة حزمة الربرليات اليت

حقيقية، وادلهمة الرئيسة للمختربات االفرتاضية ىي ادلساعدة يف التحفيز ومعاجلة العمليات احلسابية وكذلك 
عرض التجارب، ويف تعلم العلوم القائمة على التجربة، ويستخدم ادلخترب االفرتاضي يف مراحل تعليمية سلتلفة 

 .((Howlett & Uskov,2020, p 221دارس وكليات العلوم والتكنولوجيا واذلندسة يف ادل
 

 ؛55-53،ص ص7008؛ عطيف،7006ادلخترب االفرتاضي يف العملية التعليمية )طو، من مزايا
Tatli,2010 ,p941): 

 ا.جتارب ال ميكن تنفيذىا داخل ادلخترب التقليدي خلطورهتا أو لعدم توافر موادىا وأجهزهت إجراء .0

 يسهم يف رفع مستوى التحصيل الدراسي وتنمية مهارات التفكةر ادلختلفة. .7

 يساعد على التعلم الذايت وحتقيق مبدأ تفريد التعليم. .3
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 يزيد من قدرة الطالب وثقتو يف التعامل مع احلاسوب ويدمج التقنية يف العملية التعليمية. .4

 لعملية عن كثب واالستمتاع هبا.يكون الرتكيز على العملية وليس على ادلعدات ومتابعة ا .5

التجربة االفرتاضية والسماح ذلم بتكرارىا دون ىدر للمواد  ميكن إشراك عدد كبةر من الطالب يف إجراء .6
 وكون تشغيلها آمن . 

التجارب ذاهتا يف  ا مقارنة بوقت إجراءالتجارب االفرتاضية قليل جدً  الوقت الزمن الذي يستغرقو إجراء .7
  .ادلخترب التقليدي 

 امكانية توثيق نتائج التجارب الكرتونيا شلا يسهل حتليلها وتوثيقها وارشفتها. .8

 من ظلاذج ادلختربات االفرتاضية :
 Crocodile Clipsاالفرتاضي لشركة  ادلخترب

وتوفر  ،افرتاضية يف الفيزياء والكيمياء والرياضيات ترباتوىي شركة بريطانية يف رلال الربرليات أنتجت سل
 www.Crocodile-Clips.com: من برارلها على الرابطريبية رلانية جت انسخً 

 ( :05، ص 7007، ؛ آل مبارك000ص، 7007وتتميز ىذه الربرليات بأهنا ) البلطان،
 سلتربات متنقلة ميكن استخدامها حيثما كان احلاسوب يف أي وقت ومكان . -

 م يف ظروف التجربة ويف مقادير وتراكيز ادلواد ادلستخدمة يف التجربة.ميكن التحك -

 التجارب شلا يسهل متابعتها وحتليل نتائجها. دتكن ادلستخدم من التحكم يف سرعة إجراء -

 تعطي خيارات احلفظ والنسخ واللصق والرتتيب. -

ى حتقيق ادلتعة وتوظيف أدوات العرض شلا يساعد عل ،بداعتتيح للمستخدم حرية التصميم واإل -
 والفائدة .

 ميكن تطبيق اسرتاتيجيات تعلم فعالة عند استخدامها مثل: التعلم التعاوين، وحل ادلشكالت. -
  :(77، ص 7008؛ عطيف،065، ص 7005ويؤخذ على استخدام ادلخترب االفرتاضي يف التعليم أنو )زيتون،

ادلربرلني وادلعلمني وخرباء ادلناىج وخرباء  ػلتاج تصميم بررليات ادلخترب االفرتاضي إىل فريق متكامل من .0
 ادلواد الدراسية وعلماء النفس.

 هم من استخدام تلك ادلربرلات.فاألمية التكنولوجية لدى بعض ادلعلمني وختو  .7

ا عن الواقع احلقيقي شلا يضعف مهارات التواصل االجتماعي وبعض يأخذ ادلتعلم إىل عامل افرتاضي بعيدً  .3
 .ادلهارات ادلختربية 

http://www.crocodile-clips.com/


 

745 

 (5) ليم. الرقن التسلس7070 ديسوبر ،(7الوجلد الثالث، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 صاحل عبد الاله حسن بلفقيو ...معوقات استخدام ادلختربات االفرتاضية لدى معلمي العلوم الطبيعية
 

  أمام احلاسوب شلا يعرضو دلشكالت صحية.ا طوياًل قد يقضي ادلتعلم وقتً  .4

ويرى البعض أن يتوافر كال ادلختربين يف ادلدرسة، فادلخترب االفرتاضي أداة داعمة ومكملة للمخترب 
ى الطالب عل ا بديل للمخترب احلقيقي. فالصور الرمزية دلعدات التجربة االفرتاضية تساعدالتقليدي وأحيانً 

ها يف الواقع، كما أمكن توفةر استخدام حاسة اللمس والشم يف ادلختربات االفرتاضية ادلتطورة بعد إدخال ئإجرا
اليت تستخدم رلسات اللمس واليت دتكن ادلتعلم من االحساس   (Haptic technology)تقنية ىابتيك

 . (Tatli,2010,p 941) باللمس عند درلها بتطبيقات ادلختربات االفرتاضية
 

 : Obstaclesادلعوقات 

الصعوبات اليت حتول دون استفادة معلمي العلوم الطبيعية الكاملة من ادلختربات االفرتاضية ادلتاحة يف 
 تدريس العلوم الطبيعية يف ادلرحلة الثانوية.

 ( تلك ادلعوقات إىل:58-54، ص ص 7005يصنف الطويرقي )
 معوقات تتعلق بادلعلمني منها: (0
 لكرتوين .بالتعليم التقليدي ومعارضة التحول إىل التعليم اإل دتسك ادلعلمني -

 كثرة األعباء وعدم وجود الوقت الكايف لإلعداد والتحضةر والتجريب . -

سبب ختوفهم من الفشل عند مل يتلق ادلعلمون التدريب الكايف على ىذا النوع اجلديد من التعليم شلا ي -
 .التنفيذ

 ادلتابعة اليت تعزز من توظيف التعليم اإللكرتوين يف التعليم .ضعف احلوافز ادلادية وادلعنوية و  -

 مكانات والتسهيالت ادلادية واإلدارية وادلخزنية.نقص اإل -

  :معوقات متعلقة باإلدارة التعليمية منها (7

 لكرتوين حقو من االىتمام .مل يعط التعلم اإل -

 ادلواكبة السريعة .والتحديث و  ،وقلة الربامج التدريبية ،ضعف تأىل الكادر ادلختص -

 معوقات متعلقة باجملتمع:  (3

 تفشي األمية احلاسوبية . -

 ضعف دور ادلدرسة كمؤسسة اجتماعية. -

 نتاج الربرليات منها:إمعوقات تتعلق باحملاكاة احلاسوبية و  (4

 للتخطيط والربرلة . طوياًل  اأهنا حتتاج وقتً  -
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 ادلناىج وطرائق التدريس وعلم النفس.حتتاج إىل فريق عمل من ادلعلمني وادلربرلني وادلختصني يف  -

 غياب القناعات الكافية لدى اإلدارات الرتبوية بأعلية التعليم اإللكرتوين . -

 برامج احملاكاة التعليمية ادلتوافرة ليست معربة وال تتوافق مع ادلناىج ادلوجودة يف ادلداس. -

 :أهنا دام ىذه التقنية يف( بعض ادلعوقات اليت حتد من استخ066-065، ص ص 7005)وػلدد زيتون 

 تتطلب أجهزة حاسب آيل ومعدات ذات مواصفات خاصة وذلك لتمثيل الظواىر ادلعقدة بشكل واضح. .0
ػلتاج تصميمها وإنتاجها إىل فريق عمل متخصص من ادلربرلني وادلعلمني وخرباء ادلناىج وخرباء ادلادة  .7

 الدراسية وعلماء النفس.
  اضية اليت تعتمد على اللغة العربية يف التعامل معها.االفرت  خترباتندرة ادل .3

 نقص التفاعل احلقيقي مع األجهزة واألدوات وادلواد وادلعلم والزمالء. .4

 أما الباحث فقد صنف معوقات استخدام ادلختربات االفرتاضية إىل:
 معوقات متعلقة مبعلم العلوم الطبيعية. .0

 فيزياء والكيمياء واألحياء.معوقات متعلقة مبواد العلوم الطبيعية ال .7

 معوقات متعلقة بتقنيات احلاسوب والتجهيزات ادلدرسية. .3
 الدراسات السابقة ثانيا:

 ( :7009) ادلعمري .0

التجارب  أثر استخدام ادلعامل االفرتاضية يف تنمية مهارات إجراءادلعمري دراسة يف اليمن بعنوان "أجرت 
جامعة حجة واجتاىاهتم  –الصناعية بكلية العلوم التطبيقية  ادلعملية الكيميائية لدى طلبة قسم الكيمياء

موزعني على رلموعتني:  ،اطالبً  50من تها ضلوىا"، استخدمت الدراسة ادلنهج شبو التجرييب، وقد تكونت عين
جتريبية درست موضوع معايرة التعادل بادلخترب االفرتاضي، وضابطة درست ادلوضوع ذاتو بادلخترب احلقيقي، ومت 

ا لالجتاه ضلو داء ادلعريف باختبار حتصيلي، واستخدمت مقياسً دلهاري ببطاقة ادلالحظة وقياس األاس األداء اقي
التجارب  ادلعامل االفرتاضية، وأظهرت نتائج الدراسة تفوق اجملموعة التجريبية يف القياس البعدي دلهارات إجراء

لدراسة عدم وجود فروق خترب االفرتاضي، كما أظهرت اادلختربية الكيميائية ويف حتسن اجتاىات الطلبة ضلو ادل
للتحصيل ادلعريف، وأوصت الدراسة بتوفةر برامج  يحصائية بني اجملموعتني يف القياس البعدإذات داللة 

ادلختربات االفرتاضية بكليات الرتبية والعلوم التطبيقية وتدريب أعضاء ىيئة التدريس على استخدامها، وعقد 
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لعلوم وادلشرفني الرتبويني على استخدام ادلختربات االفرتاضية يف مناىج العلوم جبميع ادلراحل دورات دلعلمي ا
 التعليمية.

 (7008) بن دمحان .7

أثر استخدام ادلخترب االفرتاضي يف التحصيل واالحتفاظ بالتعلم ن دمحان دراسة يف اليمن بعنوان "باأجرى 
استخدمت ادلنهج التجرييب مبجموعتني متكافئتني جتريبية يف الكيمياء لدى طالب الصف الثاين الثانوي"، 

ا درسوا ( طالبً 70ورلموعة ضابطة تكونت من ) ،ا درسوا باستخدام ادلخترب االفرتاضيطالبً ( 70تكونت من )
وأظهرت النتائج تفوق اجملموعة وقد استخدم الباحث االختبار التحصيلي كأداة لدراستو، بالطريقة التقليدية، 

ة يف التحصيل واالحتفاظ بالتعلم، وأظهر تطبيق مربع إيتا أن حجم تأثةر التدريس باستخدام ادلخترب التجريبي
ا، وأوصت الدراسة وزارة الرتبية والتعليم اليمنية باعتماد استخدام ادلختربات االفرتاضية يف االفرتاضي كان كبةرً 

برامج ادلختربات االفرتاضية تتوافق وادلناىج اليمنية  تكوين فريق عمل إلنتاجو ادلرحلة الثانوية وتوفةر متطلباهتا، 
 يف مجيع ادلراحل الدراسية وخاصة ادلرحلة الثانوية.

 ( :7007) الغيث   .3

استخدام معلمي العلوم بادلرحلة ادلتوسطة للمعامل لغيث دراسة يف السعودية بعنوان "أجرى ا 
استخدام معلمي العلوم للمعامل االفرتاضية  " ىدفت إىل التعرف على واقعاىاهتم ضلوىااالفرتاضية واجت

إىل التعرف على اجتاىات معلمي العلوم ضلو و  ،ومعوقات استخدامها يف تدريس العلوم يف ادلرحلة ادلتوسطة
مل ا يعملون يف مدارس تستخدم ادلعامعلمً  47استخدام ادلعامل االفرتاضية، وقد تكونت عينة البحث من 

أداة االستبانة للكشف عن واقع استخدام و ادلنهج الوصفي ادلسحي،  ت، استخدميةاالفرتاضية يف مدينة القويع
العلوم ضلو  للتعرف على اجتاه معلمي امقياسً  ت، كما استخدمادلعامل االفرتاضية وعن معوقات استخدامها

مي العلوم وقد توصلت الدراسة إىل أن معوقات استخدام معل ،استخدام ادلعامل االفرتاضية يف مدينة القويعية
وأوصت بضرورة توفةر العدد الكايف من ادلعامل  ،بادلرحلة ادلتوسطة للمعامل االفرتاضية ميكن وصفها بأهنا عالية

، وإعادة صياغة كتب األنشطة العملية يف مقرر العلوم وتضمينها التجارب يف ادلدارس ادلتوسطةاالفرتاضية 
 نرتنت يف ادلدارس. اضية وحتسني شبكة اإلاالفرت 

 (:  7005) الطويرقي  .4

علوم معوقات استخدام ادلعامل االفرتاضية لدى معلمي ال" أجرى الطويرقي يف السعودية دراسة بعنوان
"، ىدفت إىل التعرف على معوقات استخدام ادلعامل االفرتاضية ادلتعلقة بادلعلم وادلتعلم الطبيعية بادلرحلة الثانوية
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نيات احلاسوب والتجهيزات ادلدرسية من وجهة نظر معلمي العلوم الطبيعية واإلدارة ادلدرسية ومبقرات العلوم وتق
من تها وتكونت عين ،بادلرحلة الثانوية مبدينة الطائف، واستخدمت ادلنهج الوصفي ادلسحي وأداة االستبانة

 .امعلمً  783
ام حصائية يف درجات تقدير معوقات استخداإل الكشف عن داللة الفروقهدفت الدراسة ستاكما 

ادلعامل االفرتاضية لدى معلمي العلوم بادلرحلة الثانوية اليت تعزى إىل التخصص وسنوات اخلربة يف التدريس 
والدورات التدريبية يف رلال ادلعامل االفرتاضية ووجود غرفة مصادر بادلدرسة، وتوصلت إىل أن معوقات 

تقنية احلاسوب والتجهيزات ادلدرسية بادلرتبة استخدام ادلعامل االفرتاضية كبةرة، وجاءت ادلعوقات ادلتعلقة ب
وجاءت  ،وحققت مجيعها درجة كبةرة ،مث باإلدارة ادلدرسية مث بادلتعلمني ،مث ادلتعلقة مبقررات العلوم ،األوىل

ادلعوقات ادلتعلقة بادلعلمني يف ادلرتبة األخةرة وبدرجة متوسطة، وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة 
ول تقديرات ادلعوقات ادلتعلقة بادلعلم وادلتعلم واإلدارة ادلدرسية ومقررات العلوم وتقنيات احلاسب إحصائية ح

، ربة يف التدريس لصاحل األقل خربةلسنوات اخلى للتخصص لصاحل معلمي الكيمياء و والتجهيزات ادلدرسية تعز 
، وتبني وجود فروق ادلختربات االفرتاضيةيبية مبجال ويف الدورات التدريبية لصاحل غةر احلاصلني على دورات تدر 

وأوصت الدراسة بتوفةر الربرليات احلاسوبية ادلتعلقة لصاحل ادلعلمني بادلدارس اليت ليس هبا غرفة مصادر. 
 مبقررات العلوم خاصة الكيمياء، وضرورة تدريب ادلعلمني على توظيف ادلختربات االفرتاضية يف تدريس العلوم.

 (7004) الودعاين  .5

ا دلطالب االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي واالفرتاضي وفقً عاين يف السعودية دراسة بعنوان "رى الودأج
. وقد ىدفت الدراسة إىل التعرف على مطالب  ادلرحلة الثانوية مبكة ادلكرمة"منهج الكيمياء ادلطور يف

حتول دون استخدامهما وفق  االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي واالفرتاضي والكشف عن ادلعوقات اليت
( 058قد تكونت عينة الدراسة من ). و هاومشرفي منهج الكيمياء ادلطور من وجهة نظر معلمي مادة الكيمياء

وأظهرت نتائج الدراسة أن مطالب ، واستخدمت ادلنهج الوصفي وأداة االستبانة ،( مشرفني7ا و)معلمً 
ترب ، يف ادلقابل مطالب االستخدام الفعال للمخةرةلمخترب احلقيقي كانت بدرجة كباالستخدام الفعال ل

، ومعوقات ادلخترب احلقيقي ىي: ضعف توافر األدوات وادلواد وكثرة أعداد االفرتاضي كانت بدرجة متوسطة
 ،الطالب، بينما كانت معوقات االستخدام للمخترب االفرتاضي ىي: غياب الصيانة الدورية والدعم الفين

ة للمختربات االفرتاضية، وأظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية وضعف ادليزانية ادلخصص
وأوصت الدراسة بزيادة ادلخصصات ادلالية للمدارس، وعقد لقاءات  تعزى للمؤىل العلمي وسنوات اخلدمة.
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ة واستخدامها تربوية بني ادلشرفني وادلعلمني لرفع مستوى الوعي لدى ادلعلمني عن ادلختربات احلقيقية واالفرتاضي
 .بشكل فعال

 ( :7004)الزنن  .6

ة اليمينة يف ضوء واقع سلتربات العلوم يف ادلرحلة الثانوية باجلمهوريالزنن دراسة يف اليمن بعنوان: " أجرت
إىل التعرف على درجة توافر سلتربات العلوم يف ادلدارس الثانوية يف ضوء تقنيات  ىدفت ،"تقنيات التعليم

معلمة  (87و) ،ا للعلوم( معلمً 39، تكونت عينة الدراسة من )قات ذلك االستخدامليم ودرجة ومعو التع
وتوصلت إىل تدين درجة توافر  ،للعلوم يف مدينة إب، واستخدمت ادلنهج الوصفي ادلسحي وأداة استبانة

س أداة يف ادلدارس الثانوية يف ضوء تقنيات التعليم إىل درجة العدم وفق مقيا هاواستخدام سلتربات العلوم
جة موافق حسب الدراسة، وأن ىناك معوقات حتد من استخدام ادلختربات يف ضوء تقنيات التعلم إىل در 

، وأوصت الدراسة بضرورة توفةر تقنيات التعلم وتفعيلها يف ادلختربات ووضع احلوافز ادلادية مقياس أداة الدراسة
 الستكمال موضوع الدراسة. دراسات مشاهبة وادلعنوية للمعلمني لتفعيلها واقرتحت إجراء

 ( :7004)اجلهين  .7

معوقات استخدام ادلعامل االفرتاضية يف تدريس العلوم بادلرحلة هين يف السعودية دراسة بعنوان: "أجرى اجل
ىدفت إىل معرفة معوقات ، اىاهتم ضلوىا"الثانوية يف منطقة ادلدينة ادلنورة من وجهة نظر ادلشرفني وادلعلمني واجت

فرتاضية يف تدريس العلوم بادلرحلة الثانوية ادلتعلقة بالبيئة ادلدرسية وادلعلمني والطالب وادلقررات ادلعامل اال
واستخدمت الدراسة  ،( حول استخدام ادلعامل االفرتاضيةCrocodileالدراسية وبررليات الكروكودايل )

دلعلمني، تكونت عينة الدراسة االستبانة للكشف عن ادلعوقات ومقياس اجتاه للكشف عن اجتاىات ادلشرفني وا
العدد  توفر، وتوصلت الدراسة إىل أن أبرز ادلعوقات: عدم ا من منطقة ادلدينة ادلنورةمعلمً  033وا مشرفً  70من 

وارتفاع عدد الطالب يف  ،يةوقلة الربامج التدريبية على استخدام ادلعامل االفرتاض ،الكايف من احلواسيب
كما توصلت إىل أن ادلشرفني ،  لعملية على التجارب يف ادلعامل احلقيقيةنشطة االفصول، وتركيز كتب األ

، وأوصت بتوفةر العدد الكايف ا ضلو استخدام ادلعامل االفرتاضية يف تدريس العلوما موجبً وادلعلمني ػلملون اجتاىً 
ى تطبيق ز علمن أجهزة احلاسوب، وتدريب ادلعلمني والطالب على استخدام الربامج االفرتاضية وبذل احلواف

 ، والرتكيز على اجلانب العملي يف مقررات العلوم.التجارب االفرتاضية
 (:7007)البلطان  .8

ة استخدام ادلعامل االفرتاضية يف تدريس العلوم يف ادلرحلة الثانويلطان يف السعودية دراسة بعنوان "أجرى الب
لتعرف على واقع استخدام ادلعامل االفرتاضية " ىدفت إىل ايف ادلملكة العربية السعودية )الواقع وسبل التطوير(

يف تدريس العلوم بادلرحلة الثانوية وحتديد متطلبات ومعوقات استخدامها من وجهة نظر معلمي العلوم 
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، استخدم الباحث ادلنهج الوصفي ادلسحي وأداة وادلختصني يف اجلامعات السعودية وادلشرفني والرتبويني
من  37و ،اا تربويً مشرفً  67و ،ا للعلوم يف ادلرحلة الثانويةمعلمً  375سة من وتكونت عينة الدرا ،االستبانة

ادلختصني من أعضاء ىيئة التدريس يف اجلامعات السعودية، وتوصلت الدراسة إىل أن ادلعامل االفرتاضية تتوافر 
، نرتنتة اإل% من ادلدارس الثانوية مرتبطة بشبك6.63% من ادلدارس الثانوية يف ادلملكة، وأن 37بنسبة 

%، وأن معلمي العلوم غليدون استخدام 6.09وتتوافر برامج احملاكاة االفرتاضية للتجارب العلمية بنسبة 
احلاسوب والتعامل معو بدرجة كبةرة، وغليدون استخدام ادلعامل االفرتاضية بدرجة متوسطة، وأن زلتوى 

رجة متوسطة، أىم ادلتطلبات توفةر جهاز عرض لكرتوين بداهتا تساعد على تطبيق التعليم اإلادلقررات ونشاط
 ختربالبيانات، وتطوير قدرة ادلعلم على استخدام الربامج االفرتاضية، وتكوين قناعة لدى ادلعلم بأعلية ادل

 االفرتاضي .
 التعليق على الدراسات السابقة:

( 7005) والطويرقي (7004)واجليهين  (7007)البلطان  وىي حبثت مخس من الدراسات السابقة

االفرتاضي يف تدريس  يف واقع استخدام أو معوقات استخدام ادلخترب (7007)والغيث  (7004)والودعاين 
( 7007)البلطان  وىي من وجهة نظر ادلعلمني بدرجة أساسية، وتناولت أربع من تلك الدراسات مواد العلوم

م أو معوقات استخدام ادلخترب واقع استخدا (7004)والودعاين  (7005)والطويرقي  (7004)واجليهين 
االفرتاضي يف ادلرحلة الثانوية وىي يف ذلك تشرتك مع الدراسة احلالية اليت تتناول معوقات استخدام ادلخترب 

وتراوح زمن تنفيذ تلك  ثانوية من وجهة نظر معلمي العلوماالفرتاضي يف تدريس العلوم الطبيعية يف ادلرحلة ال
 ا ادلملكة العربية السعودية، وتوصلت أربع من تلك الدراساتكاهنا مجيعً وم م(7007 – 7007)الدراسات 

ادلتعلقة  إىل أن ادلعوقات (7007)والغيث ( 7004)والودعاين  (7005)والطويرقي  (7004)اجلهين  وىي
ادلعلم احتلت ادلعوقات ادلتعلقة ب (7007)ويف دراسة البلطان  ،بتوافر احلاسوب وتقنياتو جاءت يف ادلرتبة األوىل

وىي وجاءت ادلعوقات ادلتعلقة بادلواد الدراسية يف ادلرتبة الثانية يف ثالث من الدراسات السابقة  ،ادلرتبة األوىل
 (7008)بن دمحان او  (7009) . أما دراسة ادلعمري(7007)والغيث  (7005)والطويرقي  (7004)اجلهين 

وأوصتا بتوفةره وتدريب  ،رب االفرتاضي على ادلتعلمنياللتان أجريتا يف اليمن فقد تناولتا أثر استخدام ادلخت
ادلعلمني على استخدامو يف تدريس العلوم يف ادلراحل التعليمية ادلختلفة ومنها ادلرحلة الثانوية، وتوصلت دراسة 

ب إىل درجة العدم، وأوصت بتوفةرىا وحتفيز ادلعلمني إ توافر تقنيات التعلم يف مدينة إىل تدين (7004)الزنن 
 لتفعيلها، والدراسة احلالية تبحث يف معوقات استخدامو يف الواقع اليمين ذاتو.
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 وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة يف بناء أداة الدراسة.
 

 منهج الدراسة وإجراءاتها:
 منهج الدراسة:

ا، هبدف كيفً و  التقييم الظاىرة كمً  استخدم الباحث ادلنهج الوصفي ادلسحي القائم على أداة االستبانة
 أسئلة الدراسة .  عنالوصول إىل استنتاجات وتعميمات تساعد يف فهم الواقع ورلاالت تطويره، ولإلجابة 

 مجتمع الدراسة:
تكون رلتمع الدراسة من مجيع معلمي مواد العلوم الطبيعية بادلرحلة الثانوية الفيزياء والكيمياء واألحياء 

ومعلمة  معلم 000، البالغ عددىم م7009-7008العام الدراسي  بثانويات مديرية ادلكال احلكومية يف
 – 7008إدارة الرتبية والتعليم مبديرية ادلكال للعام الدراسي  توزيعمدرسة ثانوية حسب  07يتوزعون على 

 .م 7009
 عينة الدراسة:

، وكان ا ومعلمة يعملون يف ثانويات مديرية ادلكال احلكوميةمعلمً  (67تكونت عينة الدراسة من )
 اختيارىم بطريقة عشوائية .

 

 ،وادلؤىل العلمي ،وقد مت التعرف على مسات العينة من خالل ادلتغةرات االمسية للدراسة وىي: اجلنس
ومستوى التعامل مع ادلخترب  ،ومستوى التعامل مع احلاسوب ،وعدد سنوات اخلربة ،وادلادة اليت يُدر ُسها

 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة على تلك ادلتغةرات : ( التايل0االفرتاضي. واجلدول رقم )
 ( خصائص أفراد العينة0جدول رقم )

 النسبة ادلئوية العدد ادلستوى أو النوع ادلتغةر

 اجلنس
 45.2 28 ذكر

 54.8 34 أنثى

 100.0 62 بكالوريوس ادلؤىل

 التخصص

 38.7 24 فيزياء

 29 18 كيمياء

 32.3 20 أحياء

 نواتاخلربة بالس

 27.4 17 سنوات 5أقل من 

 27.4 17 05وأقل من  5أكثر من 

 45.2 28 سنة 05أكثر من 
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 النسبة ادلئوية العدد ادلستوى أو النوع ادلتغةر

 مستوى التعامل مع

 احلاسوب

 33.9 21 جيد

 38.7 24 متوسط

 14.5 9 مقبول

 6.5 4 مبتدئ

 6.5 4 ال أتعامل مع احلاسوب

 مستوى التعامل مع

 ادلخترب االفرتاضي

 11.3 7 جيد

 21 13 متوسط

 14.5 9 مقبول

 6.5 4 مبتدئ

 46.8 29 مل أتعامل مع الربنامج

 
بأعداد  ون( ػلملون ادلؤىل نفسو )البكالوريوس(، ويتوزع67( مجيع أفراد العينة الـ )0يف اجلدول رقم )

د ( على التوايل، وكذلك عد08،70، 74: الفيزياء والكيمياء واألحياء )العلوم الطبيعيةعلى ختصصات  ةمتقارب
فما يقرب من  ( على التوايل، وقد تفاوتت خرباهتم التدريسية34، 78ادلعلمني الذكور يقارب عدد ادلعلمات )

سنة. وانقسم البقية  05( عمل يف التدريس أكثر من من أفراد العينة% 45 ما نسبتوميثلون نصف أفراد العينة )
)ميثلون  05وأقل من  5عينة( وخربة أكثر من % من أفراد ال77نسبتوسنوات )وميثلون ما  5بني خربة أقل من 

ا ( معلمً 45) وعددىم % من أفراد العينة(، أما درجة التعامل مع احلاسوب فأكثر ادلعلمني77ما نسبتو 
% من أفراد العينة يتعامل مع احلاسوب بشكل يرتاوح بني اجليد وادلتوسط،  77.6 ومعلمة يشكلون ما نسبتو

. أما درجة من أفراد العينة% 6.5( ويشكلون نسبتو قليلة 4حلاسوب فعددىم )أما الذين ال يتعاملون مع ا
بشكل يرتاوح بني اجليد  التعامل مع ادلخترب االفرتاضي، فمن بني ثالثة واحد يتعامل مع ادلخترب االفرتاضي

        ا( )أي حوايل نصف ادلعلمني تقريبً  % من أفراد العينة 46.8( ميثلون ما نسبتو 79، وىناك )وادلتوسط
مل يتعاملوا مع ادلخترب االفرتاضي قط، شلا يعين أن الكثةر من ادلعلمني ال يشكل التعامل مع احلاسوب عائقا 

 .(7( و)0)، يُنظر الشكالن رقم ػلول بينهم بني التعامل مع ادلخترب االفرتاضي
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( يوضح مستوى تعامل أفراد العينة مع 0شكل رقم )
 احلاسوب

توى تعامل أفراد العينة مع ( يوضح مس7شكل رقم )
 ادلخترب االفرتاضي

 

 أداة الدراسة
 استخدمت الدراسة أداة االستبانة وقد تكونت من جزأين : 

وعدد  ،واجلنس ،والتخصص ،تضمن اجلزء األول معلومات دميوغرافية عامة ألفراد العينة مشلت: ادلؤىل العلمي
 ى التعامل مع ادلخترب االفرتاضي.ومستو  ،ومستوى التعامل مع احلاسوب ،سنوات اخلربة

 ية :ت( فقرة توزعت على اجملاالت الثالثة اآل35أما اجلزء الثاين فقد تكون من )
 ( فقرة.03وقد تكون ىذا اجملال من ) ،اجملال األول: معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي )ادلتعلقة بادلعلم(

)ادلتعلقة بادلواد الدراسية للعلوم الطبيعية: الفيزياء والكيمياء اجملال الثاين: معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي 
 ( فقرات.00وقد تكون ىذا اجملال من ) واألحياء(،

وقد  ،اجملال الثالث: معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي )ادلتعلقة بتقنيات احلاسوب والتجهيزات ادلدرسية(
 ( فقرة. 07تكون ىذا اجملال من )

 إجراءات الدراسة:
 تية:مشلت اإلجراءات اآل

 االطالع على األدب الرتبوي والدراسات السابقة اليت ذلا صلة مبوضوع الدراسة. -

ادلدارس واستطالع آرائهم  يتنظيم لقاءات بني الباحث وادلعلمني وادلوجهني وسلتصي ادلختربات ومدير  -
  .قات استخدام ادلخترب االفرتاضيو حول مع
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دقها الظاىري بعرضها على رلموعة احملكمني من أساتذة اجلامعة تصميم االستبانة والتحقق من ص -
 والباحثني وادلوجهني الرتبويني وادلعلمني.

جتريبها على عينة استطالعية من معلمي ومعلمات و التحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة  -
 العلوم الطبيعية يف ادلرحلة الثانوية من خارج عينة الدراسة .

 .باستخدام معادلة ألفاكرنباخ ت االستبانة التحقق من ثبا -

توجو خطاب من إدارة الرتبية مبديرية ادلكال إىل ادلدارس الثانوية للتعاون مع الباحث يف تطبيق  -
 االستبانة بناء على خطاب مكتب الوزارة باحملافظة. 

 وادلقرتحات. ادلعاجلات اإلحصائية للنتائج ومناقشة تلك النتائج وتفسةرىا ووضع التوصيات إجراء -

 حصائية :األساليب اإل
 تية:حصائية اآلاستخدمت الدراسة دلعاجلة بياناهتا األساليب اإل

 حساب التكرارات النسب ادلئوية وادلتوسطات احلسابية واالضلراف ادلعياري. .0

 (.Cronbach's Alpha)الدراسة باستخدام معادلة ألفاكرنباخ  اةحساب ثبات أد .7

 One-way)ات عينة الدراسة باستخدام حتليل التباين األحادي اختبار الفروق يف استجاب .3
ANOVA.) 

 للمقارنات البعدية. (Scheffe)اختبار ادلقارنات باستخدام اختبار شفيو  .4

ادلعروف ( Difference) Least Significantاختبار أقل فرق معنوي للمقارنات البعدية  .5
 سطات.( للكشف عن اجتاه الفروق بني متو LSDا بـ )اختصارً 
 صدق االستبانة:

 الصدق الظاىري: . أ

للتأكد من الصدق الظاىري لالستبانة مت عرضها على رلموعة احملكمني من أساتذة اجلامعة والباحثني 
 وادلوجهني الرتبويني وادلعلمني وقد مت تعديل االستبانة على ضوء آراء احملكمني .

 صدق االتساق الداخلي لالستبانة : . ب
انة وثباهتا طبق الباحث االستبانة على عينة استطالعية من معلمي ومعلمات للتحقق من صدق االستب

مبحافظة العلوم الطبيعية يف ادلرحلة الثانوية يف ادلدارس الثانوية اليت يوجد هبا معمل حاسوب مبديرية غيل باوزير 
الدرجة . بعد ذلك مت حساب معامل ارتباط بةرسون بني ا ومعلمةمعلمً  08وعددىم حضرموت الساحل 

 : يت يوضحاآل( 7، واجلدول رقم )رجة كل رلال من اجملاالت الثالثةالكلية ود
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 ( يوضح معامالت ارتباط بةرسون بني كل رلال من اجملاالت الثالثة والدرجة الكلية لالستبانة7جدول رقم )
 معامل ارتباط بةرسون اجملال
0.920 ادلعلم

**
 

0.790 ادلواد
**

 

0.865 التقنيات
**

 

 فأقل. 0.00دال عند مستوى الداللة ** 
( أعاله قيم معامل ارتباط بةرسون بني الدرجة الكلية ودرجة كل رلال من اجملاالت 7يف اجلدول رقم )

 ( .0.00ا عند مستوى الداللة )الثالثة، كلها موجبة ودالة إحصائيً 
فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية للمجال كما مت حساب معامل ارتباط بةرسون بني درجة كل 

  يوضح ذلك:يتاآل( 3الذي تنتمي إليو العبارة واجلدول رقم )
 ( يوضح معامالت ارتباط بةرسون بني كل فقرة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليو3جدول رقم )

 رلال التقنيات رلال ادلواد رلال ادلعلم

 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط قرةالف معامل االرتباط الفقرة
0.496 0س

*
0.665 0ص 

**
0.674 0ع 

**
 

0.623 7س
**

0.628 7ص 
**

0.859 7ع 
**

 

0.665 3س
**

0.724 3ص 
**

0.712 3ع 
**

 

0.811 4س
**

0.634 4ص 
**

0.777 4ع 
**

 

0.624 5س
**

0.707 5ص 
**

0.522 5ع 
*
 

0.625 6س
**

0.706 6ص 
**

0.861 6ع 
**

 

0.594 7س
**

0.646 7ص 
**

0.783 7ع 
**

 

0.735 8س
**

0.719 8ص 
**

0.797 8ع 
**

 

0.860 9س
**

0.746 9ص 
**

0.727 9ع 
**

 

0.775 00س
**

0.739 00ص 
**

0.675 00ع 
**

 

0.516 00س
*
0.826 00ع   

**
 

0.608 07س
**

0.653 07ع   
**

 

0.658 03س
**

     

 فأقل. 0.00** دال عند مستوى الداللة 
 فأقل. 0.05 * دال عند مستوى الداللة
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ا عند ( أعاله قيم معامل ارتباط فقرات االستبانة مع رلاذلا كلها موجبة ودالة إحصائيً 3يف اجلدول رقم )
ا عند مستوى الدلة الدالة إحصائيً   5وع 00وس 0(، ماعدا الفقرات الثالث س0.00مستوى الداللة )

 (. شلا يدل على صدق االستبانة .0.05)
 جـ ( ثبات االستبانة: 

( 4كما يف اجلدول رقم )  (Cronbach's Alpha) حساب ثبات االستبانة باستخدام معادلة ألفا كرنباخ مت
 يت:اآل

 (معامالت الثبات بطريقة االتساق الداخلي ألفا كرنباخ4جدول رقم )
 معامل ثبات ألفاكرنباخ الفقرات اجملال
 0.893 03 ادلعلم

 0.876 00 ادلواد

 0.926 07 التقنيات

 0.948 35 ةالكلي

 ( وىو معامل ثبات )جيد( .0.948( أعاله معامل الثبات العام لالستبانة بلغ )4يف اجلدول رقم )
 تهاومناقش عرض نتائج الدراسة

 إجابة السؤال الرئيس:
 ما ىي معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي يف تدريس العلوم الطبيعية يف ادلرحلة الثانوية؟ 

تخدام ادلخترب االفرتاضي يف تدريس العلوم الطبيعية يف ادلرحلة الثانوية؛ مت حساب دلعرفة أبرز معوقات اس
ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية والرتب ووضع التقدير، وقد اعتمد يف تقدير درجة اإلعاقة على 

 ( أدناه :5التوزيع ادلبني يف اجلدول رقم )
 ( يوضح تقديرات درجة اإلعاقة5جدول رقم)

لفئاتا  تقدير درجة اإلعاقة 

 كبةرة جًدا 5إىل أقل من  4.2من
 كبةرة 4.2إىل أقل من 3.4 من

 متوسطة 3.4إىل أقل من 2.6 من 

 منخفضة 2.6إىل أقل من 1.8من
 منخفضة جًدا 1إىل أقل من 1.8 من
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االت الثالثة  استجابات أفراد عينة البحث على معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي يف اجملأيتويف ما ي
 :يت( اآل6(، موضحة يف اجلدول رقم )تعلقة بادلعلم وادلواد والتقنيات)ادل

 ( يوضح ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري والرتبة جملاالت ادلعوقات مرتبة تنازلًيا6جدول رقم )
 درجة اإلعاقة الرتبة االضلراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب اجملال
 كبةرة 1 0.58 3.75 ادلواد
 كبةرة 2 0.67 3.57 ادلعلم

 كبةرة 3 0.80 3.54 التقنيات

 0.54 3.61 الكلية
 

 كبةرة

ادلعلم و  عاقة يف اجملاالت الثالثة )ادلتعلقة بادلواد( أعاله يالحظ أن درجة اإل6من اجلدول رقم )
، للتقنيات 3.54و مللمعل 3.57وللمواد  3.75والتقنيات( كانت بدرجة كبةرة، ومبتوسطات حسابية متقاربة 

قات يف نظر ادلعلمني متعددة وكثةرة ودرجاهتا كبةرة ومتقاربة، و ؛ شلا يدل على أن ادلع0.20ومبدى صغةر مقداره 
شلا يشةر إىل أن استخدام ادلخترب االفرتاضي يتطلب العمل يف مجيع اجملاالت الثالثة السابقة وبدرجات متساوية 

و الدراسات السابقة اتفقت يف ادلعوقات أن ادلعوقات الثالث الرئيسة لا توصلت تقريًبا، ومبقارنة تلك النتيجة مب
تتعلق بادلعلم وبادلواد الدراسية وبتقنيات احلاسوب واختلفت نتائج الدراسة احلالية عن السابقة دراسة اجلهين 

حيث جاءت ( يف ترتيبها 7007( والغيث )7004( والزنن )7004( والودعاين )7005( والطويرقي )7004)
ويف الدراسة احلالية  ،ادلعوقات ادلتعلقة بتوافر احلاسوب وتقنياتو جاءت يف ادلرتبة األوىل يف تلك الدراسات

جاءت ادلعوقات ادلتعلقة بادلواد الدراسية يف ادلرتبة األوىل وتقنيات احلاسوب يف ادلرتبة الثالثة، ويف ثالث من 
( جاءت ادلعوقات ادلتعلقة بادلواد 7007( والغيث )7005ي )( والطويرق7004الدراسات السابقة اجلهين )

 05قدمية ومل حتدث شلا يقرب من يف اليمن مناىج العلوم الطبيعية للمرحلة الثانوية و الدراسية يف ادلرتبة الثانية، 
خارج  امناىجهف ،احلاسوب وتطبيقاتو وبرارلوإىل شارة تواكب التطورات الرقمية وتكاد ختلو من اإلومل  ،اعامً 

والرتاجع الثقايف  يورمبا يعود ذلك للعجز االقتصاد ،السياق الطبيعي الذي يعيشو اجليل الرقمي االفرتاضي
الذي يعيشو اجملتمع بسبب الظروف السياسية واألمنية واالجتماعية ادلرتدية. ويف الدراسة احلالية جاءت 

مراتب متأخرة يف الدراسات السابقة ما عدا دراسة ادلعوقات ادلتعلقة بادلعلم يف ادلرتبة الثانية، وجاءت يف 
 ادلرتبة األوىل. يف فيها ادلعوقات ادلتعلقة بإعداد ادلعلم وتدريبو جاءت( اليت 7007البلطان )

ن موضوعية بدرجة كافية مل تكوىناك احتمال لتأثةر العامل الذايت وأن االستجابات لدى ادلعلمني رمبا 
شلا ،  (Job Satisfaction)يعيشها ادلعلم تتعلق بضعف الرضا الوظيفيبسبب الضغوطات النفسية اليت 
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حباط وعدم الرغبة يف التوسع يف العمل اإلنتج عنها  ،شكل لو ما ميكن أن يوصف بإعاقة عامة ذىنية ونفسية
 لذا فمن ىذا ؛بداع والتطوير وادلواكبةظل أجواء زلبطة ال تساعد على اإل وإسناد مهام جديدة وتكاليف يف

وقد دلس  ؛قاتو كثةرة مجلة وتفصياًل و ومع ،ينظر إىل أي تطوير على أنو صعب ومستحيلصار ادلعلم ادلنظور 
 ولقاءاتو بادلعلمني .يف التوجيو الرتبوي الباحث ىذا التوجو من خالل عملو 

 ىي معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي ) ادلتعلقة بادلعلم (؟ ما إجابة السؤال األول:
( مت حساب ادلتوسطات احلسابية قات استخدام ادلخترب االفرتاضي )ادلتعلقة بادلعلمأبرز معو دلعرفة 

واالضلرافات ادلعيارية والرتب الستجابات أفراد عينة البحث على عبارات رلال معوقات استخدام ادلخترب 
  :يتاآل( 7كما ىو موضح يف اجلدول رقم )  ،االفرتاضي ادلتعلقة )بادلعلم(

 ( يوضح ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية الستجابات معلمي العلوم الطبيعية7) جدول رقم
 ايف ادلرحلة الثانوية لدرجة وجود معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي مبجال ادلعلم مرتبة تنازليً 

 اجملال األول: معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي ) ادلتعلقة بادلعلم (
رقم 
 الفقرة

فقرةال  
ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

 الرتبة
درجة 
 اإلعاقة

 0س
ختلو برامج إعداد وتأىيل ادلعلمني قبل اخلدمة من ادلختربات 

 االفرتاضية
 كبةرة 1 1.09 4.08

 كبةرة 2 1.16 3.94 قلة  الربامج التدريبية للمعلمني يف استخدام ادلخترب االفرتاضي 7س

 00س
حاسوب  زلمول ) الالب توب ( يستخدمو يفتقر ادلعلم جلهاز 

 إلعداد الدرس احملوسب.
 كبةرة 3 1.29 3.89

 03س
قلة اللقاءات بني ادلعلمني لتبادل اخلربات يف استخدام ادلخترب 

 االفرتاضي
 كبةرة 4 0.98 3.87

 كبةرة 5 1.21 3.69 صلليزية لربنامج ادلخترب االفرتاضيصعوبة التعامل مع ادلصطلحات اإل 00س

 كبةرة 6 1.21 3.66 ضعف التحفيز وادلتابعة على استخدام احلاسوب يف التدريس 6س

 كبةرة 7 1.07 3.63 الربامج التدريبية للمعلمني على استخدام احلاسوب زلدودة 3س

 4س
ضعف قدرة ادلعلم يف معاجلة ادلشكالت اليت تظهر أثناء استخدام 

 ادلخترب االفرتاضي
 كبةرة 8 1.05 3.60

 كبةرة 9 1.15 3.35 خدام ادلعلم للمخترب االفرتاضي ليس لو اعتبار يف تقوًن ادلعلماست 5س

 7س
ا يستغرق إعداد الدروس اليت يستخدم  فيها ادلخترب االفرتاضي وقتً 

 طوياًل 
 متوسطة 10 1.10 3.34
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 اجملال األول: معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي ) ادلتعلقة بادلعلم (
رقم 
 الفقرة

فقرةال  
ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

 الرتبة
درجة 
 اإلعاقة

 ةمتوسط 11 1.08 3.31 مهارات ادلعلم يف احلاسوب ال تتناسب مع تنفيذ التجارب االفرتاضية 9س

 متوسطة 12 1.16 3.00 التجارب االفرتاضية صعوبة ضبط ادلتعلمني أثناء إجراء 8س

 متوسطة 13 1.25 3.00 اخلوف من حتمل مسؤولية  تعطل األجهزة  أثناء العمل 07س

 0.67 3.57 ادلعوقات ادلتعلقة بادلعلم
 

 كبةرة

 

( أعاله كانت االعاقة كبةرة 7دول رقم )يف رلال معوقات ادلخترب االفرتاضي ادلتعلقة بادلعلم كما يف اجل
( وىي معوقات ميكن 3.00( و)4.08(، تراوحت متوسطات الفقرات بني )3.57مبتوسط كلي مقداره )

 وصفها بأهنــا )كبةرة إىل متوسطة(.
فقرات  4من الفقرات( درجة إعاقة كبةرة و % 75فقرات ) 9فقرة أخذت  07وقد تكون اجملال من 

ل ادلعلمني وتدريبهم، يدرجة إعاقة متوسطة، وكانت تلك أبرز ادلعوقات اليت تتعلق بتأىمن الفقرات( % 75)
 -كما سبق   –( على التوايل وبدرجة )كبةرة(، ومجيع ادلعلمني ادلستجيبني 3.94و  4.08توسط حسايب )ومب

% 77.6 سنة، ومستوى تعامل 05يعملون يف التدريس أكثر من  %45ػلملون مؤىل البكالوريوس، وحوايل 

مل يتعامل مع برنامج ادلخترب االفرتاضي، فهم % 46.8مع احلاسوب ترتاوح بني اجليد وادلتوسط، رغم ذلك فإن 
مل يوجهوا ضلو ىذا النوع من الربامج سواء كان يف فرتة اإلعداد والتأىل أو التدريب عليها يف أثناء اخلدمة، ومن 

قار ادلعلم جلهاز حاسوب زلمول )الالب توب( يستخدمو وىي: افت 00خالل استجابتهم العالية للفقرة رقم
درجة عالية، ولعل ذلك يدل أي ( 3.89إلعداد الدرس احملوسب، واليت جاء ترتيبها الثالث ومبتوسط حسايب )

يف التطوير، وػلول دون حتقيقو لذلك تردي الظروف ادلعيشية للمعلم  ةعلى أن لدى العديد من ادلعلمني رغب
 03ا من خالل استجابتو العالية للفقرة رقم امتالكو جلهاز حاسوب زلمول، وبرزت الرغبة أيضً  اليت حتول دون

من % 37وىي قلة اللقاءات بني ادلعلمني لتبادل اخلربات يف استخدام ادلخترب االفرتاضي، فهناك حوايل 
ومتوسط، وميكن أن ثلث ادلعلمني يتعاملون مع ادلخترب االفرتاضي بشكل يرتاوح بني جيد  :أي ،ادلعلمني

  .يساعلوا يف تعليم وتدريب زمالئهم داخل ادلدرسة
أن طول وقت إعداد الدروس اليت يستخدم فيها ادلخترب االفرتاضي، وضعف  السابقوتبني يف اجلدول 

اخلوف من التجارب االفرتاضية، و  مهارات ادلعلم يف التعامل مع احلاسوب، وصعوبة ضبط ادلتعلمني أثناء إجراء
ل ينظار إىل أن حاجة ادلعلم أكثر للتأىاأل أقل ادلعوقات من وجهة نظر ادلعلمني؛ ليوجهوامثلت جهزة األ تعطل
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اجليد والتدريب واكتساب ادلهارة والتعلم من زمالئو، وتشةر تلك النتائج إىل أن التأىيل يف اجلامعات احمللية 
 ادً عدا أن حظ الباحث من خالل عملو موجهً عداد ادلعلم الستخدام ادلخترب االفرتاضي، والإجانب قاصر يف 

ذه التقنية، وأن الربامج التدريبية ذلمن ادلخرجات احلديثة من كلية الرتبية أو كليات العلوم ال تعطي أعلية كافية 
لكرتوين والتعليم االفرتاضي، جانب التعليم اإلاليت تنفذ أثناء اخلدمة ال تزال بعيدة عن تلبية االحتياجات يف 

 فإن العوائق ادلتعلقة بادلعلم يف ارنة نتائج الدراسة احلالية بنتائج الدراسات اليت أجريت يف السعودية مثاًل ومبق
السعودية كانت كثرة عدد احلصص التدريسية للمعلم، وقلة احلوافز للمعلم لتشجيعو على تطبيق التجارب 

 ادلخترب االفرتاضي.االفرتاضية، ومعرفة ادلعلم أن تقوًن أدائو ال يرتبط باستخدام 
ىي معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي )ادلتعلقة بادلواد الدراسية للعلوم الطبيعية:  ما إجابة السؤال الثاني:
 فيزياء كيمياء أحياء( ؟

ادلتعلقة بادلواد الدراسية للعلوم الطبيعية: فيزياء كيمياء قات استخدام ادلخترب االفرتاضي )دلعرفة أبرز معو 
عبارات لمت حساب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية والرتب الستجابات أفراد عينة البحث أحياء( 

 ( يوضح ذلك: 8) رلال معوقات استخدام واجلدول رقم
( ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية الستجابات معلمي العلوم الطبيعية يف ادلرحلة الثانوية 8) جدول رقم

 اعوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي مبجال ادلواد الدراسية للعلوم الطبيعية مرتبة تنازليً لدرجة وجود م
 

 اجملال الثاين: معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي 
 )ادلتعلقة بادلواد الدراسية للعلوم الطبيعية: فيزياء كيمياء أحياء(

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

 تبةالر 
درجة 
 اإلعاقة

 اكبةرة جدً  1 0.78 4.53 غياب دليل ادلعلم الستخدام ادلخترب االفرتاضي 8ص

 اكبةرة جدً  2 0.91 4.39 جتارب افرتاضية كثافة ادلقرر تعيق إجراء 5ص

 كبةرة 3 1.00 3.92 االفرتاضية خترباتأنشطة ادلادة الدراسية ختلو من االشارة للم 4ص

ص
00 

 كبةرة 4 1.17 3.82 لدراسية تركز على اجلوانب النظريةموضوعات ادلادة ا

 كبةرة 5 1.21 3.77 قلة الدرجات ادلخصصة للتجارب العملية للمادة 7ص

 7ص
التجارب اجلاىزة يف ادلخترب االفرتاضي ختتلف عن التجارب  

 ادلقررة
 كبةرة 6 0.93 3.56

 بةرةك 7 1.20 3.48 اجلانب العملي قليل يف ادلادة الدراسية 0ص
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 اجملال الثاين: معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي 
 )ادلتعلقة بادلواد الدراسية للعلوم الطبيعية: فيزياء كيمياء أحياء(

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

 تبةالر 
درجة 
 اإلعاقة

 6ص
كتاب النشاط العملي يصعب استخدامو يف ادلختربات 

 االفرتاضية
 كبةرة 8 1.16 3.35

 متوسطة 9 1.12 3.34 ادلخترب االفرتاضي قليلة وعات ادلادة الدراسية اليت تناسبموض 3ص

 9ص
 جتارب طرائق تدريس ادلادة الدراسية غةر مالئمة إلجراء

 افرتاضية
 متوسطة 10 1.10 3.27

وقات ادلتعلقة بادلوادادلع  3.75 0.58 
 

 كبةرة

 

عاقة كبةرة يف رلال معوقات ادلخترب االفرتاضي ادلتعلقة بادلواد الدراسية كما يف اجلدول أعاله كانت اإل
( وىي معوقات ميكن 3.77( و )4.53(، وقد تراوحت متوسطات الفقرات بني )3.75مبتوسط كلي مقداره )

كمعوق  وجاءت مشكلة غياب دليل استخدام ادلخترب االفرتاضي ،وسطة(وصفها بأهنا )كبةرة جدا إىل مت
(، يليو معوق كثافة موضوعات ادلقرر يف الدرجة الثانية 4.53ا ومبتوسط حسايب عايل )بدرجة كبةرة جدً 

أن موضوعات  00(، والذي يشةر إىل كثافة اجلانب النظري الذي تضمنو الفقرة رقم 4.39ومبتوسط حسايب )
ا خللو ، واحتلت ادلرتبة الرابعة، ونظرً ة( ودرجة كبةر 3.87دراسية تركز على اجلوانب النظرية مبتوسط )ادلادة ال

ادلقررات احلالية للمواد الطبيعية الثالث من إشارة للمختربات االفرتاضية برز ذلك العائق يف حصول الفقرة رقم 
شارة أن أنشطة ادلواد الدراسية ختلو من اإلوىي  (3.92)على الرتتيب الثالث بدرجة كبةرة ومتوسط حسايب  4

عامل االفرتاضية، ويفسر ذلك بأن ادلناىج الدراسية قدمية مل تواكب التطور يف رلال التعليم ختربات للم
ا، ولكن ىل ميكن أن تصبح عائًقا وأن آخر حتديث للمناىج كان قبل أكثر من مخسة عشر عامً  ،اإللكرتوين

دلخترب االفرتاضي ادلتاح يف معامل احلاسوب ادلتوافر يف مجيع الثانويات؛ أم أن ا ػلول دون استخدام ابارزً 
توجهات ادلعلمني دتيل دائًما للتقيد بالكتاب ادلدرسي وادلوضوعات اليت تدخل يف االمتحانات، ويعزز ىذا 

لمادة"، ومبتوسط كانت كبةرة "قلة الدرجات ادلخصصة للتجارب العملية ل  7 التفسةر أن درجة إعاقة الفقرة رقم
 ( وجاءت يف الرتبة اخلامسة.3.77)

ا عن ادلنهج، فليس لو وجود يف كتاب الدروس وال يف كراسة النشاط وال ن ادلخترب االفرتاضي غريب دتامً إ
ويهمل تقوًن الطالب فيو، وفيو تكثيف يف اجلانب  ،يف دليل ادلعلم، وادلنهج ال يركز على اجلانب العملي
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أخذت درجة كبةرة مقارنة  إذ ؛يف استخدام ادلخترب االفرتاضيعاقات ادلتعلقة بادلواد بشدة النظري، وتربز اإل
مبجال ادلعلم ورلال التقنيات. ومبقارنة النتائج بالدراسات السعودية صلد أن العوائق كانت يف كثافة احملتوى 

 ختربات، وقلة توافر برامج ادللومفرتاضية اليت تناسب مقرر العاال ادلختربات، وقلة برامج دلقررالعلمي يف ا
 االفرتاضية اليت تالئم طبيعة زلتوى مقرر العلوم. 

ما يناسبها من وسائل  ( على حاجة الدول النامية إىل رؤية مستقبلية واقعية الختيار7000ويؤكد قاسم )
الرتكيز على لك ذلكرتوين، وكعلم أىم مقومات صلاح التعليم اإلوتدريب ادل تأىيللكرتوين، وأن التعليم اإل

 ادلواكبة والبعد العملي يف ادلناىج ادلدرسية.
ما ىي معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي )ادلتعلقة بتقنيات احلاسوب والتجهيزات  إجابة السؤال الثالث:

 ادلدرسية(؟ 
سية( مت حساب دلعرفة أبرز معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي )ادلتعلقة بتقنيات احلاسوب والتجهيزات ادلدر 

ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية والرتب الستجابات أفراد عينة البحث على عبارات رلال معوقات 
استخدام ادلخترب االفرتاضي ادلتعلقة )بتقنيات احلاسوب والتجهيزات ادلدرسية( كما ىو موضح يف اجلدول رقم 

 يت :( اآل9)
ضلرافات ادلعيارية الستجابات معلمي العلوم الطبيعية يف ادلرحلة الثانوية ( ادلتوسطات احلسابية واال9جدول رقم)

 الدرجة وجود معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي مبجال تقنيات احلاسوب والتجهيزات ادلدرسية مرتبة تنازليً 
 ادلدرسية( اجملال الثالث: معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي ) ادلتعلقة بتقنيات احلاسوب والتجهيزات

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

 الرتبة
درجة 
 اإلعاقة

 اكبةرة جدً  1 0.80 4.55 االنقطاعات ادلتكررة للتيار الكهربائي 3ع

 اكبةرة جدً  2 1.07 4.24 نرتنت وانقطاعاهتاضعف شبكة اإل 7ع

 اكبةرة جدً  3 1.05 4.23 سوببرامج ادلخترب االفرتاضي غةر متوافر يف معمل احلا 9ع

 كبةرة 4 1.26 3.84 تفتقر ادلدرسة دلختص يف الدعم الفين والتصميم 00ع

 كبةرة 5 1.19 3.65 غياب فريق عمل من ادلعلمني وادلختصني يف احلاسوب 00ع

 كبةرة 6 1.15 3.60 نسخ الربنامج ليست مرخصة ومعربة 8ع

 كبةرة 7 1.43 3.52 ضعف عمليات الصيانة ألجهزة ادلعمل 07ع

 متوسطة 8 1.40 3.21 معمل احلاسوب غةر متاح للمعلم 4ع
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 ادلدرسية( اجملال الثالث: معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي ) ادلتعلقة بتقنيات احلاسوب والتجهيزات

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

 الرتبة
درجة 
 اإلعاقة

 متوسطة 9 1.30 3.18 عدد أجهزة احلاسوب يف معمل احلاسوب غةر كايف 7ع

 متوسطة 10 1.53 2.89 أمني معمل احلاسوب غةر متخصص 5ع

 متوسطة 11 1.56 2.84 ختلو ادلدرسة من معمل احلاسوب 0ع

 6ع
      ب ادلتوافرة ذات مواصفات غةر مناسبةأجهزة احلاسو 

 الستخدام ادلخترب االفرتاضي
 متوسطة 12 1.48 2.81

 0.80 3.54 ادلعوقات ادلتعلقة بتقنيات احلاسوب والتجهيزات ادلدرسية
 

 كبةرة

 

ه  يف رلال معوقات ادلخترب االفرتاضي ادلتعلقة بتقنيات احلاسوب والتجهيزات ادلدرسية كما يف اجلدول أعال
( 7.80( و )4.55وقد تراوحت متوسطات الفقرات بني ) (.3.54عاقة كبةرة مبتوسط كلي مقداره )كانت اإل

 ا إىل متوسطة(.وىي معوقات ميكن وصفها بأهنا )كبةرة جدً 
ا فاحلواسيب يالحظ يف النتائج أن الفقرات اليت تتحدث عن توافر تقنيات احلاسوب يف ادلدرسة ليس معوقً 

عدادىا جاءت يف ذيل ادلعوقات، وميكن تعليل ذلك بتجهيز الثانويات مبعامل حاسوب يف الفرتة ومواصفاهتا وأ
ا، وىي ادلرتبة األوىل والثانية بدرجة كبةرة جدً  يف مشكلة الكهرباء وضعف خدمة االتصاالت وجاءتاألخةرة، 

الفقرة  وجاءتيت دتر هبا البالد، مشكلة عامة تتعلق بضعف البنية التحتية للبالد والظروف االقتصادية الصعبة ال
ا، وعند ادلرتبة الثالثة وبدرجة كبةرة جدً يف "برامج ادلخترب االفرتاضي غةر متوافر يف معمل احلاسوب"  9رقم 

غي بتفسةر استجابات ادلعلمني يف رلال معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي ادلتعلقة بتقنيات احلاسوب ين
    من عينة الدراسة مل يتعاملوا مع ادلخترب االفرتاضي قط؛ لذلك فهم  %47يل األخذ بعني االعتبار أن حوا

من برامج االفرتاضية  اوأن عددً  ،وما ىي متطلبات ادلخترب االفرتاضي ،ال يعرفون ما ىو ادلخترب االفرتاضي
تعريفية  دوراتلاجة حبنت؛ لذلك فهم اإلنرت متوافرة يف معمل احلاسوب بادلدرسة وأن يعمل دون احلاجة إىل 

ومبقارنة النتائج مبا توصلت إليو الدراسات يف السعودية جاء نقص وجود أجهزة  أواًل، االفرتاضية اتبادلخترب 
 ختربحاسب آيل كافية يف مراكز مصادر التعلم بادلدرسة، وافتقار وجود فين لتشغيل أجهزة مصادر التعلم أو ادل

للصيانة، وضعف عملية الصيانة الدوية، وقلة توفر  ختربادلللصيانة، وضعف عملية الصيانة الدورية دلقتنيات 
 االفرتاضية. خترباتنرتنت مبركز مصادر التعلم أو للمشبكة اإل
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  إجابة السؤال الرابع:
يف درجات تقدير معوقات استخدام ( α≤0.05) حصائية عند مستوىإىل توجد فروق ذات داللة 

بيعية بادلرحلة الثانوية مبدينة ادلكال تعزى إىل التخصص ومستوى ادلختربات االفرتاضية لدى معلمي العلوم الط
 التعامل مع ادلخترب االفرتاضي ؟

( للتعرف One-way ANOVAاستخدام حتليل التباين أحادي البعد )مت ىذا السؤال  نلإلجابة ع
إىل التخصص ليت تعزى اعلى داللة الفروق بني ادلتوسطات لدرجات تقدير ادلعوقات مبجاالهتا ادلختلفة 

 :أيتومستوى التعامل مع ادلخترب االفرتاضي كما ي

 الفروق بني ادلتوسطات حسب ختصص ادلعلمني: ( أ

للتعرف على الفروق يف درجات تقدير ادلعوقات الستخدام ادلخترب االفرتاضي لدى معلمي العلوم 
ضلرافات ادلعيارية ادلتوسطات احلسابية واال ابحسمت الطبيعية ورلاالهتا اليت تعزى لتخصص ادلعلم 

 ( أدناه: 00لدرجات لتقدير ادلعوقات حسب التخصص كما يف اجلدول رقم )
 ( ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية لدرجات تقدير استجابات معلمي العلوم الطبيعية 00جدول رقم )

 يف ادلرحلة الثانوية دلعوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي حسب التخصص

 ادلقياس التخصص
 اجملال

 الكلي
 التقنيات ادلواد ادلعلم

 فيزياء

 3.53 3.52 3.72 3.39 ادلتوسط احلسايب

 0.70 0.98 0.71 0.81 االضلراف ادلعياري

 كبةرة كبةرة كبةرة كبةرة درجة اإلعاقة

 3 7 3 3 الرتبة

 كيمياء

 3.64 3.51 3.76 3.68 ادلتوسط احلسايب

 0.38 0.83 0.50 0.39 االضلراف ادلعياري

 كبةرة كبةرة كبةرة كبةرة درجة اإلعاقة

 7 3 7 0 الرتبة

 أحياء

 3.67 3.60 3.77 3.67 ادلتوسط احلسايب

 0.46 0.52 0.47 0.66 االضلراف ادلعياري

 كبةرة كبةرة كبةرة كبةرة درجة اإلعاقة

 0 0 0 7 الرتبة
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ياء مث الكيمياء مث الفيزياء ، ويف رلال ادلادة تظهر األحياء حعاقة الكلية كبةرة يف األويالحظ أن درجة اإل
 ةحياء مث الفيزياء. ومبقارنوأن معلمي الكيمياء لديهم صعوبات أعلى مث األ ،مث الكيمياء وأقلها يف الفيزياء

ويف الفيزياء   ،ت مث ادلعلم مث التقنياادلادة أواًل  عاقات صلد أهنا يف ادلواد الثالث تأيت يف الكيمياء واالحياء:اإل
ا من القدرة على التعامل مع مادة، تقنية، معلم؛ شلا يدل على أن معلمي الفيزياء أكثر حظً  كانت االعاقة:

 كانوا متقاربني. فحياء والكيمياء االفرتاضي والتعامل مع تقنيات احلاسوب، أما معلمو األ
ه أجري اختبار حتليل التباين األحادي، ودلعرفة داللة الفروق بني ادلتوسطات احلسابية يف اجلدول أعال

 ( أدناه:00وكانت النتيجة كما يف اجلدول رقم )
( للفروق بني ادلتوسطات استجابات One-way ANOVA( نتائج حتليل التباين األحادي )00) جدول رقم

 دلعلمنيمعلمي العلوم الطبيعية دلعوقات استخدام ادلختربات االفرتاضية مبجاالهتا الثالثة حسب ختصص ا

 رلموع ادلربعات مصدر التباين اجملال
درجة 
 احلرية

متوسط 
 ادلربعات

قيمة )ف( 
 احملسوبة

 النتيجة مستوى الداللة

 ادلعلم

 غةر دالة 0.266 1.354 0.598 2 1.196 بني اجملموعات
 0.441 59 26.048 داخل اجملموعات

   
 61 27.244 اجملموع

    

 ادلواد

 غةر دالة 0.966 0.035 0.012 2 024. بني اجملموعات

 0.343 59 20.210 داخل اجملموعات
   

 61 20.234 اجملموع
    

 التقنيات

 غةر دالة 0.942 0.060 0.040 2 079. بني اجملموعات

 0.661 59 39.028 داخل اجملموعات
   

 61 39.107 اجملموع
    

 الكلية

دالةغةر  0.663 0.414 0.125 2 250. بني اجملموعات  

 0.302 59 17.818 داخل اجملموعات
   

 61 18.068 اجملموع
    

( بني α ≤0.05حصائية عند مستوى ) إ( أعاله ال توجد فروق ذات داللة 00يف اجلدول رقم )
بلغت قيمة ؛ إذ متوسطات استجابات معلمي العلوم الطبيعية بادلرحلة الثانوية مبدينة ادلكال تعزى إىل التخصص

( شلا 0.05(، وىي قيمة تزيد عن مستوى الداللة ) 0.663(، وبلغ مستوى داللتها اإلحصائية )0.414ف )
ا يعين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات تقدير ادلعوقات على الدرجة الكلية وفقً 

 دلتغةر التخصص.
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( بني  α≤0.05توى الداللة )كما تبني من اجلدول أعاله عدم جود فروق ذات داللة إحصائية عند مس
جهة نظرىم يف و متوسطات استجابات معلمي العلوم الطبيعية دلعوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي من 

تراوحت قيمـة ف ؛ إذ اجملاالت الثالثة كلها )ادلعلم، وادلواد الدراسية، وتقنيات احلاسوب والتجهيزات ادلدرسية(
( شلا يدل على عدم وجود 0.05ائية تزيد عن مستوى الداللة )حص(، وكانت داللتها اإل1.354 -0.035)

 تخصص .للا إىل فروق إحصائية بني متوسطات درجات تقدير ادلعوقات باجملاالت وفقً 
 ىـ( الفروق بني ادلتوسطات حسب مستوى التعامل مع ادلخترب :

معلمي العلوم الطبيعية للتعرف على الفروق يف درجات تقدير معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي لدى 
ورلاالهتا اليت تعزى دلستوى التعامل مع ادلخترب االفرتاضي حسبت ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية 

 ( أدناه: 07لدرجات تقدير ادلعوقات حسب مستوى التعامل مع ادلخترب االفرتاضي كما يف اجلدول رقم )
 افات ادلعيارية لدرجات تقدير استجابات معلمي العلوم الطبيعية ( ادلتوسطات احلسابية واالضلر 07) جدول رقم

 االفرتاضية حسب مستوى التعامل مع ادلخترب االفرتاضي خترباتيف ادلرحلة الثانوية دلعوقات استخدام ادل

 ادلقياس مستوى التعامل مع ادلخترب االفرتاضي
 اجملال

 الكلي
 التقنيات ادلواد ادلعلم

 دلخترب االفرتاضيمل يتعاملوا مع ا

 3.73 3.54 3.81 3.84 ادلتوسط احلسايب

 0.37 0.73 0.45 0.45 االضلراف ادلعياري

 كبةرة كبةرة كبةرة كبةرة درجة اإلعاقة

 2 3 2 1 الرتبة

 مبتدئ

 3.86 4.21 4.10 3.35 ادلتوسط احلسايب

 0.38 0.39 0.47 0.81 االضلراف ادلعياري

 كبةرة كبةرة ةكبةر  كبةرة درجة اإلعاقة

 1 1 1 4 الرتبة

 مقبول

 3.45 3.45 3.77 3.20 ادلتوسط احلسايب

 0.68 1.05 0.57 0.59 االضلراف ادلعياري

 كبةرة كبةرة كبةرة متوسطة درجة اإلعاقة

 4 4 3 5 الرتبة

 متوسط

 3.42 3.37 3.55 3.37 ادلتوسط احلسايب

 0.53 0.88 0.49 0.68 االضلراف ادلعياري

 كبةرة كبةرة كبةرة كبةرة درجة اإلعاقة

 5 5 5 3 الرتبة
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 ادلقياس مستوى التعامل مع ادلخترب االفرتاضي
 اجملال

 الكلي
 التقنيات ادلواد ادلعلم

 غليدون التعامل مع ادلخترب االفرتاضي

 3.54 3.64 3.60 3.40 ادلتوسط احلسايب

 0.94 0.77 1.09 1.10 االضلراف ادلعياري

 كبةرة كبةرة كبةرة كبةرة درجة اإلعاقة

 3 2 4 2 الرتبة

أن ادلعوقات كما ىو متوقع أكرب لدى الذين مل يتعاملوا مع ادلخترب ( أعاله 07يالحظ من اجلدول رقم )
(، ويكون الفارق أوضح يف 3.54( مقارنة بالذين غليدون التعامل مع ادلخترب االفرتاضي )3.73االفرتاضي )

لون ( للمجيدين والتقنيات ومتساويا يف رلال ادلادة، غةر أن الذين ال يتعام3.40( مقابل )3.84رلال ادلعلم )
 مع ادلخترب االفرتاضي يشكلون نسبة ضئيلة.

ودلعرفة داللة الفروق بني ادلتوسطات احلسابية يف اجلدول أعاله أجري اختبار حتليل التباين األحادي، 
 ( أدناه:03وكانت النتيجة كما يف اجلدول رقم )

طات استجابات معلمي ( للفروق بني ادلتوسOne-way ANOVA) ( نتائج حتليل التباين أحادي03) جدول رقم
 العلوم الطبيعية دلعوقات استخدام ادلختربات االفرتاضية مبجاالهتا الثالثة حسب مستوى التعامل مع ادلخترب االفرتاضي

 مصدر التباين اجملال
S.V 

 رلموع  مربعات

 االضلرافات
SS 

درجة 
 احلرية
df 

متوسط 
 ادلربعات

قيمة )ف( 
 احملسوبة

مستوى 
 الداللة

 النتيجة

 لمادلع

 دالة 0.043 2.640 1.065 4 4.259 بني اجملموعات
 0.403 57 22.985 داخل اجملموعات

  
 

 61 27.244 اجملموع
   

 

 ادلواد

 غةر دالة 0.424 0.984 0.327 4 1.307 بني اجملموعات

 0.332 57 18.927 داخل اجملموعات
  

 

 61 20.234 اجملموع
   

 

 التقنيات

 غةر دالة 0.477 0.889 0.574 4 2.295 بني اجملموعات

 0.646 57 36.812 داخل اجملموعات
  

 

 61 39.107 اجملموع
   

 

 الكلية

 غةر دالة 0.332 1.173 0.344 4 1.374 بني اجملموعات

 0.293 57 16.694 داخل اجملموعات
  

 

 61 18.068 اجملموع
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( بني α≤0.05حصائية عند مستوى ) إ( أعاله ال توجد فروق ذات داللة 03يف اجلدول رقم )
متوسطات استجابات معلمي العلوم الطبيعية بادلرحلة الثانوية مبدينة ادلكال تعزى إىل مستوى التعامل مع 

(، وىي قيمة تزيد 0.332(، بلغ مستوى داللتها اإلحصائية )1.173بلغت قيمة ف )؛ إذ ادلخترب االفرتاضي
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات تقدير شلا يعين  ،(0.05عن مستوى الداللة )

 ا دلتغةر مستوى التعامل مع ادلخترب االفرتاضي.ادلعوقات على الدرجة الكلية وفقً 
بني ( α ≤0.05)كما تبني من اجلدول أعاله عدم جود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ية دلعوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي من جهة نظرىم يف رلالني متوسطات استجابات معلمي العلوم الطبيع
( 0.889و 0.984كانت قيمة ف )؛ إذ  ثنني علا )ادلواد الدراسية، وتقنيات احلاسوب والتجهيزات ادلدرسية(ا

          0.424حيث بلغت ) ؛ إذ(0.05حصائية تزيد عن مستوى الداللة )على التوايل، وكانت داللتها اإل
لتوايل، شلا يدل على عدم وجود فروق إحصائية بني متوسطات درجات تقدير ادلعوقات ( على ا0.477و 

 ا ومستوى التعامل مع ادلخترب االفرتاضي.باجملالني وفقً 
( بني متوسطات α≤0.05حصائية عند مستوى داللة )إكما يظهر اجلدول وجود فروق ذات داللة 

  إذ ؛ادلخترب االفرتاضي من جهة نظرىم يف رلال ادلعلماستجابات معلمي العلوم الطبيعية دلعوقات استخدام 
( شلا يدل 0.05( تقل عن مستوى داللة )0.043حصائية )( وكانت داللتهما اإل2.640كانت قيمة ف )

على وجود فروق إحصائية بني متوسطات درجات تقدير ادلعوقات يف رلال ادلعلم بالنسبة دلتغةر مستوى 
 . التعامل مع ادلخترب االفرتاضي

مت وى التعامل مع ادلخترب االفرتاضي حصائية يف اجملال ادلعلم بني متغةر مستوللكشف عن مواقع الداللة اإل
 ( أدناه.04( للمقارنات البعدية، وكانت النتائج كما يف اجلدول رقم )(LSDتطبيق اختبار أقل فرق معنوي 

(  للكشف عن اجتاه الفروق بني LSDعدية )( يوضح نتائج اختبار أقل فرق معنوي للمقارنات الب04جدل رقم )
 متوسطات تقدير ادلعوقات يف رلال ادلعوقات ادلتعلقة بادلعلم اليت تعزى إىل مستوى استخدام ادلخترب االفرتاضي

 التعامل مع االفرتاضي مستوى
ادلتوسط 
 احلسايب

مل يتعاملوا مع 
 االفرتاضي

 متوسط مقبول مبتدئ
غليدون التعامل 

 مع االفرتاضي

 - *0.47 *0.64 - - 3.84 مل يتعاملوا مع االفرتاضي

 - - - - - 3.35 مبتدئ

 - - - - - 3.20 مقبول

 - - - - - 3.37 متوسط

 - - - - - 3.40 غليدون التعامل مع االفرتاضي

 . 0.05ا عند مستوى داللة * دالة إحصائيً 
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دلخترب االفرتاضي ادلتعلقة مبجال ادلعلم  ( أعاله أن الفروق يف معوقات استخدام ا04) يظهر يف اجلدل رقم
كانت دالة لصاحل الذين مل يتعاملوا مع ادلخترب االفرتاضي مقابل الذين يتعاملون مع ادلخترب االفرتاضي بشكل 

 متوسط أو مقبول.
ويدعم ىذا االستنتاج أعلية ادراج ادلختربات االفرتاضية ضمن برامج إعداد وتأىيل ادلعلمني قبل وأثناء 

جراء وتصميم التجارب االفرتاضية ادلشاهبة إدمة، وكذلك تفعيل برامج تبادل اخلربات بني معلمي العلوم يف اخل
 التجارب االفرتاضية.إجراء للتجارب ادلقررة، وحث الوزارة إلعداد دليل ادلعلم يف 

 التوصيات:
لكرتوين والربرليات احلاسوبية تطوير مناىج ادلواد العلمية للمرحلة الثانوية لتواكب التطور يف التعليم اإل .0

  .ادلتعلقة بتدريس العلوم الطبيعية ومنها ادلخترب االفرتاضي

ادلختربات لتطوير  أمناءعقد دورات تدريبية ألساتذة اجلامعة وادلوجهني الرتبويني ومعلمي العلوم و  .7
 مهاراهتم يف استخدام احلاسوب .

 . هموتدريب امج إعداد معلمي العلومإدراج مهارة استخدام ادلختربات االفرتاضية يف بر  .3

 توفةر متطلبات ادلخترب االفرتاضي ومنها التجارب االفرتاضية اجلاىزة اليت تتوافق وزلتوى مواد العلوم . .4

 توفةر بيئة تعليمية داعمة تشجع على استخدام ادلختربات االفرتاضية . .5

 المقترحات:
 االفرتاضي يف كليات الرتبية والعلوم التطبيقية يف دراسات شلاثلة دلعرفة معوقات استخدام ادلخترب إجراء -

 اجلامعات اليمنية .
التجارب االفرتاضية لدى أساتذة العلوم الطبيعية بكليات  عداد برامج تدريبية لتنمية مهارات إجراءإ -

ء الرتبية والعلوم التطبيقية يف اجلامعات اليمنية وادلوجهني الرتبويني ومعلمي العلوم الطبيعية وأمنا
 ادلختربات.
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 المراجع: 
 أوال: المراجع العربية:

(. أثر تدريس الكيمياء باستخدام ادلختربات االفرتاضية على التحصيل وتنمية مهارات التفكةر 7007آل مبارك، إبراىيم ) .0
 . جامعة ادللك خالد، السعودية.) رسالة ماجستةر غةر منشورة (االستداليل لدى طالب الصف االول الثانوي

(. معوقات استخدام ادلخترب ادلدرسي يف تدريس العلوم يف ادلرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمي 7007صاحل، أمحد )با .7
 . جامعة حضرموت. اليمن.)رسالة ماجستةر غةر منشورة(العلوم مبديريات ساحل حضرموت

السعودية  لة الثانوية يف ادلملكة العربية(. استخدام ادلعامل االفرتاضية يف تدريس العلوم يف ادلرح7007البلطان، إبراىيم ) .3
 ، السعودية .)رسالة دكتوراه غةر منشورة(، جامعة أم القرى ()الواقع وسبل التطوير

بدر بن عبداهلل  ( . مهارات القرن احلادي والعشرين التعلم للحياة يف زمننا. ترمجة7003ترلينج، بةرين؛ فادل، وتشارلز ) .4
بتاريخ مت االسرتجاع  ] نسخة إلكرتونية مقروءة [النشر العلمي وادلطابع _ جامعة ادللك سعود.: ودية، السعالصاحل . الرياض

 .pdf.net-https://www.kutubمن موقع  م04/7/7009
ة الثانوية يف منطقة ادلدينة ادلنورة من (.معوقات استخدام ادلعامل االفرتاضية يف تدريس العلوم بادلرحل7004اجلهين، عبد اهلل ) .5

 وجهة نظر ادلشرفني وادلعلمني واجتاىاهتم ضلوىا) رسالة ماجستةر غةر منشورة (، جامعة طيبة، السعودية.
 (. الرياض، السعودية: مكتبة الرشد.0(. ادلعامل االفرتاضية يف تعلم العلوم . )ط7000احلازمي، دعاء ) .6
بتاريخ مت االسرتجاع  (.7، )رللة التعليم االلكرتوين.   Virtual Labsمل االفرتاضية (. ادلعا7000، إمساعيل )حسن .7

 .emag.mans.edu.eg من موقع  م77/3/7009
 ، السعودية: مكتبة الشقري.( . الرياض0. )ط (. التقوًن الرتبوي بني الواقع وادلأمول7000خليل، زلمد ) .8
 االفرتاضي يف التحصيل واالحتفاظ بالتعلم يف الكيمياء لدى طالب . أثر استخدام ادلخترب(7008بن دمحان، صربي )  .9

 ،  اليمن.)رسالة ماجستةر غةر منشورة(، جامعة حضرموت  الصف الثاين الثانوي
 رسالة ماجستةر) دراسة ميدانية على إدارة اجلنسية واإلقامة بديب –(. تطبيقات احلكومة االلكرتونية 7005درويش، علي ) .00

  http://www.manhal.net من موقع م9/0/7009بتاريخ . السعودية. مت االسرتجاع جامعة نايفغةر منشورة(، 
) رسالة ماجستةر  (. واقع سلتربات العلوم يف ادلرحلة الثانوية باجلمهورية اليمنية يف ضوء تقنيات التعليم7004الزنن، عبةر ) .00

من موقع  م7/7/7009بتاريخ ، السعودية. مت االسرتجاع ة أم القرىغةر منشورة(، جامع
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind15189.pdf  . 

، . الرياض التقييم -التطبيق  - القضايا -التعلم اإللكرتوين ادلفهوم  :(. رؤية جديدة يف التعليم7005، حسن )زيتون .07
 السعودية : الدار الصولتية.

(. واقع استخدام سلتربات العلوم احملوسبة يف ادلرحلة الثانوية واجتاىات معلمي العلوم والطالب ضلوىا. 7006الشايع، فهد ) .03
 . 498-440(، 0)09 ، مرللة جامعة ادللك سعود، السعودية

 كلية طلبة لدى ضلوه وادليل العملي الكيمياء الفيزياوية حتصيل يف االفرتاضي دلختربا استخدام (. فاعلية7006، حسن )طو .04

 .336  - 787( ،40الرتبية. رللة مركز الكوفة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية و االجتماعية، )

https://www.kutub-pdf.net/
http://www.manhal.net/
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind15189.pdf
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind15189.pdf
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)رسالة  حلة الثانوية(. معوقات استخدام ادلعامل االفرتاضية لدى معلمي العلوم الطبيعية بادلر 7005الطويرقي، ماجد ) .05
 ، السعودية.ماجستةر غةر منشورة(، جامعة أم القرى

       ] نسخة إلكرتونية مقروءة [(. التعليم اإللكرتوين والتعليم االفرتاضي )اجتاىات عادلية معاصرة(. .7005عامر، طارق) .06
 .https://books.google.com/booksمن موقع   م70/3/7070بتاريخ مت االسرتجاع 

مت االسرتجاع  ] نسخة إلكرتونية مقروءة [(. ادلعامل االفرتاضية تصميمها مكوناهتا. السعودية. .7008 )عطيف، مرًن .07
 .https://www.mgleelkhalaej.com/books/book-34  من موقع م07/6/7009بتاريخ 

دام معلمي العلوم بادلرحلة ادلتوسطة للمعامل االفرتاضية واجتاىاهتم ضلوىا .  اجمللة الدولية ( . استخ7007الغيث، زلمد. )  .08
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 صاحل عبد الاله حسن بلفقيو ...معوقات استخدام ادلختربات االفرتاضية لدى معلمي العلوم الطبيعية
 

 

 Obstacles of Using Virtual Laboratories with Natural Science Teachers at the 

Secondary Level in Al-Mukalla City 
 

Saleh Abdullah Hasan Belfaqeh 
 

Abstract 

This study aimed at identifying the main obstacles of using Virtual Laboratory 

(VL) related to teacher, Science curriculum, computer technology and school supplies 

from the perspective of teachers of natural sciences in secondary schools in Al-Mukalla , 

and to know the indication of statistical differences on the assessment of the obstacles 

related to specialization and the level of dealing with the VL, The study followed the 

descriptive survey, and the sample consisted of (62) teachers. 

The results showed that the presence of obstacles was significant. these obstacles 

were distributed In descending order as the following :  related to Science curriculum, 

teacher, and computer technology. 

There were no statistically significant differences due to specialization, and the 

level of dealing with the VL, however, there were differences in favor of who did not deal 

with the VL on the moderate or acceptable level . 

Main recommendations: Updating the science Curriculum to adapt it to the 

evolvement in the e-learning , and involving virtual laboratory usage in the preparation and 

training programs of science teachers. 

Keywords: virtual lab, e-learning, natural science education, secondary school. 
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 لكترونية في األداء التشغيلي للبنوك اليمنيةأثر االلتزام بمعايير الحوكمة اإل
 دراسة ميدانية في البنوك العاملة في ساحل محافظة حضرموت

 
 د. وليد أمحد العطاس                                         د. خالد زلمد اجلابري                                    

 أستاذ العلـو ادلالية ادلساعد                                      أستاذ اإلدارة ادلالية ادلشارؾ                                 
 جامعة حضرموت -كلية العلـو اإلدارية                             جامعة حضرموت                 -كلية العلـو اإلدارية  

 :الملخص
لكرتونية يف األداء التشغيلي للبنوؾ العاملة يف االلتزاـ دبعايًن احلوكمة اإلأثر  معرفة الدراسة ىذه هدؼتست

فرًدا مت اختيار عينة  (174)ساحل زلافظة حضرموت، وسبثل رلتمع الدراسة يف العادلٌن مجيعهم والبالغ عددىم 
مفردة اليت مشلت فئات رلتمع الدراسة مجيًعا، اعتمدت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي  (123)الدراسة من 

من خالؿ مجع ادلعلومات وتصنيفها حوؿ أبعاد متغًنات  اوكيفيً  الذي يصف الظاىرة ادلدروسة وصًفا كمًيا
 الدراسة.

لكرتونية بأبعادىا دبعايًن احلوكمة اإل توصلت الدراسة جملموعة من النتائج أمهها التزاـ البنوؾ عينة الدراسة
رلتمعة اخلصوصية واألماف، قابلية االستخداـ، احملتوى ادلعلومايت، وادلشاركة. تتمتع البنوؾ العاملة يف ساحل 
زلافظة حضرموت بكفاءة أداء تشغيلي جيد يف األبعاد ادلرونة واالبتكار مجيعها، تقدمي اخلدمات، تكلفة 

لاللتزاـ دبعايًن ، مهارة التقدمي، وحل ادلشاكل، وجود أثر طردي ذي داللة إحصائية التقدمي، التكنولوجيا
 لكرتونية يف األداء التشغيلي للبنوؾ العاملة يف ساحل زلافظة حضرموت.احلوكمة اإل

أوصت الدراسة دبجموعة من التوصيات أمهها ضرورة احملافظة على ادلستوى العايل لاللتزاـ دبعايًن احلوكمة 
لكرتونية، وكذلك ادلستوى اجليد يف تقدمي اخلدمات، وربسٌن مستوى االبتكار، التكنولوجيا، كلفة تقدمي اإل

 اخلدمة، ومهارة التقدمي للبنوؾ العاملة يف ساحل حضرموت.
 لكرتونية، األداء التشغيلي، البنوؾ.معايًن احلوكمة اإل الكلمات المفتاحية:

 :المقدمة -1
عمل البنوؾ ومتطلًبا أساسًيا من متطلبات البنك ادلركزي لغرض ضماف  يعد مفهـو احلوكمة مهًما يف

قتصادي وادلايل يف اجملتمع بصورة عامة والعمل ادلصريف وضماف احلماية الكافية ألمواؿ استقرار النظاـ اال
بالتعاوف مع ادلودعٌن بصورة خاصة. وقد قاـ البنك ادلركزي اليمين بإصدار دليل احلوكمة يف البنوؾ اليمنية 

وذلك باالستناد إىل اإلرشادات الصادرة عن جلنة بازؿ للرقابة ادلصرفية بشأف ، (IFC) مؤسسة التمويل الدولية
 حوكمة البنوؾ، ودبا ينسجم مع مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاوف والتنمية االقتصادية
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(OECD) ،واليت كاف من أبرز العوامل اليت 2008دلية يف العاـ وذلك كنتيجة دلا أبرزتو األزمة ادلالية العا ،

عملت يف حدوثها على ضعف معايًن احلوكمة وادلمارسات غًن السليمة يف العمل ادلصريف أو يف أعماؿ 
 الشركات يف سلتلف القطاعات االقتصادية.

الؿ الدور ادلنوط بو  ومن ادلنظور ادلصريف فنظاـ احلوكمة يشمل الطريقة اليت تدار هبا شئوف ادلصرؼ من خ
ُكلٌّ من رللس اإلدارة، واإلدارة العليا، دبا يؤثر على ربديد أىداؼ ادلصرؼ، ومراعاة حقوؽ ادلستفيدين، ومحاية 
حقوؽ ادلودعٌن. وبازدياد التعقيد يف نشاط اجلهاز ادلصريف أصبحت عملية مراقبة إدارة ادلخاطر من قبل 

مة اجلهاز ادلصريف تتطلب ادلشاركة ادلباشرة للمسامهٌن ومن ديثلوهنم يف السلطة الرقابية غًن كافية، وباتت سال
 رللس إدارة ادلصرؼ.

وقد أدرج حديثًا مصطلح اإللكرتونية للحوكمة كوهنا تعتمد على تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت 
تخداـ الوسائل لتحقيق ىدفها، وىي مرحلة متطورة من مراحل احلوكمة، وبالتايل أداء وظائف احلوكمة باس

 اإللكرتونية حبيث حيصل ادلستفيدوف على مجيع احتياجاهتم منها بأسلوب يتسم بالفعالية والشفافية والكفاءة.
لكرتونية أثر لتحسٌن كفاءة عمليات ويرى عدد من الدراسات أنو يتوقع لاللتزاـ دبعايًن احلوكمة اإل

و خبلق القيمة للعمالء؛ إذ إف ادلوظفٌن الذين يقوموف التشغيل الداخلية، والذي يرتبط برضا العمالء الىتمام
بأداء العمل ىم ادلصدر األساسي لتطوير العمل وزيادة كفاءتو، فبمجرد أف تكوف الصورة واضحة عما يريد 
البنك ربقيقو للمسامهٌن والعمالء فإنو يستطيع أف حيدد كيفية ربقيق اسرتاتيجيتو من خالؿ عمليات التشغيل 

 فتاح لتحقيق االسرتاتيجية، وىذا ما تسعى الدراسة احلالية للتعرؼ إليو.اليت تعد ادل
 :مشكلة الدراسة -2

إف موضوع احلوكمة اإللكرتونية من ادلوضوعات اليت الزلت تلقى اىتماـ الباحثٌن يف العلـو اإلدارية الوقت 
احلاضر، وما متوقع أف يرتتب على االلتزاـ هبا يف أداء العمليات التشغيلية يف البنوؾ، واستناًدا دلا تناولتو 

 التساؤؿ اآليت:  الدراسات السابقة ديكن للباحثٌن بلورة مشكلة الدراسة يف
الخصوصية واألمان، قابلية االستخدام، م بمعايير الحوكمة اإللكترونية )التساؤل الرئيس: ما أثر االلتزا

 المحتوى، المشاركة( في األداء التشغيلي للبنوك العاملة في ساحل محافظة حضرموت؟
 :أهمية الدراسة -3

تأيت أمهية الدراسة من أمهية موضوع احلوكمة اإللكرتونية، الذي يعد من ادلوضوعات احلديثة نسبًيا 
وادلهمة، إْذ تسهم ىذه الدراسة يف رفد ادلعرفة من خالؿ تسليط الضوء والرتكيز على احلوكمة اإللكرتونية  
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ألداء التشغيلي لتحقيق أداء كمفهـو حديث يهدؼ لتوظيف التكنولوجيا يف العمل ادلصريف وربقيق جودة ا

متميز للبنوؾ اليمنية، إضافة إىل ما تسفر عنو الدراسة من توصيات علمية زبدـ رلتمع الدراسة ودبا يؤدي 
 لتطوير العمل بصورة ربقق رضا العمالء وربقيق األرباح اجليدة للبنوؾ. 

 :أهداف الدراسة -4
 تسعى الدراسة إىل ربقيق األىداؼ اآلتية: 

 واقع االلتزاـ دبعايًن احلوكمة اإللكرتونية يف البنوؾ العاملة يف ساحل زلافظة حضرموت. التعرؼ إىل .1
 الوقوؼ على مستوى األداء التشغيلي للبنوؾ العاملة يف ساحل زلافظة حضرموت. .2
بياف أثر االلتزاـ دبعايًن احلوكمة اإللكرتونية يف األداء التشغيلي للبنوؾ العاملة يف ساحل زلافظة  .3

 .حضرموت
 تقدمي رلموعة من التوصيات العلمية اليت زبدـ رلتمع الدراسة. .4

 :الدراسة ياتفرض -5
 تية:تسعى الدراسة إىل اختبار الفرضيات اآل

 :األوىل الفرضية الرئيسة
لاللتزاـ دبعايًن احلوكمة اإللكرتونية يف األداء التشغيلي للبنوؾ العاملة يف ساحل زلافظة ال يوجد أثر   

 .حضرموت
 ية:تالفرضيات الفرعية اآل األوىل من الفرضية الرئيسةويشتق 

    :الفرضية الفرعية األوىل
احلوكمة اإللكرتونية يف األداء التشغيلي للبنوؾ  كأحد معايًن  اخلصوصية واألمافلاللتزاـ دبعيار  ال يوجد أثر

 .العاملة يف ساحل زلافظة حضرموت
 :الفرضية الفرعية الثانية

كأحد معايًن احلوكمة اإللكرتونية يف األداء التشغيلي للبنوؾ   قابلية االستخداـلاللتزاـ دبعيار  ال يوجد أثر
 .العاملة يف ساحل زلافظة حضرموت

 :لثةالفرضية الفرعية الثا
للبنوؾ العاملة يف لكرتونية يف األداء التشغيلي كأحد معايًن احلوكمة اإل  احملتوىلاللتزاـ دبعيار  ال يوجد أثر

 .ل زلافظة حضرموتساح
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 :رابعةالفرعية الالفرضية 

للبنوؾ العاملة يف لكرتونية يف األداء التشغيلي شاركة كأحد معايًن احلوكمة اإلادللاللتزاـ دبعيار  ال يوجد أثر
 .ساحل زلافظة حضرموت

 :رئيسة الثانيةالفرضية ال
التشغيلي للبنوؾ العاملة يف ساحل زلافظة لاللتزاـ دبعايًن احلوكمة اإللكرتونية يف األداء ال يوجد أثر 

 حضرموت يعزى لنوع البنك.
 :نموذج الدراسةأ -6

م أمنوذج الدراسة حسب الشكل دلشكلة الدراسة وأىداؼ وفرضيات الدراسة قاـ الباحثاف بتصمي استناًدا
 (:1 رقم  اآليت

 (1شكل رقم             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (0202ن، ي)الباحث المصدر 8
 :اإلطار النظري -7
 :مفهوم الحوكمة 7-1

النظاـ الذي يواجو أعماؿ فقد عرفت احلوكمة بأهنا  OECDحبسب منظمة التعاوف والتنمية االقتصادية 
ويضع القواعد واإلجراءات  ،بٌن سلتلف األطراؼها ويوزع يصف احلقوؽ والواجبات إذ ها؛ويضبط الشركة

 ادلتابعة لتقييم األداء وأسس ،الالزمة بازباذ القرارات، كما يضع األىداؼ واالسرتاتيجيات الالزمة لتحقيقها
بأهنا النظاـ الذي يتم من  IFCمؤسسة التمويل الدولية  كما عرفتها،  (199، ص2014 مصعب، تو ومراقب

 (.2ص ،2017 عبداحلق،  ارة الشركات والتحكم يف أعماذلاخاللو إد

 المتغير المستقل
 

 التابعالمتغير 

 معايير الحوكمة اإللكترونية
 الخصوصية واألمان-1
 قابمية االستخدام-2
 المحتوى-3
 المشاركة-4

 

 

 األداء التشغيمي
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 :الحوكمة في البنوك 7-2

للجنة بازؿ للرقابة ادلصرفية فإف احلوكمة من ادلنظور ادلصريف تتضمن الطريقة اليت تدار هبا ادلؤسسات  اوفقً 
لس إدارهتا وإداراهتا العليا واليت من شأهنا أف تؤثر يف كيفية قياـ ادلؤسسة بوضع أىدافها ادلصرفية بواسطة رلا

 .(3، ص2009،  العزايزة ى ذات العالقةوإدارة عملياهتا اليومية ومراعاة مصاحل ادلسامهٌن واألطراؼ األخر 
البنوؾ وادلؤسسات ادلالية بطريقة وعرفت بأهنا النظاـ الذي يشمل العمليات واألساليب اليت يتم هبا إدارة 

 ،رعمو   أمساء دعٌن وسلتلف األطراؼ ذات ادلصلحةجيدة ومراقبة األداء هبدؼ محاية حقوؽ ادلسامهٌن وادلو 
 .(210، ص 2018

وعرفها بنك التسويات الدولية بأهنا األساليب اليت تدار هبا البنوؾ من خالؿ رللس اإلدارة واإلدارة العليا 
االلتزاـ واليت ربدد كيفية وضع أىداؼ البنك والتشغيل ومحاية مصاحل محلة األسهم وأصحاب ادلصاحل مع 

 (.33ص ، 2019سلتارة، و   زلمد ودعٌنللقوانٌن السائدة ودبا حيقق محاية مصاحل ادل ابالعمل وفقً 

 :مبادئ الحوكمة في البنوك 7-3
، ص 2009 زيداف،  ومشل ادلبادئ اآلتية ،ن مبادئ احلوكمة يف البنوؾتضم   اأصدرت جلنة بازؿ تقريرً 

17-19:) 
وأف يكونوا على دراية تامة  ،دلراكزىم اس اإلدارة مؤىلٌن سبامً جيب أف يكوف أعضاء رلل المبدأ األول:

 وكمة وبالقدرة على إدارة البنك.باحل

   ااتيجية للبنك ومعايًن العمل آخذً األىداؼ االسرت  ويراقب جيب أف يوافق رللس اإلدارة المبدأ الثاني:
 وأف تكوف ىذه القيم سارية يف البنك. ،يف االعتبار مصاحل محلة األسهم وادلودعٌن

واضحة للمسئوليات واحملاسبة يف البنك  احدودً ضاء رللس اإلدارة أف يضعوا : جيب على أعالمبدأ الثالث
وأف يتم وضع ىيكل إداري يشجع على احملاسبة وحيدد  ،لعاملٌناسهم ولإلدارة العليا وادلديرين و ألنف

 ادلسئوليات.
جيب أف يتأكد رللس اإلدارة من وجود مبادئ ومفاىيم لإلدارة التنفيذية تتوافق مع سياسة  المبدأ الرابع:

للسياسات  اوفقً  تووأف تتم أنشط ،ف بالبنك ادلهارات الضرورية إلدارة أعماؿ البنكو ديتلك ادلسئولوأف  ،اجمللس
 اؿ للرقابة الداخلية.لنظاـ فع   اظم اليت وضعها رللس اإلدارة وفقً والن
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جيب على رللس اإلدارة أف يقر باستقالؿ مراقيب احلسابات وبوظائف الرقابة الداخلية  المبدأ الخامس:

 ىا،وتأكيد بارىا جوىرية حلوكمة البنوؾ وبغرض ربقيق عدد من وظائف الرقابة بغرض اختبار ادلعلوماتباعت
 اليت يتم احلصوؿ عليها من اإلدارة عن عمليات وأداء البنك.و 

تناسب مع ثقافة جيب أف يتأكد رللس اإلدارة من أف سياسات األجور وادلكافآت ت المبدأ السادس:
وأف ترتبط حوافز اإلدارة العليا وادلديرين التنفيذيٌن بأىداؼ  ،يف األجل الطويل توجيواسرتاتي البنكأىداؼ 

 البنك يف األجل الطويل.
ا لدليل جلنة بازؿ عن الشفافية يف تعد الشفافية ضرورية للحوكمة القعالة والسليمة، وتبعً  المبدأ السابع:

وادلشاركٌن اآلخرين يف السوؽ أف يراقبوا بشكل دلسامهٌن وأصحاب ادلصاحل على افإنو من الصعب  البنوؾ
 صحيح وفّعاؿ أداء إدارة البنك يف ظل نقص الشفافية.

جيب أف يتفهم أعضاء اجمللس واإلدارة العليا ىيكل عمليات البنك والبيئة التشريعية اليت  المبدأ الثامن:
ر عندما يقـو خبدماتو نيابة عن يعمل يف إطارىا، وديكن أف يتعرض البنك دلخاطر قانونية بشكل غًن مباش

رعية شلا يعرض مسعة البنك نشطة يوفرىا البنك دلمارسة أنشطة غًن شاألدمات و اخلعمالئو الذين يستغلوف 
 للخطر.

 :قواعد تطبيق الحوكمة في البنوك 7-4
،  2012 عثماين،  إف تطبيق مبادئ احلوكمة يف البنوؾ يعمل على تبين قواعد مهمة للعمل البنكي ومنها

 (:70ص 
يف الوقت ات إدارة البنك واإلفصاح السليم اليت تضمن الثقة والنزاىة وادلوضوعية يف إجراء الشفافية:

ادلناسب عن ادلوضوعات ادلهمة كلها ادلتعلقة بالشركة كادلركز ادلايل، األداء وحقوؽ ادللكية. وتؤّمن ىذه القاعدة 
ايل، وأف تكوف ادلعلومات صحيحة وواضحة وكاملة إىل كل وغًن م اا ماليً مات زلاسبية وإفصاحً توصيل معلو 

 األطراؼ ذات ادلصلحة، دبا يتيح اجملاؿ ذلا إلعداد ربليل مفيد حوؿ عمليات البنك.
وىي قاعدة تقضي دبحاسبة الذين يتخذوف القرارات يف البنك، أو الذين ينفذوف األعماؿ عن  المساءلة:

 ادلسامهٌن وإجياد آلية لتحقيقها.نتائج قراراهتم وأعماذلم ذباه البنك و 
ويقصد هبا توفًن ىيكل تنظيمي واضح حيدد نقاط السلطة وادلسئولية وزلاسبة رللس اإلدارة  المسئولية:

عن وجود نظاـ فعاؿ للرقابة الداخلية. ويعمل  فضاًل  ،مسئوليتهم ذباه البنك وادلسامهٌنومتخذي القرارات عن 
 ائح تنظيمية تتم مراجعتها بشكل دوري.البنك يف إطار أنظمة وقوانٌن ولو 
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ألف إعداد التقارير ادلالية من مسئولية إدارة البنك  اادلالية واإلبالغ ادلايل، ونظرً  وتعين وضوح القوائم الوضوح:  

 واإليضاحات ادلتعلقة هبا تهاوعدال ىذه القوائماذ اخلطوات اليت تضمن وضوح جيب على رللس اإلدارة ازب
وىي اآللية اليت تقلل أو تلغي تضارب ادلصاحل، مثل ىيمنة رئيس قوي أو مساىم كبًن على  االستقاللية:  

رللس اإلدارة، وىذه اآللية تبدأ من كيفية تشكيل اجملالس واختيار أعضائها وتعيٌن اللجاف إىل تعيٌن مدقق 
ويقدـ  ،يف عملية ادلراجعةالعناية واألصوؿ ادلهنية  وؤىل يقـو دبمارسة عملو دبا تقتضيخارجي مستقل كفء وم

 بصدؽ ادلركز ادلايل وأداء البنك.تأكيدات خارجية بأف القوائم ادلالية سبثل 
 :أهداف الحوكمة المصرفية 7-5

ذكر عدد من الكتاب وادلختصٌن رلموعة من األىداؼ اليت تعمل البنوؾ لتحقيقها من خالؿ تطبيق 
 (:178-177، ص 2018، عوف اهلل  مبادئ احلوكمة ومنها

 التأكيد على مبدأ الفصل بٌن ادللكية واإلدارة والرقابة على األداء مع ربسٌن الكفاءة االقتصادية للبنوؾ. .1
متابعة ادلراجعة والتعدي للقوانٌن احلاكمة ألداء ادلصارؼ حبيث تتحوؿ مسئولية الرقابة إىل كال الطرفٌن  .2

 ومها رللس إدارة البنك وادلسامهوف.
 لعليا وتعزيز ادلساءلة ورفع درجة الثقة.داء اإلدارة اأتقييم  .3
 مكانية مشاركة ادلسامهٌن وادلوظفٌن والدائنٌن وادلقرضٌن.إ .4
 ،ذبنب حدوث مشاكل زلاسبية ومالية دبا يعمل على تدعيم استقرار نشاط ادلصارؼ العامة باالقتصاد .5

دلساعدة يف ربقيق التنمية وعدـ حدوث اهنيارات باألجهزة ادلصرفية أو أسواؽ ادلاؿ احمللية والعادلية وا
 واالستقرار االقتصادي.

  :الحوكمة اإللكترونية 7-6
يعد مفهـو احلوكمة اإللكرتونية من ادلفاىيم ادلعاصرة واليت تعد تطور دلفهـو احلوكمة مع التطورات احلاصلة 

 على تسهيل الشفافيةأهنا نظاـ إلكرتوين يعمل ب احلوكمة اإللكرتونية ديكن تعريفيف تكنولوجيا ادلعلومات، و 
وربسٌن الكفاءة اإلدارية واخلدمات العامة يف مجيع أنشطة  ،الكرتونيً إتوفًن معلومات سريعة ونشرىا و ، هاوربسين
باهتم أهنا حصوؿ ادلسامهٌن وسلتلف أصحاب ادلصاحل على حقوقهم وشلارسة واجب كما ديكن تعريفها  ،الشركة

 (.262ص  ،2017، وآخروف أبوبكربوسائل إلكرتونية  
 :أهداف الحوكمة اإللكترونية 7-7

لكرتونية ىو تسهيل عملية احلصوؿ على ادلعلومات لألطراؼ ذات دؼ األساسي للحوكمة اإلإف اذل
العالقة دبا ديّكنهم من االستفادة منها، ورفع مستوى اجلودة والكفاءة والفعالية بواسطة التقنية ونظم ادلعلومات 

 :(2018بن قايد،  ادلمكن إمجاؿ أبرز أىداؼ احلوكمة اإللكرتونية باآليتاإللكرتونية احلديثة، ومن 
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 ذوي ادلصلحة بطريقة سهلة وسريعة ومنخفضة التكاليف.إىل تقدمي اخلدمات  .1
 عامالت بٌن ادلؤسسة وعمالئها على شبكة االنرتنيت.تاحة ادلعلومات عن كافة ادلإ .2
 من غًناخلدمة يف أي وقت طواؿ اليـو  احلصوؿ علىزيادة الوقت ادلتاح لتأدية اخلدمة حبيث ديكن  .3

 االلتزاـ بساعات عمل رمسية زلددة.
ربديد متطلبات احلصوؿ على اخلدمة والنماذج ادلطلوبة دبا ديكن من استكماذلا قبل الذىاب دلكاف أداء  .4

  ومن مث زبفيض الوقت واجلهد الالـز ألداء اخلدمة. ،اخلدمة
يف اإلدارات ادلختلفة من خالؿ تشجيعهم على استخداـ وسائل  يهمعوو  ادلوظفٌناء بثقافة االرتق .5

 التكنولوجيا احلديثة.
جراءات اليت ربوؿ دوف جذب مار يعمل على زبفيض ادلعوقات واإلتوفًن مناخ مالئم لالستث .6

 ودبا يوفر عامل جذب للشركات العاملة يف رلاؿ التكنولوجيا. ،ادلستثمرين
 عداد لالندماج يف النظاـ العادلي دلواكبة نظم ادلعلومات احلديثة ادلتبعة.أداء ادلؤسسات واإل رفع كفاءة .7
 . تاحة ادلعلومات بصورة متكافئة لكافة ادلتعاملٌنإربقيق الشفافية من خالؿ  .8

 :الحوكمة اإللكترونية معايير 7-8
 وآخروف،أبوبكر   أيتية وكما ية اإللكرتونماحلوكااللتزاـ بلقياس مستوى  معايًن ةيتم استخداـ أربع

 (:265-264ص، 2017
من خالؿ أسئلة عن أىم و وأمان يفحص ىذا البند مدى خصوصية ادلوقع الخصوصية واألمان: .1

 العناصر األساسية يف موضوع سياسات اخلصوصية واألماف.
 مثل سهولة التنقل بٌن ،يتمحور ىذا البند حوؿ الوظائف األساسية العامة للمواقع قابلية االستخدام: .2

 لشكل ادلوقع من حيث التجانس والوضوح. اأيضً  يتطرؽ ىذا البندلصفحات وسهولة االستخداـ، ا
يهتم بطرؽ  امات ومدى انتساهبا للمؤسسة، أيضً ادلعلو ب يهتم ىذا البند دبضموف ادلوقع المحتوى: .3

 عرض ادلعلومات وكيفية الوصوؿ إليها.
من التفاعل معو من خالؿ التواصل مع  يقيس ىذا البند مدى استطاعة أصحاب ادلصاحل المشاركة: .4

يتحقق من إمكانية وجود استبيانات وأسئلة  ااألمور ادلتعلقة بادلؤسسة، أيضً  الشركة وإبداء الرأي يف
 .استطالعية مقدمة على ادلوقع ونتائج تصويت الزائرين للموقع
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ٌن يف البنوؾ اليمنية عينة وسيعتمد الباحثاف لقياس مدى االلتزاـ باحلوكمة اإللكرتونية من قبل العامل

 الدراسة على ىذه ادلقاييس.
 :خصائص الحوكمة اإللكترونية 7-9

ـ. 2017 الزىًني والقريش،  جموعة من اخلصائص تتمثل يف اآليتدبحلوكمة اإللكرتونية تتميز ا
 :(76ص

حدث تطور يف  فقد ب اآليل زلل النظاـ اليدوي التقليدي،نابسبب إحالؿ اجل سرعة أداء الخدمات: .1
تقدمي اخلدمة للجمهور حيث قّلت الفرتة الزمنية الالزمة ألداء اخلدمة، ويرجع ذلك إىل سرعة تدفق 
ادلعلومات والبيانات من احلاسب اآليل خبصوص اخلدمة ادلطلوبة، إضافة إىل توفًن رقابة أسهل وأدؽ من 

 تقليدية.تلك اليت تفرض على ادلوظف يف أداء أعمالو يف نظاـ اإلدارة ال
يستهلك أداء األعماؿ بالطريقة اليدوية الكثًن من األوراؽ وادلستندات إضافة إىل  تخفيض التكاليف: .2

حاجتو للعرض على أكثر من موظف لالطالع والتوقيع عليو، وىذا عكس ما ىو عليو احلاؿ يف حاؿ 
 احلوكمة اإللكرتونية.

حيث حيتاج إْذ إف العمل اإلداري التقليدي يتسم بالتعقيدات اإلدارية  اختصار اإلجراءات اإلدارية: .3
ادلوظف ادلطلوب يف مقر  ودة ادلطلوبة، إضافة إلمكانية عدـ وجدلوافقة أكثر من جهة إدارية للخدم

تباع احلوكمة احل للقضاء على البًنوقراطية فإف عملو، شلا يؤدي إىل تعطيل مصاحل العمالء. وك
 للوقت واجلهد والنفقات.  اات وإصلازىا بسرعة وسهولة توفًنً ّكن من تبسيط ىذه اإلجراءاإللكرتونية دي

 :أبعاد الحوكمة اإللكترونية 7-11
  أمحد مة اليت ربدد جوانبها بصورة دقيقة وادلتمثلة يف اآليتللحوكمة اإللكرتونية رلموعة من األبعاد ادله

 :(184ص ،2018، طارؽو 
أىداؼ احلوكمة  جديدة لتحقيق اتوفر فرصً  إف االبتكارات التكنولوجية المشاركة اإللكترونية: .1

على ادلشاركة الفاعلة للمواطنٌن وزيادة  ااحلوكمة اإللكرتونية يستند أساسً ف مفهـو إإذ  ؛اإللكرتونية
عن أف دور احلكومة يف ىذا اجملاؿ ىو توفًن الفرص اليت  رفة للوصوؿ بشكل أسهل وأسرع فضاًل ادلع

 ؽ وصوؿ ادلواطنٌن بشكل أسهل إىل ادلعلومات واخلدمات لتقدمي اآلراء وادلقرتحات.سبهد طر 
تعد تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت اإلدارة األكثر فاعلية وقوة لتعزيز  الشفافية اإللكترونية: .2

يف  للمواطنٌن اوتتيح التكنولوجيا فرصً  ،وربط ادلواطنٌن وادلنظمات واجملموعات باحلكومة ،الشفافية
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عن أف تكنولوجيا ادلعلومات  تواصل مع ادلواطنٌن اآلخرين فضاًل البحث عن ادلعلومات ويف ال

 على اجلميع. اوادلنظمات لكي تكوف أكثر انفتاحً واالتصاالت تفرض الضغوط على احلكومة 
دة الة والكفؤة دلساعإف تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت تعد األداة الفع المساءلة اإللكترونية: .3

ف تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت إإذ  ؛ازباذ الدور ادلهم والفعاؿ يف عملية ادلساءلة علىادلواطنٌن 
تفرض على احلكومة عرض ادلعلومات اخلاصة بعملياهتا الدورية األمر الذي يتيح الفرصة للمواطنٌن 

 دلقارنة ىذه ادلعلومات مع النتائج وكذلك التأكد من صحتها.
أماـ  اىناؾ عائقً  فإف  دلواطنٌن يف عملية التدقيق ة اكر على الرغم من أمهية مشا كتروني:التدقيق اإلل .4

الوقت، اجلهد، والتكلفة(، ولكن مع توفًن لية ادلواطنٌن يف ادلشاركة وىو  ادلواطنٌن يقلل من فاع
مبتكرة تكنولوجيا ادلعلمات واالتصاالت يف رلاؿ احلوكمة، يؤدي إىل التوصل لطرؽ جديدة فعالة و 

 للمستفيدين بأقل جهد وأقل تكلفة.للتحقق من العمليات اليت تقـو هبا احلكومة وتوفًن كافة ادلعلومات 
 :العمليات التشغيلية 7-11

 لتشغيل الداخلية، كما يرتبط برضاادلصرفية على ربسٌن كفاءة عمليات االتشغيلية قييم العمليات يركز ت
 الذين يقوموف بأداء العمل ىم ادلصدر األساسي إذ إف ادلوظفٌن للعمالء؛ء الىتمامو خبلق القيمة العمال

بمجرد أف تكوف الصورة واضحة عما يريد البنك ربقيقو للمسامهٌن والعمالء فلتطوير العمل وزيادة كفاءتو، 
ادلفتاح لتحقيق  ن خالؿ عمليات التشغيل اليت تعدفإنو يستطيع أف حيدد كيفية ربقيق اسرتاتيجيتو م

 .(.GAbdolreza , 2010,pp 147-154)السرتاتيجية ا
الكثًن من  وتستند إلي اا أساسيً ا وركنً ا ىامً يف رلتمع اليـو مفهومً تشغيلية ادلصرفية أصبحت العمليات الو 

، فهي تقـو بدور الوسيط ادلايل بٌن فاعاًل  اى اقتصاديً معطً  نفسوجوانب احلياة، إضافة إىل كوهنا يف الوقت 
أمهية بالغة بادلساعدة يف تنمية رؤوس األمواؿ، ومن مستلزمات  تستثمر وتستطيع أف تكوف ذاادلدخر وادل

متحركة ومتطورة ومواكبة للتغًنات اليت ربدث يف بيئة األعماؿ اليت  اادلصرفية أف تكوف دومً  تشغيليةالعمليات ال
متغًنة فال بد من مواكبتها، فقد بلغ ىذا و تتصف بالتغًنات ادلستمرة، وطادلا أف حاجات احلياة احلديثة متزايدة 

 نتاج ىذا التطور. اإلسالميةالتطور درجة متقدمة يف القرف الواحد والعشرين، وتعد البنوؾ 
إىل ربديد العمليات ادلهمة اليت جيب أف يتفوؽ فيها البنك لتنفيذ  تقييم العمليات التشغيليةيهدؼ 

العمالء وبالتػػايل على  اى العمليات الداخلية اليت تؤثر على رضاالسرتاتيجية، أي إنو جيب أف يركز البنك عل
إف األداء اجليػد خلدمػػات العمػػالء ينشػأ من العمليات والقرارات والتصرفات  ربقيػق األىػداؼ ادلػاليػة للبنك؛ إذ
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ربقيق التناسق اليت ربدث داخل البنك، ومن مث يطلب من ادلدراء الرتكيز على العمليات الداخلية األساسية و 

 بينها خللق قيمة للعمالء وادلسامهٌن.
قاـ الباحثاف باختيار رلموعة من فقد يف البنوؾ اليمنية عينة الدراسة  العمليات التشغيليةوهبدؼ تقييم 

 من إعداد الباحثاف باالعتماد على  ادلقاييس األكثر استخداًما يف الدراسات السابقة وادلتمثلة يف اآليت
 سابقة(:الدراسات ال

 درجة ادلرونة واالبتكار والتحديث يف تقدمي اخلدمات. .1
 جودة عمليات تقدمي اخلدمات. .2
 تكاليف تقدمي اخلدمات. .3
 منط ومستوى التكنولوجيا ادلستخدمة يف تقدمي اخلدمات. .4
 .مكفاءة مقدمي اخلدمات ومهارهتم، ومستوى التمكٌن ودرجة رضاى .5
 سرعة حل ادلشاكل وكفاءة األداء.  .6

 :السابقة الدراسات -8
إىل ربليل األداء ادلصريف اإلسالمي التشغيلي يف األردف من خالؿ  (Ali & Rami 2006)ىدفت دراسة 

تقييم الكفاءة البنكية يف عملياهتا التشغيلية للبنوؾ اإلسالمية األردنية، واعتمدت الدراسة على القياس 
القروض والودائع ودرجة قدرة البنك على مواجهة باستخداـ رلموعة من النسب ادلالية لقياس الرحبية، وىيكل 

الطوارئ، أوضحت النتائج أف البنوؾ اإلسالمية لديها معدالت منو جيدة يف التسهيالت االئتمانية، ومعدالت 
منو رحبية جيدة، وأكدت الدراسة أيًضا على أف اخلدمات ادلصرفية اإلسالمية يف األردف قامت بدوٍر مهم يف 

ة يف سلتلف القطاعات والتزامها بدورىا االجتماعي، من خالؿ سبويل العمليات التجارية التمويل وادلسامه
 وربسٌن أداء األعماؿ وخلق فرص عمل أفضل.

إىل تنفيذ نظاـ إلدارة الرقابة على العمليات يف البنك التعاوين  (Paola  et al 2007)فيما ىدفت دراسة 
ادلتوازف اليت اقرتحها كابالف ونورتن، واستخدمت رلموعة من  يستند على منوذج بطاقة األداء Piedmontيف 

ادلعايًن لقياس األداء لكل بعد من أبعاد البطاقة، فقد ركزت من منظور بعد العمليات التشغيلية على العمليات 
اليت ربقق توقعات العمالء، وكذا العمليات اخلاصة دبنح القروض بشكل جيد دبا يقلل من التكاليف، أشارت 

تائج الدراسة إىل احلاجة لوجود نظاـ مراقبة يعتمد على إطار شامل يرتجم اسرتاتيجية البنك إىل رلموعة ن
مرتابطة من مقاييس األداء للبنك، وضرورة االىتماـ باختيار األدوات ادلالئمة لتطبيق بطاقة األداء ادلتوازف دبا 
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واسع للبنك يف مشاؿ ايطاليا وعدـ ادلواءمة بٌن يساعد على حل ادلشاكل ادلرتتبة ومعاجلتها عن االنتشار ال

 الوحدات التنظيمية.
هبدؼ تقييم األداء بالبنوؾ بشكل  FMCDMاستخدمت منوذج  (Hung, et al, 2009)وصلد أف دراسة 

عاـ، وفيما يتعلق ببعد العمليات التشغيلية فقد حددت مؤشرات عدد اخلدمات اجلديدة، وكفاءة ادلعامالت، 
العمليات، وأداء اإلدارة وأداء ادلبيعات، وأظهرت نتائج أمهية الرتكيز على رضا العميل باعتباره  أشكاؿ ترشيد

ادلؤشر األكثر أمهية فهو يرتبط بقوة بصناعة اخلدمة وبالتايل يؤثر بشكل كبًن على األداء ادلصريف، إضافة إىل 
والعائد على األسهم اليت احتلت ادلرتبة الثانية ذلك أُعطى اىتماًما بادلؤشرات ادلالية، مثل العائد على األصوؿ، 

 والثالثة يف ترتيب مؤشرات التقييم.
كيفية استخداـ بطاقة األداء ادلتوازف إلدارة األداء   (Yansheng & Longyi 2009)فيما استهدفت دراسة 

سارعة يف األسواؽ يف البنوؾ التجارية الصينية والعمليات التشغيلية، فقد أوضحت الدراسة أف التطورات ادلت
الدولية واشتداد حدة ادلنافسة جعل من عملية التقييم التقليدية ادلعتمدة على ادلؤشرات ادلالية غًن كافية، 
وأبرزت أمهية نظم التقييم اليت تأخذ باألبعاد األخرى كبعد العمالء والعمليات الداخلية والتعلم والنمو إىل 

 كيفية إدارة أداء اخلدمات ادلصرفية بشكل فاعل، فقد جاءت ىذه جانب البعد ادلايل، وأشارت الدراسة إىل
الدراسة كاستجابة ذلذه ادلشاكل للبحث حوؿ كيفية استخداـ بطاقة األداء ادلتوازف كأداة ديكن تطبيقها يف 

 نظاـ األداء بالبنوؾ التجارية.
البنوؾ اإلسالمية يف دوؿ ( سعت إىل معرفة الواقع احلايل بEhab 2010ويف اذباه آخر صلد أف  دراسة 

رللس التعاوف اخلليجي، من خالؿ البحث دلعرفة ما جيري من قياس يف تلك البنوؾ، وكيف يتم ذلك، وما 
الصعوبات اليت تواجو عملية تقييم األداء؛ إذ أشارت الدراسة إىل أف أغلب البنوؾ تعتمد على ربليل القوائم 

 ء غًن ادلايل من خالؿ استبياف من وجهة نظر العمالء.ادلالية لقياس األداء ادلايل، وقياس األدا
( إىل تقييم أداء البنوؾ اإلسالمية والبنوؾ التجارية يف بنغالدش، Safulah 2010فيما ىدفت دراسة  

وإجراء مقارنة دلعرفة مدى التفوؽ بٌن البنوؾ التجارية والبنوؾ اإلسالمية، وقد اعتمدت ىذه الدراسة يف إجراء 
ى رلموعة من ادلؤشرات، منها مؤشرات الرحبية ذلذه البنوؾ، إضافة إىل دراسة التطورات اخلارجية ادلقارنة عل

والسيولة وااللتزاـ ذباه اجملتمع وأدائها ضلو االقتصاد، وقد توصلت الدراسة إىل أف البنوؾ اإلسالمية كانت 
يف حٌن أشارت الدراسة إىل أف البنوؾ متفوقة فيما يتعلق بالسيولة والرحبية بشكل أكرب من البنوؾ التجارية، 

التجارية كانت األفضل يف ادلسامهة يف اجلانب االقتصادي، وىذا ال يعين أف البنوؾ اإلسالمية ال تسهم يف 
 ذلك ولكن بشكل أقل من البنوؾ التجارية.
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، واستهدفت موضوع تقييم األداء وفق منوذج بطاقة األداء ادلتوازف (Zafar ,et al, 2011)وتناولت دراسة 

وربديد ادلؤشرات ادلطلوب تقييمها  BSCالدراسة ادلديرين يف البنوؾ الباكستانية لتحقيق ىدؼ تطوير بطاقة 
، ومشلت 34مديرًا من أصل  27يف كل بعد من أبعاد البطاقة من خالؿ توزيع استبياف على عينة مكونة من 

والبنوؾ اإلسالمية وقد كاف عدد ادلستطلعٌن خيتلف من بنك الدراسة البنوؾ العامة واخلاصة والبنوؾ األجنبية 
إىل آخر، وأشارت النتائج يف بعد العمليات الداخلية بروز مؤشرات االستجابة لطلبات العمالء وتقدمي 

 خدمات جديدة وزبفيض وقت االنتظار للحصوؿ على اخلدمة للعمالء.
اـ مفهـو بطاقة األداء ادلتوازف لوضع إطار إىل استخد (2012فيما ىدفت دراسة  عبد احلميد وآخرين 

لتقييم أداء البنوؾ اإلسالمية يف مصر ، ولتحقيق ىذا اذلدؼ فقد مت تصميم قائمة استقصاء هبدؼ التعرؼ إىل 
مؤشرًا  30آراء ادلديرين حوؿ ادلنظورات الرئيسة وادلؤشرات الفرعية لإلطار ادلقرتح، ويشمل اإلطار ادلقرتح 

يغطي مخسة أبعاد لبطاقة األداء ادلتوازف، وبالنسبة لبعد العمليات الداخلية مؤشرات عدد  ومقياًسا فرعًيا
 اخلدمات اجلديدة، وشكاوى العمالء وكفاءة الصفقة.

( بناء إيضاح دقيق دلفهـو احلوكمة 2017ويف اجلانب اآلخر تناولت دراسة  الزىًني والقريشي 
و إمكانية توظيف أدوات تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف اإللكرتونية، والذي سيكوف نقطة االنطالؽ ضل

مؤسسات التعليم، ومعرفة مدى القدرة على توظيف ىذه النظم ادلتقدمة يف ادلؤسسات األكادديية، استخدمت 
تدريسًيا من جامعات العراؽ ادلختلفة، وتوصلت الدراسة إىل أف خلق  46الدراسة ادلنهج الوصفي لعينة من 

سي داعم للتغيًن مع رلاهبة التحديات للتغيًن الداخلي واخلارجي قد لقي درجة قبوؿ عالية من عينة ىيكل مؤس
الدراسة، وكذلك احلاؿ للتوقيت السليم للتغيًن وآليات التدرج يف تلك التغيًنات، وأوصت الدراسة بأمهية 

 بيقها يف ادلؤسسات األكادديية.   التمييز بٌن ادلفاىيم األساسية للحوكمة اإللكرتونية واحلوكمة كأساس لتط
( إىل بياف تطبيق احلوكمة اإللكرتونية على جودة التعليم 2018فيما ىدفت دراسة  الشجًني والغزايل 

العايل من خالؿ الرتكيز على تكاليف اجلودة وذلك بأخذ رأي عينة من العاملٌن يف جامعة األنبار العراقية، 
اجلامعات خطوات منهجية مدروسة ذات طابع علمي لتطبيق احلوكمة  وسبثلت مشكلة الدراسة يف عدـ تبين

اإللكرتونية وعدـ توظيفها يف معاجلة األزمات احلقيقية اليت سبر هبا مؤسسات التعليم العايل واليت من أمهها 
 ارتفاع تكاليف الوصوؿ إىل اجلودة واالعتماد يف األداء اجلامعي.

كمة اإللكرتونية دبقارنة معرفية كوف احلوكمة اإللكرتونية أداة مهمة ( احلو 2018ناقشت دراسة  وايل فايزة 
تربز احلاجة ذلا يف ربقيق التبسيط اإلداري وربقيق أكرب قدر من الشفافية، فهي تعد وفق الدراسة أسلوبًا 
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كامل جديًدا تستخدـ ادلعلوماتية هبدؼ التقريب بٌن احلكومة واألفراد وادلؤسسات، وتوفًن معلومات بشكل مت

وسريع جلميع ادلسؤولٌن لرتشيد عملية ازباذ القرارات وربسٌن األداء، وبالتايل يؤدي يف النهاية إىل أداة رشيدة 
 قائمة على الشفافية يف التعامل شلا حيد من الفساد ويتيح ادلسألة.

حلوكمة ( دور مكونات التخطيط االسرتاتيجي يف تطبيق ا2019فيما تناولت دراسة  الزىًني والقريشي 
اإللكرتونية يف جامعة واسط وفق أسس موضوعية، واستخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليل لعينة من 

فرًدا، أوضحت الدراسة أف ىناؾ تأثًنًا للتخصصات يف  219اإلدارة العليا والوسطى يف اجلامعة البالغ عددىم 
، وأوصت بضرورة العمل على زيادة مستوى تطبيق احلوكمة اإللكرتونية ومستوى التخطيط االسرتاتيجي

 التخصصات اليت تعىن وتؤثر بشكل مباشر يف مستوى التطبيق اجليد ألنظمة احلوكمة اإللكرتونية.
 

 :منهجية الدراسة -9
ا من ا وكيفيً ا كميً اعتمدت الدراسة على ادلنهج الوصفي التحليلي الذي يصف الظاىرة ادلدروسة وصفً 

وكشف العالقة بٌن أبعادىا ادلختلفة من أجل تفسًنىا  ،ومن مث ربليلهاخالؿ مجع ادلعلومات وتصنيفها، 
 ا والوصوؿ إىل استنتاجات عامة تسهم يف فهم احلاضر وتشخيص الواقع وأسبابو.ا كافيً تفسًنً 

 

 :تهوعين مجتمع الدراسة -11
يف مجيع العادلٌن يف البنوؾ العاملة يف ساحل زلافظة حضرموت، والبالغ عددىم  تمثل رلتمع الدراسةي

ت للمجتمعات وفًقا جلداوؿ ربديد العينافرًدا  وفق معلومات إدارة شؤوف ادلوظفٌن يف البنوؾ(، و  (174 
لبحث العلمي مناىج امفردة اليت مشلت مجيع فئات رلتمع الدراسة   (123 من  الدراسة عينةاحملددة مت اختيار 

 (.421، ص2010أوما سكراف، احلديث، 
 

 :مصادر جمع البيانات -11
عتمدت الدراسة على ادلراجع من الكتب العلمية، باإلضافة إىل ادلقاالت العلمية واألحباث ا المصادر الثانوية:

 ادلنشورة باللغة العربية واإلصلليزية ذات الصلة دبوضوع الدراسة كمصادر ثانوية.
وسبثلت يف االستبياف كأداة رئيسة جلمع البيانات من أفراد عينة الدراسة من خالؿ   لية:المصادر األو 

 تصميمها وذلك باالعتماد على الدراسات السابقة واإلطار النظري اليت تضمنت مجيع زلاور الدراسة
، وقد مت استخداـ مقياس ليكرت للمتغًنات ادلستقلة للحوكمة اإللكرتونية وادلتغًن التابع لألداء التشغيلي
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األقل  1الرقم أعلى موافقة و  5ديثل الرقم و اخلماسي يف إعداد أداة الدراسة دلعرفة مستوى رأي ادلستجيبٌن، 

 .موافقة
 :األساليب اإلحصائية المستخدمة -12

لغرض  Statistical Package For Social Science SPSSاستخدمت الدراسة الربنامج اإلحصائي 
 ، إضافة إىل ادلؤشرات ادلالية للنسب ادلالية لألداء التشغيلي،البيانات اليت مت مجعها من أفراد عينة الدراسةربليل 

يف  ت وربقق أىداؼ الدراسة وادلتمثلةاستخدمت رلموعة من األساليب اإلحصائية اليت تناسب طبيعة البياناو 
االضلدار ادلتعدد الختبار صحة  اختباراتو  T-testاختبار مقاييس النزعة ادلركزية والتشتت، باإلضافة إىل 

 فرضيات الدراسة.
 :مناقشة نتائج الدراسة -13
 :خصائص عينة الدراسة 13-1

 خصائص عينة الدراسة (1جدوؿ رقم  
 النسبة % التكرار نوع الوصف المتغير ت

 الجنس 1
 % 93.5 113 ذكر
 % 6.5 6 أنثى

 % 100 101 المجموع

 المؤهل العممي 2

 % 9.8 10 ثانوي فأقل
 % 17.9 00 دبموم

 % 61.8 54 بكالوريوس
 % 10.6 11 ماجستير
 2 2 دكتوراه
 % 100 101 المجموع

 العمر 3

 % 16.3 02 سنة 02أقل من 
 % 13 14 سنة 12 – 01
 % 35 21 سنة 22 – 11
 % 35.8 22 سنة 32 – 21
 2 2 سنة فأكثر 31

 % 100 101 المجموع

 الخبرة العممية 4
 % 34.1 20 سنوات 3أقل من 

 % 17.9 00 سنوات 12 – 3
 % 43.1 31 سنة 13 – 11
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 النسبة % التكرار نوع الوصف المتغير ت

 % 4.9 4 سنة 02 – 14
 2 2 سنة 03 – 01

 2 2 سنة 03أكثر من 
 % 100 101 المجموع

 الوظيفة 5

 % 72.4 67 موظف
 % 17.8 00 رئيس قسم
 % 5.7 5 نائب مدير

 % 4.1 3 مدير
 % 100 101 المجموع

 بنكنوع ال 6
 % 66.7 60 تجاري
 % 33.3 21 إسالمي
 % 100 101 المجموع

 (2020، ٌنعداد:  الباحثإ
%( فيما 93.5( إىل أف معظم أفراد عينة الدراسة من الذكور وبنسبة  1تشًن نتائج اجلدوؿ رقم  

الذي  هوتقاليد ووعادات وقد يرجع ذلك إىل ثقافة اجملتمع اليمين ،اإلناث%( من 6.5النسبة ادلتبقية البالغة  
فقد أظهرت النتائج أف أكثر من نصف العينة  وفيما يتعلق بادلؤىل على عمل الذكور أكثر من اإلناث، يشجع

ة وادلاجستًن بنسب %(،17.9%( مث درجة الدبلـو بنسبة  61.8شلن حيملوف درجة البكالوريوس وبنسبة  ىم 
( فيما ال يوجد بادلؤىل العلمي دلوظفي عينة الدراسة محلة الدكتوراه، قد يعود ىذا لعدـ اىتماـ % 10.6 

 البنوؾ حبملة ىذا ادلؤىل واستقطاهبم، أو لغياب محلة ىذه الدرجة يف سوؽ العمل.
%(، 35.8بنسبة  ( سنة و 50-41  فكاف معظمهم من الفئة العمرية منأما أعمار أفراد عينة الدراسة 

 50أكثر من الفئة العمرية   غياب%(، يف حٌن وجدت النتائج 35بنسبة  ( سنة و 40-31 الفئة من تليها 
اتصاؼ الفئة العمرية يف البنوؾ عينة الدراسة بأهنا فئة شابة، وبالتايل اىتماـ البنوؾ وىذا يدؿ على  ،(سنة

%(، 43.1بنسبة   سنة( 15-10لديهم خربة   من. أما بالنسبة دلتغًن اخلربة العملية فكاف بتمكٌن الشباب
زلل الدراسة  البنوؾشلا يدؿ على وجود خربات لدى %(، 34.1بنسبة  تليها  أقل من مخس سنوات( و 

 .ادلقدمةوالذي يسهم يف ربسٌن جودة األداء واخلدمة 
كانت النسبة وخبصوص نوع الوظيفة اليت تنتمي ذلا عينة الدراسة فقد جاءت النتائج بأف وظيفة موظف  

(، %5.7(، ووظيفة نائب مدير بنسبة  %17.8(، تليها وظيفة رئيس قسم بنسبة  %72.4األكرب بنسبة  
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(، وىذا يشًن لتنوع جيد لعينة الدراسة، أما خبصوص نوع البنك فقد %4.1أما وظيفة مدير فكانت بنسبة  

(، وىي %33.3نوؾ اإلسالمية بنسبة  (، والب%66.7بلغت نسبة البنوؾ التجارية من عينة الدراسة بنسبة  
 نسبة منطقية لعدد البنوؾ يف رلتمع الدراسة.

 :وصف متغيرات الدراسة 13-2
، احلوكمة اإللكرتونية متغًن الدراسة ادلتمثلة يف تغًناتيتناوؿ ىذا اجلزء إجابات عينة الدراسة حوؿ م

 .ومتغًن األداء التشغيلي
 :: معايير الحوكمة اإللكترونيةأواًل 

 ادلعايًن اآلتية: يتضمنمتغًن احلوكمة اإللكرتونية والذي  تظهر نتائج أفراد عينة الدراسة حوؿ
 معيار الخصوصية واألمان: 

 اخلصوصية واألماف معيارنتائج عينة الدراسة حوؿ  (2جدوؿ رقم  

المتوسط  الفقرات ت
 الحسابي

االنحراف 
 الداللة T-test Sig المعياري

1 
بالمحافظة على الخصوصٌة التامة لكافة ٌلتزم البنك 

 العملٌات المصرفٌة.
4.1220 0.56663 21.960 0.000 

0 
تضمن عملٌات البنك استقاللٌة للعمٌل فً كافة 

 اإلجراءات المصرفٌة.
4.1220 0.56663 21.960 0.000 

1 
ٌوفر البنك لعمالئه كافة الترتٌبات التً تحفظ له 

 المختلفة. الخصوصٌة فً العملٌات المصرفٌة
4.1220 0.56663 21.960 0.000 

2 
ٌعمل البنك على توفٌر سبل األمان المختلفة بما ٌحقق 

 رضا العمٌل.
3.9024 0.92696 10.797 0.000 

3 
ٌتخذ البنك كافة اإلجراءات وتوفٌر برامج الحماٌة 

 واألمان لكافة العملٌات المصرفٌة.
3.9350 0.76544 13.547 0.000 

 0.000 22.853 505030. 4.0407 العامالمتوسط 

 (2020 ،ٌنعداد:  الباحثإ
 ،(4.04أف ادلتوسط احلسايب بلغ  اخلصوصية واألماف  ( عن معيار2تظهر النتائج يف اجلدوؿ رقم  

(، وىذا 0.000( ودبستوى داللة إحصائية  22.853احملسوبة   Tوأف قيمة  ،(0.505وباضلراؼ معياري  
باخلصوصية واألماف  ظة حضرموتالدراسة على سبتع البنوؾ العاملة يف ساحل زلاف على موافقة عينةيدؿ 

والذي تعكسو قيمة ادلتوسط احلسايب جلميع فقرات ىذا ادلعيار وبنسبة  وااللتزاـ دبعيار احلوكمة اإللكرتونية
 (. 4.12 - 3.90ترتاوح بٌن   مرتفعة
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 بلية االستخدام:معيار قا  

 (3جدوؿ رقم  
 قابلية االستخداـ معيارنتائج عينة الدراسة حوؿ 

 الفقرات ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

T-test Sig الداللة 

6 
فضل الطرق التً تمكن أٌعمل البنك على توفٌر 

 العمٌل من اختٌار الخدمات بصورة بسٌطة.
3.9350 0.76544 13.547 0.000 

7 
البنك بسهولة تتمٌز كافة المعامالت المصرفٌة فً 

 استخدامها من قبل العمٌل.
3.6748 1.23803 6.045 0.000 

8 
تتصف العملٌات فً البنك بالوضوح بما ٌمكن العمٌل 

 من االختٌار المناسب.
4.0813 0.85501 14.026 0.000 

9 
هناك تجانس تام فً كافة العملٌات الموجودة فً 

 البنك بما ٌحقق األداء األفضل للعمٌل.
3.9350 0.76544 13.547 0.000 

12 
 تعتبر المعامالت المقدمة كافٌة الحتٌاجات العمٌل.

 
3.9024 0.74012 13.523 0.000 

 0.000 16.213 619530. 3.9057 المتوسط العام

 

 (2020، ٌنإعداد:  الباحث
وباضلراؼ  ،(3.905أف ادلتوسط احلسايب بلغ  قابلية االستخداـ  عن معيار (3تشًن نتائج اجلدوؿ رقم  

(، وىذا يدؿ 0.000ودبستوى داللة إحصائية   ،(16.213احملسوبة   Tوأف قيمة  ،(0.6195معياري  
على موافق عينة الدراسة على قابلية النظاـ يف البنوؾ العاملة يف ساحل زلافظة حضرموت على االستخداـ 

تعكسو قيمة ادلتوسط احلسايب جلميع ذي يدؿ على االلتزاـ دبعيار احلوكمة اإللكرتونية والوالذي  بصورة جيدة
 (. 4.08 - 3.90ترتاوح بٌن   مرتفعة فقرات ىذا ادلعيار وبنسبة

 :معيار المحتوى  
 احملتوى معيارنتائج عينة الدراسة حوؿ  (4جدوؿ رقم  

 الفقرات ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الداللة T-test Sig المعياري

البنك بالدقة بما تمتاز المعلومات المتوفرة فً  11
 ٌخص كل عملٌة مصرفٌة.

3.674
8 

1.23803 6.045 0.000 

تعرض المعلومات فً البنك بصورة جٌدة  10
 تمكن العمٌل من االستفادة األفضل.

4.081
3 

0.85501 
14.02

6 
0.000 
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المتوسط  الفقرات ت
 الحسابي

االنحراف 
 الداللة T-test Sig المعياري

تتوفر المعلومات فً البنك بالشكل الذي ٌحقق  11
 االستفادة منها من قبل العمٌل.

3.935
0 

0.76544 
13.54

7 
0.000 

ٌوفر المحتوى المعلوماتً فً البنك للعمٌل  12
 أفضل السبل لسرعة الوصول للمعلومة.

3.674
8 

1.23803 6.045 0.000 

 ٌستطٌع العمٌل الوصول الحتٌاجاته بسهولة 13
 

4.081
3 

0.85501 
14.02

6 
0.000 

 0.000 13.066 754960. 3.8894 المتوسط العام

 (2020، ٌنإعداد:  الباحث
وباضلراؼ  ،(3.889أف ادلتوسط احلسايب بلغ  قابلية احملتوى  عن معيار (4نتائج اجلدوؿ رقم   بٌنت

(، وىذا يدؿ 0.000ودبستوى داللة إحصائية   ،(13.066احملسوبة   Tوأف قيمة  ،(0.7549معياري  
بالدقة  زلافظة حضرموت ؾ العاملة يف ساحلعلى موافق عينة الدراسة على سبتع احملتوى ادلعلومايت يف البنو 

تعكسو قيمة ادلتوسط يدؿ على االلتزاـ دبعيار احلوكمة اإللكرتونية والذي والذي  والعرض والتوفًن اجليد،
 (.4.08 - 3.67ترتاوح بٌن   مرتفعةاحلسايب جلميع فقرات ىذا ادلعيار وبنسبة 

 :معيار المشاركة  
 ادلشاركة معيارنتائج عينة الدراسة حوؿ  (5جدوؿ رقم  

المتوسط  الفقرات ت
 الحسابي

االنحراف 
 T-test المعياري

Sig 
 الداللة

ٌمكن البنك العمٌل من القدرة على التواصل معه  14
 بشكل أفضل.

3.9350 0.76544 13.547 0.000 

ٌستطٌع العمالء من التفاعل الجٌد مع البنك أثناء  15
 القٌام بالعملٌات المصرفٌة.

3.9350 0.76544 13.547 0.000 

ٌمكن البنك العمٌل من القدرة على إبداء الرأي فً  16
 بعض األمور المتعلقة بالبنك.

3.6748 1.23803 6.045 0.000 

ٌوفر البنك وسائل الستطالع آراء العمالء حول  17
 العملٌات المختلفة.

4.0488 0.83816 13.877 0.000 

للموقع ٌقوم البنك بعرض نتائج تصوٌت الزائرٌن  02
 الخاصة به.

3.6585 1.02293 7.140 0.000 

 ٌبلغ العمٌل بنتٌجة تبنً مقترحاته من عدمها. 01
 

3.2846 1.33380 2.366 0.020 

 0.000 12.734 658520. 3.7561 المتوسط العام

 (2020، ٌنإعداد:  الباحث
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وباضلراؼ  ،(3.756احلسايب بلغ  أف ادلتوسط قابلية ادلشاركة  عن معيار (5نتائج اجلدوؿ رقم  تشًن 
(، وىذا يدؿ 0.000ودبستوى داللة إحصائية   ،(12.734احملسوبة   Tوأف قيمة  ،(0.6585معياري  

على موافق عينة الدراسة على عمل البنوؾ العاملة يف ساحل زلافظة حضرموت  التواصل واستطالع آراء 
يدؿ على االلتزاـ دبعيار احلوكمة اإللكرتونية والذي لذي وا العمالء وعرض النتائج وابالغهم بتبين مقرتحاهتم

 - 3.28ترتاوح بٌن   مرتفعةمتوسطة و تعكسو قيمة ادلتوسط احلسايب جلميع فقرات ىذا ادلعيار وبنسبة 
4.04.) 

اليت تظهر النتائج يف  معايًن احلوكمة اإللكرتونيةوشلا سبق وبالنظر إلجابات عينة الدراسة حوؿ أبعاد 
 :أيت( كما ي6اجلدوؿ رقم  

 (6جدوؿ رقم  
 احلوكمة اإللكرتونيةمعايًن نتائج عينة الدراسة حوؿ 

تسمسل 
 المعيار الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 T-test المعياري

 Sig 
 الداللة

الترتيب 
وفق 
 األهمية

المستوى 
وفق 

 المتوسط
 مرتفعة 1 0.000 22.853 505030. 4.0407 الخصوصية واألمان 3 – 1
 مرتفعة 0 0.000 16.213 619530. 3.9057 قابمية االستخدام 12 – 4
 مرتفعة 1 0.000 13.066 754960. 3.8894 المحتوى  13 - 11
 مرتفعة 2 0.000 12.734 658520. 3.7561 المشاركة 01 - 14

 مرتفعة - 0000. 17.999 553300. 3.8980 المتوسط العام 01 - 1

 (2020، ٌنإعداد:  الباحث
أف ادلتوسط احلسايب بلغ جلميع معايًن احلوكمة اإللكرتونية  (6اجلدوؿ رقم  بنتائج نالحظ من ال

ودبستوى داللة إحصائية  ،(17.999احملسوبة   Tوأف قيمة  ،(0.55330وباضلراؼ معياري   ،(3.898 
على التزاـ البنوؾ العاملة يف ساحل زلافظة حضرموت  دبعايًن احلوكمة اإللكرتونية (، وىذا يدؿ 0.000 

تعكسو قيمة بأبعادىا رلتمعة اخلصوصية واألماف، قابلية االستخداـ، احملتوى ادلعلومايت، وادلشاركة والذي 
 (.4.04 - 3.756ترتاوح بٌن   بٌن وبنسبة مرتفعة واليت ترتاوحفقرات الادلتوسط احلسايب جلميع 

 :ثانًيا: معايير األداء التشغيلي
 ادلعايًن اآلتية: يتضمنمتغًن األداء التشغيلي والذي  تظهر نتائج أفراد عينة الدراسة حوؿ
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 معيار المرونة واالبتكار: 

 (7جدوؿ رقم  
 ادلرونة واالبتكار معيارنتائج عينة الدراسة حوؿ 

 الفقرات ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الداللة T-test Sig المعياري

ٌحرص البنك بصورة دائمة على تقدٌم الخدمات  1
 الجدٌدة بشكل متمٌز.

3.2927 0.89380 3.632 0.000 

ٌهتم البنك بعملٌة تقدٌم خدمات متمٌزة بشكل أفضل  0
 من البنوك األخرى.

3.0976 0.93576 1.156 0.250 

والمتمٌزة ا لتقدٌم الخدمات الجدٌدة ٌسعى البنك دائم   1
 التً تلبً احتٌاجات العمالء.

3.5366 0.89893 6.620 0.000 

ٌشجع البنك على القٌام بشكل مستمر بابتكار خدمات  2
 جدٌدة.

3.2764 0.90808 3.376 0.001 

ٌقوم البنك بالتحسٌن المستمر لتقدٌم الخدمات  3
 المصرفٌة بشكل جٌد لعمالئه.

3.0976 1.19709 0.904 0.368 

 0.001 3.343 863060. 3.2602 المتوسط العام

 (2020 ،ٌنعداد:  الباحثإ
 ،(3.26أف ادلتوسط احلسايب بلغ   ادلرونة واالبتكار ( عن معيار7النتائج يف اجلدوؿ رقم   تظهر

(، 0.001ودبستوى داللة إحصائية   ،(3.343احملسوبة   Tوأف قيمة  ،(0.863وباضلراؼ معياري  
يوافقوف على أف البنوؾ ربرص  يف البنوؾ اليمنية العاملة يف ساحل حضرموتأف العاملٌن  والذي يدؿ على

بصورة دائمة على تقدمي اخلدمات اجلديدة بشكل متميز، وأف البنوؾ هتتم بتقدمي خدمات متميزة وتقدمي 
والقياـ  خدمات جديدة تليب احتياجات العمالء، وكذا التشجيع بشكل مستمر على ابتكار خدمات جديدة،

تعكسو قيمة ادلتوسط احلسايب جلميع ، والذي بالتحسٌن ادلستمر لتقدمي اخلدمات ادلصرفية بشكل جيد للعمالء
 (.3.53 - 3.09ترتاوح بٌن  ومرتفعة  متوسطةفقرات ىذا ادلعيار وبنسبة 

 معيار تقديم الخدمات 
 تقدمي اخلدمات معيارنتائج عينة الدراسة حوؿ  (8جدوؿ رقم  

 الفقرات ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

T-test Sig الداللة 

6 
ٌهدف البنك إلى تقدٌم الخدمات المصرفٌة بصورة سرٌعة 

 0.032 2.173 1.12013 3.2195 لعمالئه.

7 
ٌقوم البنك بتقدٌم الخدمات المصرفٌة وإجراءات العمل 

 0.000 6.029 1.00206 3.5447 الداخلً بشكل متمٌز.

8 
ٌحرص البنك على تقدٌم الخدمات المصرفٌة لعمالئه 

 0.000 6.620 0.89893 3.5366 بصورة جٌدة.

9 
ٌقوم البنك بتقلٌص الخطوات غٌر الضرورٌة للمراحل 

 0.540 615. 1.31928 3.0732 المطلوبة لتقدٌم الخدمات المصرفٌة.
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المتوسط  الفقرات ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

T-test Sig الداللة 

11 
ٌتم التركٌز من قبل البنك على تحقٌق القٌمة التً 

 0.000 3.707 0.99726 3.3333 العمالء بكفاءة وفاعلٌة.ٌتوقعها 

11 
ٌتم توفٌر الخدمات المصرفٌة للعمالء من خالل دراسة 

 0.001 3.503 0.90100 3.2846 البنك الحتٌاجات ورغبات العمالء.

12 
 بتعزٌز نوعٌة الخدمات المقدمة. دائمٌقوم البنك بشكل 

 3.1382 1.13315 1.353 0.179 

13 
البنك على تحقٌق الخدمات المقدمة من قبله ٌحرص 

 0.000 5.414 0.74952 3.3659 توقعات العمالء.

14 
ٌسعى البنك إلى تقدٌم الخدمات المصرفٌة الجدٌدة بما 

 0.000 3.619 1.02162 3.3333 ٌفوق توقعات العمالء.

 0.000 14.491 671330. 3.314 المتوسط العام

 (2020 ،ٌنعداد:  الباحثإ
 ،(3.314أف ادلتوسط احلسايب بلغ   تقدمي اخلدمات ( عن معيار8النتائج يف اجلدوؿ رقم  شًن ت

(، 0.000ودبستوى داللة إحصائية   ،(14.491احملسوبة   Tوأف قيمة  ،(0.671وباضلراؼ معياري  
تقدـ أف البنوؾ يوافقوف على  يف البنوؾ اليمنية العاملة يف ساحل حضرموتأف العاملٌن  والذي يدؿ على

إجراءات العمل الداخلي متميزة، وتقليص ة، وأف تقدمي اخلدمات ادلصرفية و اخلدمات ادلصرفية بصورة سريع
اخلطوات غًن الضرورية للمراحل ادلطلوبة لتقدمي اخلدمات، والرتكيز على ربقيق القيمة اليت يتوقعها العمالء 

، وقياـ البنك بتعزيز نوعية اخلدمات ادلقدمة، واحلرص على مرغباهتو  العمالءبكفاءة وفاعلية، ووفق احتياجات 
تعكسو قيمة ادلتوسط احلسايب جلميع والذي  ربقيق اخلدمات لتوقعات العمالء، دبا يفوؽ توقعات العمالء،

 (.3.54 - 3.07ترتاوح بٌن  ومرتفعة  متوسطةفقرات ىذا ادلعيار وبنسبة 
 معيار تكلفة التقديم 

 تكلفة التقدمي معيارعينة الدراسة حوؿ نتائج  (9جدوؿ رقم  

المتوسط  الفقرات ت
 الحسابي

االنحراف 
 الداللة T-test Sig المعياري

ال ٌؤدي توفٌر الخدمات المصرفٌة الجدٌدة إلى زٌادة فً  13
 0.271 1.105 1.38685 3.1382 التكلفة او زٌادة فً سعر الخدمة.

الخدمات المصرفٌة تتمٌز الخدمات المقدمة بكلفة أقل من  14
 0.000 3.754 1.08089 3.3659 المقدمة بالبنوك األخرى.

 هناك تناسب بٌن الخدمات المقدمة والعائد المتحقق منها. 15
 3.5610 1.04917 5.930 0.000 

 0.000 4.186 940620. 3.3550 المتوسط العام

 (2020 ،ٌنعداد:  الباحثإ
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 ،(3.355أف ادلتوسط احلسايب بلغ   تكلفة تقدمي اخلدمات معيار( عن 9النتائج يف اجلدوؿ رقم  بٌن ت

(، 0.000ودبستوى داللة إحصائية   ،(4.186احملسوبة   Tوأف قيمة  ،(0.9406وباضلراؼ معياري  
على أف توفًن اخلدمات يوافقوف  يف البنوؾ اليمنية العاملة يف ساحل حضرموتأف العاملٌن  والذي يدؿ على
إىل زيادة يف التكلفة أو زيادة يف سعر اخلدمة، وسبيز اخلدمات ادلقدمة بكلفة أقل مقارنة  ادلصرفية ال يؤدي

تعكسو قيمة ادلتوسط احلسايب والذي  ،بالبنوؾ األخرى، وتتناسب اخلدمات ادلقدمة مع العائد ادلتحقق منها
 (.3.56 - 3.13ترتاوح بٌن  ومرتفعة  متوسطةجلميع فقرات ىذا ادلعيار وبنسبة 

 معيار التكنولوجيا 
 التكنولوجيا معيارنتائج عينة الدراسة حوؿ  (10جدوؿ رقم  

المتوسط  الفقرات ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

T-test Sig الداللة 

ٌستخدم البنك تكنولوجٌا حدٌثة فً تقدٌم العدٌد من  18
 0.000 7.036 0.89700 3.5691 الخدمات المصرفٌة

تمٌز الخدمات المصرفٌة فً البنك بتكنولوجٌا عالٌة  19
 0.283 -1.078- 1.00339 2.9024 تسهل عملٌة تقدٌم الخدمات 

ٌسعى البنك إلى االعتماد بشكل كبٌر على العمل  21
 0.000 9.570 0.85734 3.7398 االلكترونً فً تقدٌم الخدمات للعمالء.

لالستعالم عن حركة لكترونٌة ٌوفر البنك خدمات اإل 21
 0.000 4.474 1.04809 3.4228 شعارات.رسال اإلإالحسابات المختلفة للعمالء و

لكترونٌة كخدمة اسعار توفٌر العدٌد من الخدمات اإل 22
 0.003 3.016 0.95675 3.2602 العمالت بشكل ٌومً عبر الرسائل القصٌرة.

البطاقات لكترونٌة عبر تقدٌم العدٌد من الخدمات اإل 23
 0.000 5.915 0.89945 3.4797 ٌداع.لكترونٌة للشراء واإلاإل

 0.000 7.433 590370. 3.3957 المتوسط العام

 (2020 ،ٌنعداد:  الباحثإ
 ،(3.395أف ادلتوسط احلسايب بلغ   التكنولوجيا إىل ( عن معيار10النتائج يف اجلدوؿ رقم  شًن ت

(، 0.000ودبستوى داللة إحصائية   ،(7.433احملسوبة   Tوأف قيمة  ،(0.5903وباضلراؼ معياري  
يوافقوف على أف ىذه البنوؾ  يف البنوؾ اليمنية العاملة يف ساحل حضرموتأف العاملٌن  والذي يدؿ على

االعتماد بشكل كبًن على ، وعلى سعي البنوؾ إىل ديثة يف تقدمي اخلدمات ادلصرفيةتستخدـ تكنولوجيا ح
لكرتونية لالستعالـ عن حركة احلسابات إاخلدمات للعمالء، وتوفًن خدمات  تقدمي لكرتوين يفالعمل اإل

   والذي  سبيز اخلدمات ادلصرفية بتكنولوجيا عالية تسهل عملية تقدمي اخلدماتباستثناء  ،وإرساؿ اإلشعارات
 تتمتع بداللة ( إال أف ىذه الفقرة ال2.90مل حيصل على موافقة عينة الدراسة؛ إذ بلغ ادلتوسط احلسايب  

إحصائية، وبصورة عامة توافق عينة الدراسة على ادلستوى ادلقبوؿ من التكنولوجيا ادلستخدمة يف البنوؾ والذي 
 - 2.90ترتاوح بٌن   ومرتفعة متوسطةتعكسو قيمة ادلتوسط احلسايب جلميع فقرات ىذا ادلعيار وبنسبة 

3.73.) 
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 معيار مهارة التقديم 

 مهارة التقدمي معيارينة الدراسة حوؿ نتائج ع (11جدوؿ رقم  

المتوسط  الفقرات ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

T-test Sig الداللة 

هناك حرص من البنك على أن تمتع العاملٌن بمستوٌات  24
 مهارة عالٌة فً تقدٌم الخدمات للعمالء.

3.5854 0.79884 8.127 0.000 

 بدرجة كبٌرة.ٌتمسك الموظفون فً البنك بوظائفهم  25
3.6504 0.86823 8.308 0.000 

ٌعطً البنك الفرص الجٌدة للعاملٌن على المشاركة فً  26
 اتخاذ القرارات.

3.1626 1.11894 1.612 0.110 

ٌتم أخذ رأي العاملٌن بشكل جٌد فً حل المشاكل التً  27
 تواجه البنك.

3.0488 1.29851 .417 0.678 

المستخدم بالبنك بتلبٌة ٌهتم مقٌاس رضا الموظف  28
 حاجاته بما ٌناسب قدراته ومؤهالته.

3.2683 1.13854 2.613 0.010 

ٌؤكد مقٌاس االحتفاظ بالموظف على مقٌاس الكفاءة  29
 والفاعلٌة الفردٌة.

3.4472 1.11033 4.466 0.000 

ٌحرص البنك على االحتفاظ بالموظفٌن ذوي االلتزام  31
 وتحفٌزهم.العالً واالهتمام بهم 

3.5772 1.04809 6.108 0.000 

تتناسب سٌاسات االداء ونظم المكافآت والعقوبات فً  31
 البنك.

3.1626 1.02728 1.755 0.082 

 ٌوجد لدى البنك نظام فعال للمكافآت والحوافز. 32

 
3.0000 0.84930 1.000 0.000 

تولً إدارة البنك أهمٌة كبٌرة لكفاءة أداء الموظفٌن فً  33
 منح المكافآت والحوافز.

2.7561 1.24362 -2.175- 0.032 

 0.000 4.140 712170. 3.2659 المتوسط العام

 

 (2020 ،ٌنعداد:  الباحثإ
 ،(3.265أف ادلتوسط احلسايب بلغ   تقدمي اخلدمات ( عن معيار11تظهر النتائج يف اجلدوؿ رقم  

(، 0.000ودبستوى داللة إحصائية   ،(4.140احملسوبة   Tوأف قيمة  ،(0.712وباضلراؼ معياري  
يوافقوف بصورة عامة على حرص  يف البنوؾ اليمنية العاملة يف ساحل حضرموتأف العاملٌن  والذي يدؿ على

البنوؾ على أف يتمتع العاملوف دبستويات مهارة عالية، وسبسك ادلوظفٌن بوظائفهم، وإعطاء فرص جيدة 
ات، وأف مقياس الرضا يهتم بتلبية احتياجات العاملٌن، وأف مقياس االحتفاظ للعاملٌن للمشاركة يف ازباذ القرار 

على االحتفاظ بادلوظفٌن ذوي االلتزاـ  ابالعاملٌن يؤكد على مقياس الكفاءة والفاعلية الفردية، وأف ىناؾ حرصً 
والذي مل حيصل على  يف منح ادلكافآت واحلوافز وأدائهم االىتماـ بكفاءة ادلوظفٌنباستثناء العايل وربفيزىم، 

(، وبصورة عامة توافق عينة الدراسة على فقرات ىذا 2.75موافقة عينة الدراسة؛ إذ بلغ ادلتوسط احلسايب  
 (.3.65 - 2.75ترتاوح بٌن   ومرتفعة متوسطةبنسبة حلسايب تعكسو قيمة ادلتوسط اادلعيار والذي 
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 معيار حل المشاكل 

 حل ادلشاكل معيارنتائج عينة الدراسة حوؿ  (12جدوؿ رقم  

المتوسط  الفقرات ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

T-test Sig الداللة 

ٌستجٌب البنك لشكاوي العمالء من أول مرة ، وٌتم  34
 0.000 4.659 0.87092 3.3659 معالجة الخلل فً وقت قصٌر.

 جٌد. ٌتمٌز البنك بكفاءة معامالته وأداء األعمال بشكل 35

 3.0407 1.00326 0.449 0.654 

تسعى إدارة البنك بكل السبل لتذلٌل وسرعة حل المشاكل  36
 0.000 10.100 0.61599 3.5610 التً ٌتعرض لها العمالء.

 0.000 5.238 0.68278 3.3225 المتوسط العام

 (2020 ،ٌنعداد:  الباحثإ
 ،(3.322أف ادلتوسط احلسايب بلغ  حل ادلشاكل  ( عن معيار12تظهر النتائج يف اجلدوؿ رقم  

(، 0.000ودبستوى داللة إحصائية   ،(5.238احملسوبة   Tوأف قيمة  ،(0.6827وباضلراؼ معياري  
يوافقوف على قدرة البنوؾ على حل  يف البنوؾ اليمنية العاملة يف ساحل حضرموتأف العاملٌن  والذي يدؿ على

تعكسو قيمة ادلتوسط والذي  ،وىناؾ استجابة سريعة وسعي لتذليل الصعوباتادلشاكل اليت تواجو عمالءىا، 
 (.3.56 - 3.04ترتاوح بٌن  ومرتفعة  متوسطةاحلسايب جلميع فقرات ىذا ادلعيار وبنسبة 

اليت تظهر النتائج يف اجلدوؿ  معايًن األداء التشغيليوشلا سبق وبالنظر إلجابات عينة الدراسة حوؿ أبعاد 
 :أيتكما ي( 13رقم  

 األداء التشغيليمعايًن نتائج عينة الدراسة حوؿ  (13جدوؿ رقم  

 (2020، ٌنإعداد:  الباحث

تسمسل 
 المعيار الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 T-test المعياري

 Sig 
 الداللة

الترتيب 
وفق 
 األهمية

المستوى 
وفق 

 المتوسط
 متوسطة 6 0.001 3.343 863060. 3.2602 المرونة واالبتكار 5 – 1
 مرتفعة 1 0.000 14.491 671330. 3.8771 تقديم الخدمات 14 – 6
 متوسطة 3 0.000 4.186 940620. 3.3550 تكمفة التقديم 17 – 15
 متوسطة 2 0.000 7.433 590370. 3.3957 التكنولوجيا 23 – 18
 متوسطة 5 0.000 4.140 712170. 3.2659 مهارة التقديم 33 – 24
 متوسطة 4 0.000 5.238 0.68278 3.3225 حل المشاكل 14 – 12
 مرتفعة - 0.000 7.454 614100. 3.4127 المتوسط العام 14 – 1
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أف ادلتوسط احلسايب بلغ جلميع معايًن األداء التشغيلي  (13اجلدوؿ رقم  بنتائج نالحظ من ال

ودبستوى داللة إحصائية  ،(7.454احملسوبة   Tوأف قيمة  ،(0.61410وباضلراؼ معياري   ،(3.4127 
على سبتع البنوؾ العاملة يف ساحل زلافظة حضرموت  بكفاءة أداء تشغيلي جيد يف (، وىذا يدؿ 0.000 

مجيع األبعاد ادلرونة واالبتكار، تقدمي اخلدمات، تكلفة التقدمي، التكنولوجيا، مهارة التقدمي، وحل ادلشاكل 
 (.3.877 - 3.322ترتاوح بٌن   بٌن واليت ترتاوحفقرات الجلميع تعكسو قيمة ادلتوسط احلسايب والذي 
 ياتاختبار الفرضثالثًا: 

يف األداء  اللتزاـ دبعايًن احلوكمة اإللكرتونيةمن صحة فرضيات الدراسة عن أثر ا التحققيتناوؿ ىذا اجلزء 
 كما يلي:   التشغيلي للبنوؾ العاملة يف ساحل زلافظة حضرموت

 :األولى الفرضية الرئيسة
لاللتزاـ دبعايًن احلوكمة اليت تنص على أنو " ال يوجد أثر  األوىل ةظهر نتائج اختبار الفرضية الرئيست

( 14، وادلبينة يف اجلدوؿ رقم  "اإللكرتونية يف األداء التشغيلي للبنوؾ العاملة يف ساحل زلافظة حضرموت
 :أيتوكما ي

 (14جدوؿ رقم  
االلتزاـ دبعايًن احلوكمة اإللكرتونية يف األداء التشغيلي للبنوؾ العاملة د الختبار أثر نتائج ربليل االضلدار ادلتعد

 يف ساحل زلافظة حضرموت

 Bقيمة  المعيار
 tقيمة 

 المحسوبة
مستوى 
 tداللة 

معامل 
 االرتباط

R 

معامل 
التحديد 

R2 

 fقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
نتيجة  fداللة 

 الفرضية

معايير 
الحوكمة 

 لكترونيةاإل
 رفض 0.000 16.196 0.118 0.344 0.000 5.164 1.926

 (2020، ٌنإعداد:  الباحث
لاللتزاـ دبعايًن احلوكمة اإللكرتونية داللة إحصائية  ذي طرديوجود أثر إىل ( 14نتائج اجلدوؿ رقم   تشًن

 T(، وقيمة B  1.926إذ بلغت قيمة  يف األداء التشغيلي للبنوؾ العاملة يف ساحل زلافظة حضرموت؛
ودبستوى داللة بلغت  ،(16.196احملسوبة   Fوقيمة  ،(0.000ودبستوى داللة بلغت   ،(5.164 
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ال يوجد أثر " اليت تنص علىاألوىل  فرضية العدـ(  ةالرئيس الفرضيةنرفض (، وبناء على ذلك 0.000 

العاملة يف ساحل زلافظة حضرموت" وقبوؿ لاللتزاـ دبعايًن احلوكمة اإللكرتونية يف األداء التشغيلي للبنوؾ 
العاملة لاللتزاـ دبعايًن احلوكمة اإللكرتونية يف األداء التشغيلي للبنوؾ أثر  الفرض البديل الذي ينص على وجود

 يف ساحل زلافظة حضرموت.
 :الفرضية الفرعية األولى - أ

لاللتزاـ دبعيار  ى أنو " ال يوجد أثراألوىل واليت تنص علالفرعية  يظهر نتائج اختبار الفرضية يتاجلدوؿ اآل
احلوكمة اإللكرتونية يف األداء التشغيلي للبنوؾ العاملة يف ساحل زلافظة  كأحد معايًن  اخلصوصية واألماف

 ."حضرموت
 (15جدوؿ رقم  

االلتزاـ دبعاير اخلصوصية واألماف كمعيار من معايًن احلوكمة نتائج ربليل االضلدار ادلتعدد الختبار أثر 
 .اإللكرتونية يف األداء التشغيلي للبنوؾ العاملة يف ساحل زلافظة حضرموت

 Bقيمة  المعيار
 tقيمة 

 المحسوبة
مستوى 
 tداللة 

معامل 
 االرتباط

R 

معامل 
التحديد 

R2 

 fقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
نتيجة  fداللة 

 الفرضية

الخصوصية 
 رفض 0.000 0.980 0.008 0.90 0.000 6.630 2.972 واألمان

 (2020، ٌنإعداد:  الباحث
لاللتزاـ دبعيار اخلصوصية داللة إحصائية  ذي طردي( وجود أثر 15نتائج اجلدوؿ رقم   منيتضح 

 واألماف كمعيار من معايًن احلوكمة اإللكرتونية يف األداء التشغيلي للبنوؾ العاملة يف ساحل زلافظة حضرموت؛
احملسوبة  Fوقيمة  ،(0.000ودبستوى داللة بلغت   ،(T  6.630(، وقيمة B  2.972إذ بلغت قيمة 

فرعية األوىل  فرض العدـ( الفرضية النرفض (، وبناء على ذلك 0.000ودبستوى داللة بلغت   ،(0.980 
احلوكمة اإللكرتونية يف األداء  كأحد معايًن  اخلصوصية واألمافلاللتزاـ دبعيار  ال يوجد أثر" اليت تنص على

لاللتزاـ  أثراملة يف ساحل زلافظة حضرموت" وقبوؿ الفرض البديل الذي ينص على وجود العالتشغيلي للبنوؾ 
العاملة يف ساحل زلافظة احلوكمة اإللكرتونية يف األداء التشغيلي للبنوؾ  كأحد معايًن  اخلصوصية واألمافدبعيار 

 حضرموت.
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 :ثانيةالفرضية الفرعية ال - ب

لاللتزاـ دبعيار  واليت تنص على أنو " ال يوجد أثر ثانيةالالفرعية  يظهر نتائج اختبار الفرضية يتاجلدوؿ اآل
احلوكمة اإللكرتونية يف األداء التشغيلي للبنوؾ العاملة يف ساحل زلافظة  قابلية االستخداـ كأحد معايًن

 ."حضرموت
 (16جدوؿ رقم  

داـ كمعيار من معايًن احلوكمة االلتزاـ دبعاير قابلية االستخنتائج ربليل االضلدار ادلتعدد الختبار أثر 
 للبنوؾ العاملة يف ساحل زلافظة حضرموتلكرتونية يف األداء التشغيلي اإل

 tقيمة  Bقيمة  المعيار
 المحسوبة

مستوى 
 tداللة 

معامل 
 االرتباط

R 

معامل 
التحديد 

R2 

 fقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
نتيجة  fداللة 

 الفرضية

 رفض 0.000 29.79 0.198 0.445 0.000 5.301 1.692 قابمية االستخدام

 

 (2020، ٌنإعداد:  الباحث
لاللتزاـ دبعيار قابلية االستخداـ داللة إحصائية  ذي طردي( وجود أثر 16نتائج اجلدوؿ رقم   منيتضح 

إذ  كمعيار من معايًن احلوكمة اإللكرتونية يف األداء التشغيلي للبنوؾ العاملة يف ساحل زلافظة حضرموت؛
احملسوبة  Fوقيمة  ،(0.000ودبستوى داللة بلغت   ،(T  5.301(، وقيمة B  1.692بلغت قيمة 

فرعية الثانية  فرض العدـ( الفرضية النرفض (، وبناء على ذلك 0.000ودبستوى داللة بلغت   ،(29.79 
احلوكمة اإللكرتونية يف األداء  لاللتزاـ دبعيار قابلية االستخداـ كأحد معايًن ال يوجد أثر" اليت تنص على

لاللتزاـ  أثر العاملة يف ساحل زلافظة حضرموت" وقبوؿ الفرض البديل الذي ينص على وجودالتشغيلي للبنوؾ 
العاملة يف ساحل زلافظة احلوكمة اإللكرتونية يف األداء التشغيلي للبنوؾ  دبعيار قابلية االستخداـ كأحد معايًن

 حضرموت.

 :ثالثةفرعية الالفرضية ال -ج   
لاللتزاـ دبعيار  واليت تنص على أنو " ال يوجد أثر ثالثةالالفرعية  يظهر نتائج اختبار الفرضية يتاجلدوؿ اآل

 ."احلوكمة اإللكرتونية يف األداء التشغيلي للبنوؾ العاملة يف ساحل زلافظة حضرموت احملتوى كأحد معايًن
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 (17جدوؿ رقم  

لكرتونية يف كمعيار من معايًن احلوكمة اإل  االلتزاـ دبعاير احملتوىنتائج ربليل االضلدار ادلتعدد الختبار أثر 
 األداء التشغيلي للبنوؾ العاملة يف ساحل زلافظة حضرموت

 Bقيمة  المعيار
 tقيمة 

 المحسوبة
 tمستوى داللة 

 معامل االرتباط

R 
معامل التحديد 

R2  قيمةf المحسوبة 
مستوى 

 fداللة 
نتيجة 
 الفرضية

 رفض 0.000 4.998 0.040 0.199 0.000 9.693 2.783 المحتوى

 (2020، ٌنإعداد:  الباحث
لاللتزاـ دبعيار احملتوى كمعيار داللة إحصائية  ذي طردي( وجود أثر 17نتائج اجلدوؿ رقم   منيتضح 

إذ بلغت قيمة  العاملة يف ساحل زلافظة حضرموت؛من معايًن احلوكمة اإللكرتونية يف األداء التشغيلي للبنوؾ 
B  2.783 وقيمة ،)T  9.693)،   وقيمة  ،(0.000ودبستوى داللة بلغتF   4.998احملسوبة)، 

اليت تنص فرعية الثالثة  فرض العدـ( الفرضية النرفض (، وبناء على ذلك 0.000ودبستوى داللة بلغت  
العاملة يف احلوكمة اإللكرتونية يف األداء التشغيلي للبنوؾ  احملتوى كأحد معايًنلاللتزاـ دبعيار  ال يوجد أثر" على

 لاللتزاـ دبعيار احملتوى كأحد معايًن أثر ساحل زلافظة حضرموت" وقبوؿ الفرض البديل الذي ينص على وجود
 العاملة يف ساحل زلافظة حضرموت.احلوكمة اإللكرتونية يف األداء التشغيلي للبنوؾ 

 :رابعةلفرضية الفرعية الا -د 
لاللتزاـ دبعيار  واليت تنص على أنو " ال يوجد أثر رابعةالالفرعية  يظهر نتائج اختبار الفرضية يتاجلدوؿ اآل

 ."العاملة يف ساحل زلافظة حضرموتاحلوكمة اإللكرتونية يف األداء التشغيلي للبنوؾ  ادلشاركة كأحد معايًن
 (18جدوؿ رقم  

االلتزاـ دبعاير ادلشاركة كمعيار من معايًن احلوكمة اإللكرتونية يف األداء نتائج ربليل االضلدار ادلتعدد الختبار أثر 
 التشغيلي للبنوؾ العاملة يف ساحل زلافظة حضرموت

 Bقيمة  المعيار
 tقيمة 

 المحسوبة
مستوى 
 tداللة 

معامل 
 االرتباط

R 

معامل 
التحديد 

R2 

 fقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
نتيجة  fداللة 

 الفرضية

 رفض 0.000 28.966 0.193 0.439 0.000 6.452 1.873 المشاركة

 (2020، ٌنإعداد:  الباحث
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لاللتزاـ دبعيار ادلشاركة كمعيار داللة إحصائية ذي ( وجود أثر طردي 18نتائج اجلدوؿ رقم   منيتضح 

إذ بلغت قيمة  للبنوؾ العاملة يف ساحل زلافظة حضرموت؛من معايًن احلوكمة اإللكرتونية يف األداء التشغيلي 
B  1.873 وقيمة ،)T  6.452)،   وقيمة (0.000ودبستوى داللة بلغت ،F   28.966احملسوبة)، 

اليت تنص فرعية الرابعة  فرض العدـ( الفرضية النرفض (، وبناء على ذلك 0.000ودبستوى داللة بلغت  
لاللتزاـ دبعيار ادلشاركة كأحد معايًن احلوكمة اإللكرتونية يف األداء التشغيلي للبنوؾ العاملة  ال يوجد أثر" على

لاللتزاـ دبعيار ادلشاركة كأحد  أثر يف ساحل زلافظة حضرموت" وقبوؿ الفرض البديل الذي ينص على وجود
 افظة حضرموت.معايًن احلوكمة اإللكرتونية يف األداء التشغيلي للبنوؾ العاملة يف ساحل زل

 :الثانية الفرضية الرئيسة
لاللتزاـ دبعايًن احلوكمة اليت تنص على أنو " ال يوجد أثر  الثانية ةظهر نتائج اختبار الفرضية الرئيست

وادلبينة يف العاملة يف ساحل زلافظة حضرموت يعزى لنوع البنك"، اإللكرتونية يف األداء التشغيلي للبنوؾ 
 :أيتي( وكما 19اجلدوؿ رقم  

 (19جدوؿ رقم  
االلتزاـ دبعايًن احلوكمة اإللكرتونية يف األداء التشغيلي للبنوؾ العاملة نتائج ربليل االضلدار ادلتعدد الختبار أثر 

 يف ساحل زلافظة حضرموت يعزى لنوع البنك

 نوع البنك المعيار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 tداللة 

 fقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 fداللة 

نتيجة 
 الفرضية

معايير 
الحوكمة 
 اإللكترونية

 0.412 4.07 تجاري
 رفض 0.000 7.423 0.000 3.708

 0.621 3.72 اسالمي

 (2020، ٌنإعداد:  الباحث
( وباضلراؼ 4.07أف ادلتوسط احلسايب لنوع البنك التجاري بلغ  ( 19نتائج اجلدوؿ رقم   منيتضح 

( 3.72ادلتوسط احلسايب لنوع البنك التجاري بلغ   (، ولنوع البنك اإلسالمي بلغ0.412معياري بلغ  
 Fوقيمة  ،(0.000ودبستوى داللة بلغت   ،(T  3.708قيمة وأف ، (0.621وباضلراؼ معياري بلغ  

صلد أف االختالؼ بٌن البنوؾ (، وبناء على ذلك 0.000ودبستوى داللة بلغت   ،(28.966احملسوبة  
الفرضية التجارية واإلسالمية ذو داللو إحصائية للبنك التجاري أكثر من البنك اإلسالمي، وبالتايل رفض 
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لاللتزاـ دبعايًن احلوكمة اإللكرتونية يف األداء التشغيلي ال يوجد أثر  اليت تنص علىالرئيسة الثانية  فرض العدـ( 

أثر  يعزى لنوع البنك" وقبوؿ الفرض البديل الذي ينص على وجود افظة حضرموتللبنوؾ العاملة يف ساحل زل
يعزى لنوع  لاللتزاـ دبعايًن احلوكمة اإللكرتونية يف األداء التشغيلي للبنوؾ العاملة يف ساحل زلافظة حضرموت

 البنك.
 الدراسةنتائج  -14

 :يتيف اآلديكن تلخيص أبرز نتائج الدراسة  التحليل نتائجبناء على مناقشة 
ىناؾ التزاـ من قبل البنوؾ العاملة يف ساحل زلافظة حضرموت دبعايًن احلوكمة اإللكرتونية بأبعادىا  -1

 رلتمعة اخلصوصية واألماف، قابلية االستخداـ، احملتوى ادلعلومايت، وادلشاركة.
األبعاد ادلرونة تتمتع البنوؾ العاملة يف ساحل زلافظة حضرموت بكفاءة أداء تشغيلي جيد يف مجيع  -2

 واالبتكار، تقدمي اخلدمات، تكلفة التقدمي، التكنولوجيا، مهارة التقدمي، وحل ادلشاكل.
لاللتزاـ دبعايًن احلوكمة اإللكرتونية يف األداء التشغيلي للبنوؾ داللة إحصائية  ذي طرديوجود أثر  -3

 العاملة يف ساحل زلافظة حضرموت.
لتزاـ دبعيار اخلصوصية واألماف كمعيار من معايًن احلوكمة لالداللة إحصائية  ذي طرديوجود أثر  -4

 اإللكرتونية يف األداء التشغيلي للبنوؾ العاملة يف ساحل زلافظة حضرموت.
لاللتزاـ دبعيار قابلية االستخداـ كمعيار من معايًن احلوكمة داللة إحصائية  ذي طرديوجود أثر  -5

 ملة يف ساحل زلافظة حضرموت.اإللكرتونية يف األداء التشغيلي للبنوؾ العا
لاللتزاـ دبعيار احملتوى كمعيار من معايًن احلوكمة اإللكرتونية يف داللة إحصائية  ذي طرديوجود أثر  -6

 األداء التشغيلي للبنوؾ العاملة يف ساحل زلافظة حضرموت.
اإللكرتونية يف  لاللتزاـ دبعيار ادلشاركة كمعيار من معايًن احلوكمةداللة إحصائية  ذي طرديوجود أثر  -7

 األداء التشغيلي للبنوؾ العاملة يف ساحل زلافظة حضرموت.
توجد فروقات ذات داللة إحصائية ألثر االلتزاـ دبعايًن احلوكمة اإللكرتونية يف األداء التشغيلي للبنوؾ  -8

 العاملة يف ساحل زلافظة حضرموت.
 توصيات الدراسة -15

  ا توصي باآليت:فإهن   الدراسة إليها توصلت بناء على النتائج
 حلوكمة اإللكرتونية.احملافظة على ادلستوى العايل لاللتزاـ دبعايًن اضرورة  -1
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 احملافظة على ادلستوى اجليد يف تقدمي اخلدمات اليت تتمتع هبا البنوؾ. -2
 االىتماـ جبانب ادلرونة واالبتكار يف ربسٌن العمليات الداخلية بصورة أفضل. -3
 .اخلدمات شلا ينعكس بشكل إجيايب على رضا العمالءالعمل على زبفيض تكلفة تقدمي  -4
 االىتماـ باجلوانب التكنولوجية لتعزيز عنصر األماف لدى العمالء. -5
 العمل على تقدمي أفضل اخلدمات وحل ادلشكالت اليت تواجو تدريب العاملٌن فيما يتعلق بادلهارة. -6

 :المراجع  -16
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The Effect of Adherence to the Standards of E-governance on the Operational 

Performance of Yemeni Banks 
A field study on the banks operating in the coast of Hudhramout Governorate 

 

 Khaled Mohammed Al - Jabri                        Walid Ahmed Al - Atas 
  

Abstract 

This study aimed to know the effect of adherence to the standards of e-governance on 

the operational performance of Yemeni banks operating in the coast of Hadramout  

governorate. And represents all (174) individual workers in the study community, the study 

sample was selected from (123) singular that included all classes of the study community . 

The study relied on the descriptive analytical method that describes the studied 

phenomenon, quantitatively and qualitatively, through collecting and classifying 

information about the dimensions of the study variables. 

The study came to a set of results, the most important of which is the commitment of 

the banks the study sample, to the standards of e-governance in their dimensions combined 

( privacy, security, usability, informational content, and sharing ) . The Yemeni banks 

operating in the coast of Hadhramaut governorate have good and efficient operational 

performance in all dimensions ( flexibility, innovation , providing services, providing cost, 

technology, providing skill, and problem-solving), the existence of an expel effect 

statistically significant of adherence to electronic governance standards on the operational 

performance of Yemeni banks operating in the coast of Hadramout governorate. 

The study suggested a set of recommendations, the most important of which is the 

need to maintain the high level of adherence to the standards of e-governance, as well as 

the good level in providing services, improving the level of innovation, technology, the 

cost of providing the service, and the skill of presentation for the banks operating in the 

coast of Hadramout. 

Keywords: e-governance standards, operating performance, banks. 
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 اليمنية ن مستوى تسويق خدمات شركات االتصاالتينترنت في تحسدور اإل
 عينة من عمالء شركة يمن موبايل آلراءدراسة ميدانية 

 

ىاين سادلني بلعفري د.                                      خالد زلمد الكلدي             د.                   
 أستاذ مشارك بقسم إدارة األعمال                                   أستاذ مساعد بقسم إدارة األعمال           

 حضرموت، جامعة كلية العلوم اإلدارية                                 جامعة حضرموت ،كلية العلوم اإلدارية      

 :الملخص
. ة مين موبايلنرتنت يف ربسن مستوى تسويق خدمات شركدور اإلذل التعرف على إيهدف ىذا البحث 

حافظة فراد مدينة ادلكال دبأ فرًدا من( 161جابات عينة من عمالء الشركة بلغت )إمن خالل ربليل وذلك 
ادلفرتض ذلذه الدراسة  ادلرجح احلسايبربع بدرجة تفوق ادلتوسط وقد مت قبول فرضيات البحث األ .حضرموت
ت يستخدم بدرجة متوسطة يف ربسني نرتنن اإلأىم النتائج أومن  .قياس ليكرت اخلماس دل وفًقا( 3وادلقدر )

ا ن شركة مين موبايل سبلك موقعً أسفرت النتائج أها وتوزيعها، كما تسعريىا وتروغليف نشطة خدمات االتصال و أ
بعرض  هنا تقومألبيع خدماهتا، كما  (وبايل)ريــال م ا يسمىم تطبيقً هنا تستخدأية، كما ا متوسط الفاعللكرتونيً إ

لكرتونية احلكومية والتجارية لرتويج عن خدماهتا وغريىا من النتائج ادلتضمنة يف مضمون نافذىا يف ادلواقع اإل
تلفة من خدمات االتصال نواع سلبتقدمي أاالىتمام  ضرورة عدة أعلها: البحث، وقد قدمت الدراسة توصيات

العمالء واقرتاحاهتم ادلرتبطة  بشكاوىاالىتمام و ، ل على تطويرىا باستمرارتتناسب مع شرائح اجملتمع، والعم
 ،لكرتوينوين وتفعيلها على موقع الشركة اإللكرت وتوفري طرق متعددة للدفع اإل ادلقدمة من الشركة، باخلدمات

 .وغريىا من التوصيات ،ليوإلكرتونية ادلؤدية نشر سلتلف الروابط اإل، و لكرتوينالتوسع يف نشر موقع الشركة اإلو 
 :المقدمة
التسويقية اليت تسلكها الشركات  تكبريًا يف تغيري االسرتاتيجيا  ي اإلنرتنت يف وقتنا احلاضر دورًايؤد

ا، تعدت بكثري تلك ادلختلفة وخاصة شركات االتصاالت اخللوية، إذ مكنها من تقدمي خدمات كثرية لعمالئه
اخلدمات اليت كانت تقدمها يف السابق، قبل ظهور شبكة اإلنرتنت، وادلتمثلة باالتصاالت الصوتية فقط، 

يف كيفية  عمالءىاإرسال معلومات معينة تساعد فشبكة اإلنرتنت سبكن شركات االتصاالت اخللوية من 
من دفع أي مستحقات مالية عرب  لو السماحمكانية ، وإلكرتويناإل ماحلصول على اخلدمات ادلطلوبة عرب بريدى

طرح شكواىم بللعمالء  ، كما أصبح بإمكان شركات االتصاالت وعرب موقعها اإللكرتوين السماحنرتنتاإل
تقدمها ذلم، كما مكنت شبكة اإلنرتنت شركات واستفساراهتم ادلرتبطة بفئات خدمات االتصال اليت 
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 د.خالد زلمد الكلدي، د.ىاين سادلني بلعفري ... مستوى تسويق خدمات شركات االتصاالتنينرتنت يف ربسدور اإل

اخلاصة اليت تساعدىا على عرض وبيع خدماهتا ادلختلفة لعمالئها االتصاالت من استخدام التطبيقات 
 ادلختلفني.

نرتنت يف ربسني خدمات االتصال اليت للتعرف على أثر استخدام اإل ا البحثىذ جاءفقد ومن ىنا 
يف ىذا  ظلوذًجا مين موبايل لالتصاالت شركة، وألجل ذلك مت أخذ ات االتصاالت اخللوية اليمنيةتقدمها شرك

وكذا التعرف على درجة  ،إحدى الشركات الرائدة يف خدمات االتصاالت ادلتميزة يف اليمنالبحث، كوهنا 
اليت تقدمها الشركة،  هاوتوزيع ىاوتسعري  نرتنت يف أنشطتها التسويقية ادلختلفة كرتويج اخلدماتاإل تطبيق خدمة

 ضلو االفضل. ا التسويقيةسياساهت ذل تطويرإلة من التوصيات هتدف ومن مث تقدمي مج
 

 مشكلة البحث:
ت اخللوية م، وازداد استخدامو مع دخول شركات االتصاال1996نرتنت يف اليمن عام أ استخدام اإلبد

ا يف تقوم أربع شركات مينية للهاتف زلمول بتقدمي خدماهتا ادلختلفة لعمالئهالعمل يف السوق اليمين؛ إذ 
ىذه الشركات  نرتنت يف اليمن. ومنمي خدماهتا اإللكرتونية على خدمة اإليف تقد اليمن، وتعتمد اعتمادا كلًيا

سها  . إال أن ىذه الشركات وعلى رأ (1)( مليون مشرتك8)ـ   ذباوز عدد ادلشرتكني فيها الشركة مين موبايل اليت
عن االنقطاع  بشكل عام، فضاًل  يف اليمن وبطئها نرتنتا من ضعف خدمة اإلشركة مين موبايل تعاين كثريً 

االمر الذي أصبح ُمْدرًَكا لدى عامة الناس فضاًل عن  م2015وبالتحديد منذ العام  لإلنرتنتادلتكرر 
مر سيكون لو انعكاس على خططها واسرتاتيجياهتا وبرارلها التسويقية ادلوجهة خواصهم، والشك أن ىذا األ

نرتنت يف ربسني اإل ؤديوا حقيقة الدور الذي ين ىذا البحث سيكشف لنإف يووبناء عل لعمالئها ادلختلفني.
ولقد قام  ذل اآلن .تحديات إذي مازال يكتنفو الكثري من التسويق خدمات االتصاالت يف الشركات اليمنية ال

 كما يأيت:إذل رلموعة من األسئلة   يتفرعواحد  صياغة مشكلة البحث يف تساؤل رئيسالباحثان ب
 اليمنية. شركة مين موبايلاالتصاالت يف تسويق خدمات  نرتنت يف ربسني مستوىدور اإل ما 

 :يةت، نطرح األسئلة الفرعية اآلولإلحاطة أكثر باإلشكالية
 اليمنية ؟ .شركة مين موبايل يم خدمات االتصاالت يف نرتنت يف ربسني مستوى تصمما دور اإل 
 اليمنية ؟ .شركة مين موبايل نرتنت يف ربسني مستوى تسعري خدمات االتصاالت يف ما دور اإل 
 اليمنية ؟ . شركة مين موبايلنرتنت يف ربسني مستوى توزيع خدمات االتصاالت يف ما دور اإل 
 اليمنية ؟.شركة مين موبايل نرتنت يف ربسني مستوى ترويج خدمات االتصاالت يف ما دور اإل 
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 :فرضية البحث
 ، ميكننا صياغة الفرضية اآلتية:  ئلةية البحث وربديدىا على شكل أسبعد بلورة إشكال     

شركة يمن في  هاتسويقو  في تحسين خدمات االتصاالت لإلنترنت ذو داللة إحصائية يوجد دور "
 " .3 وزونكبر أو يساوي قيمة الوسط الحسابي المأاليمنية بمستوى  موبايل

 ومن ىذه الفرضية الرئيسة السابقة ميكن اشتقاق الفرضيات الفرعية اآلتية:
 شركة مين يف ربسني مستوى تصميم خدمات االتصاالت يف  لإلنرتنت ذو داللة إحصائية يوجد دور

 .3أو يساوي قيمة الوسط احلسايب ادلوزون  كربأاليمنية دبستوى  موبايل
  شركة مين يف ربسني مستوى تسعري خدمات االتصاالت يف  لإلنرتنت ذو داللة إحصائيةيوجد دور

 .3أو يساوي قيمة الوسط احلسايب ادلوزون  كربأاليمنية دبستوى  موبايل
  شركة مين موبايليف ربسني مستوى توزيع خدمات االتصاالت يف  لإلنرتنت ذو داللة إحصائيةيوجد دور 

 .3أو يساوي قيمة الوسط احلسايب ادلوزون  كربأاليمنية دبستوى 
  شركة مين االتصاالت يف يف ربسني مستوى ترويج خدمات  لإلنرتنت ذو داللة إحصائيةيوجد دور

 .3أو يساوي قيمة الوسط احلسايب ادلوزون  كربأاليمنية دبستوى  موبايل
 :بحثأىداف ال

 :أيتتتمثل أىداف البحث يف ما ي
من خالل التطرق إذل  عرب اإلنرتنت نرتنت والتسويقالتعرف على اجلوانب النظرية ادلتعلقة بكل من اإل - (1

 رلموعة من ادلفاىيم ذات العالقة هبذه ادلواضيع  . 
بغرض توضح  مستوى الدور الذي  تها،ودراس مين موبايل االتصاالت ةعمالء شرك عينة من راءآربليل  - (2

، لتوضيح الرؤية أمام من يهمو األمر جبوانب القوة ةنرتنت يف تسويق خدمات ىذه الشركيلعبو اإل
 نرتنت . التسويق عرب اإلوالضعف يف

تساعد يف إعطاء صورة واضحة عن ادلستوى  واالقرتاحات اليت ميكن أن توصياتتقدمي مجلة من ال -  (3
نرتنت يف ربسني مستوى خدمات االتصاالت يف اجلمهورية اليمنية وتقدمي ادلقرتحات الذي يلعبو اإل

 لالرتقاء بالتسويق اخلاص هبذه الوسيلة  ضلو األفضل.
 ة البحث:أىمي

 تكمن أعلية البحث يف النقاط اآلتية:
يعترب موضوع ىذا البحث من ادلوضوعات احليوية اليت تتناول دور اإلنرتنت يف ربسني خدمات  -1

 االتصال، واليت يندر توفرىا يف مكتبتنا اليمنية على وجو اخلصوص.
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ميدانية إلثراء أحباثهم ادلرتبطة بتقينات حثني وادلهتمني دبعلومات نظرية و تزود ىذه الدراسة سلتلف البا -2
 اإلنرتنت ودورىا يف تطوير تسويق خدمات االتصال.

تقدمي مجلة من التوصيات وادلقرتحات اليت نأمل أن تفيد الشركة ادلبحوثة وتطوير نشاطها التسويق   -3
 عرب اإلنرتنت.

لة يف رلال االتصال لتحسني تقدم ىذه الدراسة معلومات قد تفيد الكثري من الشركات ادلماثلة العام -4
 عمليات تسويق خدماهتا عرب اإلنرتنت وتطويرىا. 

 مجتمع البحث وعينتو:
، وقد مت أخذ يتكون رلتمع البحث من سلتلف ادلشرتكني يف خدمات االتصال لشركة مين موبايل اليمنية

 وذلك يف مدينة ادلكال فقط . ىذا البحث كعينة إلجراء( مفردة  200)
 المعلومات: تم االعتماد على المصدرين اآلتيين:مصادر جمع 

جنبية د على سلتلف ادلراجع العربية واألمت كتابة اجلانب النظري ذلذا البحث باالعتما المصادر الثانوية: -1
 . ذات العالقة دبوضوع البحثادلتوفرة 

 يث مت توزيع، حمت إعداد قائمة استبيان لغرض مجع ادلعلومات ادليدانية للبحث :وليةالمصادر األ -2
غري صاحلة  خران بعضها وإلغاء البعض اآلة اسرتدادىا وفحصها مت فقد( استبانة، وأثناء عملي200)

 حصائ . ( استبانة صاحلة للتحليل اإل161)( استبانة، وقد تبقى 39بإمجارل ) للتحليل اإلحصائ 
الدراسة على عينة من عمالء شركة مين موبايل ادلوجودين يف مدينة ادلكال دبحافظة  طُبقت :حدود الدراسة

 م.2020يوليو/ –م 2019حضرموت اليمنية، وأصلزت ىذه الدراسة يف الفرتة بني يونيو/
 :الدراسات السابقة

 :أيتكما ي  حبثنا ىذاسات السابقة ادلتعلقة دبوضوع استعراض بعض الدرا ميكن
فاق ـ دراسة نترنت في سوريا )الواقع واآلم( بعنوان: التسويق عبر شبكة اإل0222ا )دراسة: السق -1

 :(2)نترنت(تطبيقية على منظمات القطاعين العام والخاص المرتبطة عبر شبكة اإل
 نرتنتشبكة اإلها إلقاء الضوء على خدمات نم ،الدراسة إذل ربقيق عدد من األىداف ىدفت ىذهو 
حمللية يف سوريا مع . كما هتدف إذل دراسة الواقع التسويق  لدى ادلنظمات اويقيةمن الناحية التس هاومنافع

 على ادلنظمات احمللية التجارية عدم قدرة أعلها عدة نتائج وقد توصلت الدراسة إذل .نرتنتدخول شبكة اإل
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ادلعلوماتية للبدء يف ية نرتنت عن طريق مؤسسة االتصال واجلمعموقع ذلا على شبكة اإلو ص صفحات يزبص
 لكرتوين بشكل سليم. التسويق اإل

 :(3)نترنت في التسويق المباشر بين منشآت األعمال( بعنوان: دور اإل0222دراسة: مبارك )  -0
منشآت نرتنت يف عملية التسويق ادلباشر بني لتعرف على التأثري الذي يلعبو اإلإذل ا دراسةال تىدف
 منشآتغلابية ملموسة من قبل إ اثارً آلإلنرتنت أعلها إن عدة  سة إذل نتائجوقد توصلت الدرا األعمال.

ادلعوقات اليت  ، كما أبرزت الدراسة وجود بعضاهتا للتسويق ادلباشر فيما بينهااألعمال فيما يتعلق دبمارس
منشآت األعمال رلملها قانونية أو فنية، كما أوضحت نرتنت يف التسويق ادلباشر بني تكتنف استخدام اإل

وقد مت تطبيق الدراسة  ،منشآت األعمالا يف أنشطة التسويق ادلباشر بني ا حيويً دورً  ؤدينرتنت تن اإلأالدراسة 
 ادلصرية . نشآتعلى عينة من ادل

     والء الزبائن  خدام المزيج التسويقي وأثره علىــم( بعنوان واقع است0228دراسة: أبو منديل ) -3
 (4)من وجهة نظر الزبائن في قطاع غزة ": –شركات االتصاالت الفلسطينية  –"دراسة حالة 

اخلدمة، التسعري، الرتويج، التوزيع( يف شركة ى واقع استخدام ادلزيج التسويق )ىدفت الدراسة للتعرف عل
ن ادلزيج أالزبائن. وخلصت الدراسة إذل الء ثر استخدام ادلزيج التسويق  على و أو  ،االتصاالت الفلسطينية

غلايب ويليب احتياجات الزبائن، ولكن بدرجات إالفلسطينية  التسويق  الذي تقدمو شركة االتصاالت
اخلدمة، التسعري، الرتويج، التوزيع(، حيث تقدم ) ومستويات سلتلفة لكل عنصر من عناصر ادلزيج األربعة

حدث اخلدمات العادلية يف رلال االتصال وتكنولوجيا أا يتالءم مع اخلدمات ادلتنوعة دبالشركة العديد من 
 ادلعلومات .

نترنت في مجال تسويق الخدمات )دراسة حالق قطاع : دور اإل(5)بعنوان م(0211) عالية دراسة: -2
 االتصاالت(. 

وقد توصلت النتائج اإلحصائية  نرتنت يف مؤسسات االتصاالت اجلزائرية.وىدف البحث إذل إبراز دور اإل
نرتنت كاستخدام ذباىات احلديثة يف التسويق باإلخدمة االتصاالت زلل الدراسة ال يعمل هبا وفق اال إذل أن

على كل من  لإلنرتنتنو ال يوجد تأثري وأ، هاوتصميم احلاسوب والتقنيات األخرى يف إنتاج خدمة االتصال
نرتنت يف ؤسسات تستعني بإفرازات تقنيات اإلن ادلأا أيضً  ينت الدراسةب ، كماهاوتوزيع ري خدمة االتصالتسع

 لكرتونية .ادلواقع اإل اإلعالن عن خدماهتا عرب
 :(6)بعنوان Bakeir and other (2009)دراسة  -5

 Applying E-marketing Methodologies In The Mobile Industry: The Case of Orange, Jordan:                                                              
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 :لكرتوين يف قطاع اذلواتف ادلتحركةعنوان تطبيق منهجيات التسويق اإلوهتدف ىذه الدراسة اليت جاءت ب
لكتـروين ادلستخدمة من قبل شركة أورنج، كـما ستـراتيجية التـسويق اإلاللتعــرف على  ،األردنب أورنج حالة

ا ا إذل مساعدة شركة أورنج الكتساب اخلربة من أنشطة الدول األخرى وادلنظمات األخرى فيمىـدفت أيضً 
لكرتوين كأداة فعالة الكتساب االستفادة من استخدام التسويق اإل يةلكرتوين، ومعرفة كيفيتعلق بالتسويق اإل

 ،نرتنتعدد قليل من مستخدم  اإليوجد هبا ن السوق األردنية أتنافسية. وقد توصلت الدراسة إذل ميزة 
 اآلنلكرتونية اإل عمالباألالشركة من القيام  علىات القليلة ادلقبلة، لذلك البد ولكنها ستكون واعدة يف السنو 

 وزلاولة جذب الزبائن .
  Internet Marketing Indian Telecom Sector :(7)بعنوانGoni (2010)  دراسة  -6

نرتنت ادلتعلق خبدمات اذلاتف احملمول يف إجراء ربليل معمق للتسويق عرب اإلواذلدف من ىذه الدراسة ىو 
نرتنت  ، وكذا تقييم لفهم أعلية شبكة اإلنرتنت يف فاعلية أعمال ادلنظمةاعلة التسويق عرب اإلمس ةمعرفو  ،اذلند
ىائلة للنمو،  ن سوق االتصاالت اذلندية ما زالت سبتلك إمكانياتأة تسويق. وقد توصلت الدراسة إذل كقنا

ن نرتنت، ألن ذلا وجود على اإلن الشركات ربتاج أن يكو أفاض الكثافة اذلاتفية يف البالد. و ويعزى ذلك إذل اطل
  ذلك ىو أفضل وسيلة شلكنة جلذب الزبائن .

 :الجانب النظري
 نترنت:اإل

وعرب  (8)،الكرتونيً إة هبم إن غالبية األفراد يف عادل اليوم احلديث ػلصلون على الكثري من ادلعلومات اخلاص
 ذلؤالءلوصول لنرتنت من أىم الوسائل أو األدوات إن دل تكن أعلها اإل شبكة نرتنت. لذلك أصبحتوسيلة اإل

كرب لتزويد أنرتنت كأداة تسويقية يتيح للشركات فرصة كما إن استخدام اإل .عمالءاألفراد من ادلستهلكني أو ال
ت والتطورات التكنولوجية والفعليني بأحدث ادلعلومات حول ادلنتجات واخلدماادلاليني من العمالء احملتملني 

ن تفعل ذلك بأقل التكاليف ادلمكنة، أا بلكرتونيً إنرتنت اجملال أمام الشركات اليت تتعامل ... ويتيح اإلوالبحوث
ساليب الورقية اليت يغنيها عن إجراء تعامالهتا التجارية وفق األ فهو ،طائلة نرتنت يوفر أموااًل حيث إن اإل
نرتنت يسهل على العمالء إمكانية احلصول ن استخدام اإلإ كبريين. عالوة على ذلك، فا ومااًل تكلف جهدً 

 .(9)على معلومات عن ادلنتجات واخلدمات واإلعالنات واألسعار والتسليم وخدمات ما بعد البيع وغريىا 
األسواق العادلية، وقدمت ذلا فرصة  نرتنت مكنت الشركات من الوصول إذلاإلشبكت كما إن  

إذل أىم وسيلتني للتسويق عرب  . وميكن التطرق(10)لتخصيص اسرتاتيجياهتم والعروض بطريقة دل يسبق ذلا مثيل 
 :أيتنرتنت كما ياإل
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وقسم  ،وػلتوي على زلرك حبث ،يتفاعل مع الزائر اديناميكيً  لكرتوينالبد أن يكون ادلوقع اإلالموقع:  -1
.   فعن طريقو ميكن (11)رة دخول وصفحات استطالع ومقرتحاتخاص باألعضاء، لو كلمة مرور وشف

ن الفرصة سوف تذىب إ غلد موقع الشركة أثناء البحث فالوصول لعدد كبري من ادلستخدمني، فالعميل إذا دل
 .(12)ألحد ادلنافسني  

أعلية من  يف العادة أفضل أو أكثر لكرتوينربيد اإلن التسويق عرب الأيعتقد البعض  :لكترونيالبريد اإل -0
 عميللكرتوين عادة ترسل إذل الاإل . فرسائل التسويق ادلرسلة عرب الربيد(13) لكرتونية نفسهاالتسويق يف ادلواقع اإل
بأنو مهم وزلل تقدير من قبل الشركة ادلرسلة  للرسالة  عميليؤدي يف العادة إذل شعور الباالسم، وىذا ما 

 تسويقية .ال
 التسويق: 
ن يف و واالقتصادي ،ل أفالطون وأرسطون مثو فقد مارسو الفالسفة اليوناني ،اشلارسة التسويق قدمية جدً إن 

. ومع ذلك برز ادلفهوم  و على السلوك التسويقآدم مسيث ودافيد ريكارد أفكار عكستان ، حيثوقت الحق
 . (14)سنة يف بداية القرن العشرين  100فقط قبل  الرمس  للتسويق

يشعر العمالء حبيث التسويق ىو عملية ربديد احتياجات العمالء وتلبيتها على ضلو مقبول لكال الطرفني، 
 .(15) احتياجاهتم والوفاء هبا بسعر عادل معرفةمت  أنو

 من Neil Borden بوردن نيلىو األستاذ )الذي يعين ادلزيج التسويق (  Ps4إن أول من قدم رمز 
 ، إذBusiness reviewمفهوم ادلزيج التسويق   يف رللة بيزنس ريفيو بعنوان   ويف مقال، وذلك جامعة ىارفارد

وصف رلموعة متنوعة من عناصر التسويق ادلختلفة اليت غلب أن تأيت ىو لن مصطلح ادلزيج التسويق  أرأى 
 .(16) ا إلنتاج خطة تسويقية فعالةمعً 

 نترنت:التسويق عبر اإل
 :نرتنت كما يأيترق إذل أىم عناصر التسويق عرب اإلميكن لنا التط

اليت تعرض أو  ،النشاطات وادلنافع اليت تعرض للبيعلتسويق األمريكية اخلدمة بأهنا  عرفت مجعية ا: الخدمة -1
غري زلسوسة وسبثل اذلدف  نا اخلدمات بأهنا نشاطات معرفة ولكوتعرف أيضً . (17)  الرتباطها بسلعة معينة

 نشآتجلو سياسات ادلألش ء اليت تعمل من واخلدمة ى  ا .(18)لتعامل ما غرضو ربقيق رضا الزبائن الرئيس
العنصر احلقيق  والوحيد يف عناصر التسويق الذي يستفيد منو ادلستهلك  د. كذلك فه  تعهاوخطط ادلختلفة

 بشكل مباشر .
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مة ادلنافع اليت ػلصل عليها ادلشرتي أو ادلستهلك بالقيم النقدية مواءعملية    :يعرف السعر بأنو التسعير: -0
. ويعترب عنصر التسعري من أىم العوامل أو العناصر اليت تؤثر على تسويق السلع (19)اليت ميكن أن يدفعها 

يف األسواق ادلستهدفة ادلختلفة، وحجم  أو اخلدمة واخلدمات، فعلى أساسو تتحدد طبيعة الطلب على السلعة
ادلبيعات واألرباح ادلتوقع احلصول عليها، كما يؤثر على سياسات التسويق األخرى ادلتعلقة بتصميم السلعة أو 

 اخلدمة وتوزيعها وتروغلها.
 ن هبدف جعل طالب اخلدمة أنو يع األنشطة اليت يقوم هبا العامل: تشمل مجتوزيع اخلدمات: التوزيع -3

ات وكفاءة التوزيع على وتتيح شبكة اإلنرتنت أرخص اخليار  .(20)يرغب باحلصول عليهاػلصل على ادلنافع اليت 
، وبالتارل ربقيق وفورات يف يات توزيع منتجاهتا عرب اإلنرتنتلشركات الربرلاإلنرتنت. على سبيل ادلثال، ميكن 

 .(21)ادلوجود يف األسواق عرب احلدود  اآلناالتصال والدعم التقين تكون تكاليف إضافية. وميكن دلراكز 

ىو ذلك اجلزء من االتصاالت اليت تتكون من رسائل الشركة واليت هتدف إذل ربفيز الوع ، الترويج:  -2
. وقد بذلت زلاوالت عدة من خالل قطاعات (22)واالىتمام، والشراء للمنتجات واخلدمات ادلختلفة

ا، وبشكل أكثر ربديدً  ،بني مصاحل مستخدم الكمبيوتر وتفضيالتو التكنولوجيا والتسويق للتغلب على اذلوة
 منرتنت ومجع حملات عن مصاحلهم وتقدمي اإلعالنات اليت تروق لتفضيالهتربديد ادلستخدمني على شبكة اإل

 .(23)اخلاصة 
 :اليمنية شركات االتصاالت

 ىذه اجلسور بني الناس وبني مة لبناءهمأصبحت الشركات اليت تقدم خدمات االتصاالت ادلتنقلة وسيلة 
وميكن تشبيو ، وذلك من خالل امتالكها لتكنولوجيا ادلعلومات. (24)الشركات، بغض النظر عن موقعهم

لكرتونية أو قد يقض  إلتحويل ادلؤسسة احلالية دلؤسسة  تكنولوجيا ادلعلومات باحلريق الذي قد يعط  طاقة
ا يف القدرات التنافسية لبعض ادلؤسسات  كبريً جدنا ربواًل على ادلؤسسة بالكامل. فف  العقدين السابقني و 
ونستعرض فيما يأيت الشركات اليمنية العاملة يف رلال  .(25)بسبب توظيف تكنولوجيا االتصاالت وادلعلومات

 خدمات االتصال وى :
 :سبأفون
تقوم بتزويد العمالء  ،م كشبكة اتصاالت خلوية واسعة ادلدى2001نطلقت شركة سبأفون يف فربايرا

% 68ن تغط  آلاوى   ،تضم الشركة مخسة شركاءو  ،بأحدث التقنيات يف رلال خدمات االتصاالت اذلاتفية
يف ادلستقبل. مناطق جديدة أماكن و  ذلإتعمل على مواصلة رلهوداهتا لتصل مهورية و من التوزيع السكاين يف اجل



 

315 

 (5) م. الرقن التسلسلي2020 ديسوبر ،(2الوجلد الثالث، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 د.خالد زلمد الكلدي، د.ىاين سادلني بلعفري ... مستوى تسويق خدمات شركات االتصاالتنينرتنت يف ربسدور اإل

ىا ؤ االتصاالت العادلية ك  يبقى عمالع رلموعة من شركات من اتفاقيات التجوال م ادً وقد أبرمت الشركة عد
إظهار ): خدمة الكاشف وتضم رلموعة من اخلدمات منها ،م مع الوطن يف مجيع أضلاء العادلاتصال دائ على

انتظار ادلكادلات، وضع ادلكادلات يف حالة انتظار، ربويل ادلكادلات، خدمة الرسائل القصرية  ،(ىوية ادلتصل
 .(26)، باقات الرسائل القصرية وغريىا من اخلدمات األساسية واإلضافية األخرىMSN عرب الـ
 :MTN Yemenشركة 

  ؛كشركة مساعلة زللية ودولية لتصبح اخليار األول للمجتمع  م2000 سبتمربيف  MTN Yemen تأسست
من  اجزءً اليت أصبحت (Spacetel Yemen) ربت االسم التجاري  (GSM)ــمزودة خلدمة ألكوهنا شركة 

م 2006العادلية يف سبتمرب ( (MTNستكوم ويومن مث مت االندماج بني رلموعة إنف ،رلموعة إنفيستكوم
 ،رلموعة اتصاالت متعددة اجلنسيات ى  MTNرلموعة و  .MTN Yemen إذل Spacetel Yemen لتتحول

من أفريقيا يف سعيها بعد أنطاقها إذل  ومنذ ذلك الوقت اتسع، م1994عام تأسست يف جنوب أفريقيا يف 
وتقدم الشركة رلموعة من  ،شركة إذل تغطية مجيع أجزاء اليمنادلستمر لتطوير األسواق الناشئة. وتعمل ال

 .(27) مورغباهت هائعمالاخلدمات اليت تليب احتياجات 
 :شركة يمن موبايل

وى   ،ـ: مين موبايلــب سلكية خدمة اذلاتف النقال شلثاًل دشنت ادلؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والال
وتقدم خدمة اذلاتف النقال دبا يتناسب والقدرة الشرائية  ،وتدار بكوادر زللية مؤىلة ،%100مينية خالصة 
 وى  الشركة العربية األوذل اليت تعمل بنظام ، تقنية تغط  عموم مناطق اجلمهوريةبوسائل  ،للمواطن اليمين

CDMA ،تصاالت الوحيدة اليت يتشارك يف ملكيتها الدولة والقطاع اخلاص وتنفرد مين موبايل بأهنا شركة اال
   (28)والصناديق االئتمانية وقطاع واسع من ادلواطنني

 :ياشركة و 
، ت اخللوية يف اجلمهورية اليمنية، وتقوم بتقدمي خدمات االتصاالا( مساعلً 35ى  شركة شللوكة لعدد )و 

منها خدمة التجوال، خدمة الرسائل، خدمة  ،خدمة االتصالوتقوم بتقدمي رلموعة من اخلدمات إضافة إذل 
. وتعمل الشركة اتصل يب وغريىااألخبار عرب الرسائل، خدمة ربويل الرصيد، خدمة الرسائل الصوتية خدمة 

 .(29)"  . أس .أمجبنظام الـ  
  :الجانب العملي

 : الوصف الديموغرافي لعينة البحثأواًل 
  :أيتلخصائص الدميوغرافية، وذلك كما يا لعينة البحث وفقً ا لتوزيع  نقدم وصفً أيتفيما ي
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 توزيع عينة البحث حسب نوع خط االتصال المستخدم  -1
 ( يبني توزيع عينة البحث حسب نوع خط االتصال ادلستخدم1جدول رقم )

 

 

 

 

 

 
 

وقد بلغت نسبتها  ،ن معظم العينة ادلبحوثة سبلك خط اتصال الدفع ادلسبقأنالحظ من اجلدول السابق 
%( 12.4شهرية( بلغت نسبتهم )أي ادلعتمد على الفاتورة الخط الفوترة ) ونبينما الذين ميلك %(،87.6)

معظم ادلشرتكني يف الشركة االتصاالت النقالة ن إويطابق الواقع حيث  ،اطبيعيً  ا. وىذا يعد أمرً مجارل العينةإمن 
كثر من ادلشرتكني الذين ميلكون خطوط اتصال ادلعتمد على أون خطوط اتصال ذات الدفع ادلسبق كلمي
 لفاتورة الشهرية .ا

  :توزيع عينة البحث حسب الجنس -0
 ( يبني توزيع عينة البحث حسب اجلنس2جدول رقم )

 % يةالنسبة المئو  العدد نوع الجنس
 84.5 136 ذكر
 15.5 25 أنثى

 100 161 جمالياإل

%(، 84.5م )ن معظم العينة ادلبحوثة ىم من الذكور، حيث بلغ نسبتهأنالحظ يف اجلدول السابق 
ا كثر استخدامً أناث قد يكن ن اإلأمجارل العينة. وبالرغم من إ%( من 15.5اث )نبينما بلغت نسبة اإل

اصل واحلصول ذلك االطلفاض لصعوبة التو  ننا نعزوفإ النسبة ادلذكورة يف اجلدولمن جهزة االتصال النقالة أل
، لذا مت االعتماد بشكل كبري على الذكور يف احلصول ا لعوائق اجتماعية متعددةناث نظرً على ادلعلومات من اإل

 ادلطلوبة ذلذا البحث . على ادلعلومات
 :توزيع عينة البحث حسب فئات العمر -3

 يبني توزيع عينة البحث حسب فئات العمر( 3جدول رقم )
 

 
 
 
 
 

 % النسبة المئوية العدد نوع خط االتصال
 87.6 141 دفع مسبق

 12.4 20 فوترة
 100 161 جمالياإل

 % النسبة المئوية العدد فئات العمر
15 - 25 107 66.5 
26 - 35 47 29.2 
36 - 45 4 2.5 
46 - 55 2 1.2 

 6. 1 كثرأ  من 56
 100 161 جمالياإل
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 ة منكبري النسبة ال، حيث صلد ان ينة البحث توزعت على فئات سلتلفةن عأنالحظ من اجلدول السابق 
( توزعت على %4.3وذل والثانية، بينما النسبة ادلتبقية )زعت على الفئتني األ%( تو 95.7) عينة البحث
بالرغبة والقدرة ن معظم عينة البحث ىم من فئة الشباب الذين يتميزون أخرى. ونستنتج من ذلك الفئات األ

 لفة وىذا بالفعل ما يعكسو الواقع يف بلد البحث. جهزة االتصال النقالة احلديثة وادلختأعلى التعامل مع 
 :توزيع عينة البحث حسب المستوى التعليمي -2

 ( يبني توزيع عينة البحث حسب ادلستوى التعليم 4جدول رقم )
 % النسبة المئوية العدد المستوى التعليمي

 8.7  14 ثانوي
  73.9 119 بكالوريوس

 17.4 28 دارسات عليا
 100 161 جمالياإل

 

ن أد صل يثحن عينة البحث توزعت بنسب متفاوتة بني ادلستويات التعليمية، أيالحظ يف اجلدول السابق 
الدراسات العليا بنسبة  ويها في، تل%(73.9نة البحث ىم من محلة البكالوريوس بنسبة )معظم عي

البحث  ةا من عينكبرية جدً ن نسبة  أ%(، وىذا يعين 8.7بنسبة )وذلك ، مث محلة شهادة الثانوية %(17.4)
تهم رلتمعة ب( اليت بلغت نسسات العلياالبكاالريوس، والدراعلمة وخاصة الفئتني االخرييتني )ىم فئة مت

 .  كثر موثوقية ومصداقيةأن بيانات البحث اليت مت مجعها أ%( شلا يعين 91.3)
  :توزيع عينة البحث حسب المهنة -5

 البحث حسب ادلهنة( يبني توزيع عينة 5جدول رقم )

 % النسبة المئوية العدد المهنة
 71.4 115 طالب

 16.8 27 موظف حكومي 

 11.8 19 موظف خاص 

 100 161 جمالياإل
 

ن معظم أد ا خلاصية ادلهنة، حيث صلن عينة البحث توزعت بنسب متفاوتة وفقً أعاله نالحظ أيف اجلدول 
%(، مث فئة 16.8)(، تليها فئة ادلوظــفني احلكوميني بنسبة %71.4البحث ىم من فئة الطالب بنسبة ) عينة
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معظمهم  -ن عينة البحث تركز يف فئة الطالب أ%(، وىذا يعين 87اخلــاص بنسبة ) موظف  القطــاع
 االتصاالت النقالة .   ةجهز ا ألكثر استخدامً وىم الفئة األ - بكالوريوس

 عينة البحث إلجابات ي: الوصف التحليلًياثان
وسيتم  ا البحث،سلتلف زلاور ىذ نت عينة البحث عا إلجاباحصائيً إا ية وصفً تقدم يف الفقرات اآلسن
 :يتجابات عينة البحث باستخدام ادلتوسط احلسايب الذي ػلمل ادلقاييس ادلوضحة يف اجلدول اآلإوصف 

 جابات عينة  الدراسةإ( يوضح مستويات ادلقياس اخلماس  ادلستخدم لوصف 6جدول رقم )
 

 موافق موافق بشدة مستوى المقياس
موافق بدرجة 

 غير موافق متوسطة
غير موافق 

 اطالقً إ

 1 0 3 2 5 المتوسط المرجح

  باالعتماد على مقياس ليكرت اخلماس .نيعداد الباحثإ :ادلصدر
بار فرضيات ىذا ( وىو ادلعتمد الخت3ن الوسط ادلرجح ىو ادلتوسط )أمن اجلدول أعاله يتبني لنا 

وسوف  ،جابات عينة البحثإياري واالذباه لوصف ذل ذلك سيتم استخدام االضلراف ادلعإالبحث، باإلضافة 
 :يتكاآل ا للمحاور ادلدروسةنة البحث وفقً إلجابات عينبدأ بالتحليل الوصف  

من قبل شركة  بخدمات االتصال المقدمةجابات عينة البحث المرتبطة إ وتحليل ول: وصفالمحور األ
 يمن موبايل:

يوضح  ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري إلجابات عينة البحث حول الفقرات   جدواًل أيتنقدم فيما ي
 (.3ل، وذلك بناء على ادلتوسط الفرض  ذلذه الدراسة وىو )اياالتصال لشركة مين موب اتادلرتبطة بتوزيع خدم
 ضلراف ادلعياري واالذباه اخلاصة خبدمات االتصال ادلقدمة( يوضح ادلتوسط احلسايب واال7جدول رقم )

 المتوسط العبارات م
االنحراف 
 االتجاه المعياري

 موافق 1.116 3.64 لكرتوين فئات متعددة من خدمات االتصال لعمالئها.تقدم الشركة عرب موقعها اإل  .1
 موافق 969. 3.80 االتصال لعمالئها.تقدم الشركة عرب أجهزة اذلاتف النقال فئات متعددة من خدمات   .2

3.  
لكرتوين بالتصميم التفاعل  إذ يسمح للعمالء من طرح يتميز موقع الشركة اإل

 شكواىم واستفساراهتم ادلرتبطة بفئات ونوعية خدمات االتصال اليت يقدمها.
 موافق 1.209 3.73

 موافق 1.151 3.54 ذل آخر.إعلى موقعها من وقت  هاهتتم الشركة بتطوير خدماهتا وربسين  .4
 موافق 1.191 3.42 ذل آخر.إكة من وقت ذل موقع الشر إىناك خدمات جديدة يتم إضافتها   .5

 موافق 0.151 3.63 جمالياإل
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ن ادلتوسط العام للمحور اخلاص خبدمات االتصال ادلقدمة من قبل شركة مين أنالحظ من اجلدول السابق 
(، 6ادلتوسط ادلرجح ادلعتمد للدراسة ادلوضح يف اجلدول السابق رقم )(، وىو أكرب من 3663موبايل قد بلغ )
 وقد ،عمود االذباهضح يو يع فقرات ىذا احملور، كما مجعلى عظم عينة البحث يوافقون ن مأوىذا يدل على 

الذي يشري إذل تقارب إجابات عينة البحث ضلو درجات ادلوافقة  (06151االضلراف ادلعياري العام )بلغ 
، إال أن ىذا التشتت جاباهتمإيف  ان ىناك تشتتً أ صلدلكن إذا نظرنا إذل االضلراف ادلعياري لكل فقرة و  لفة.ادلخت
)موافق، موافق بشدة(، وما يؤكد ذلك أن ادلتوسطات احلسابية لكل فقرة تفوق  اذباه درجات ادلوافقةىو ب

اقش كل تلك الفقرات بشكل أكثر ادلتوسط ادلرجح للدراسة وعمود االذباه اخلاص بكل فقرة. وسوف نن
 تفصياًل يف الفقرات اآلتية:

 

وىذا  ادلرجح ذلذه الدراسة،(، وىو أكرب من ادلتوسط 3664بلغ )جاءت الفقرة األول دبتوسط حسايب 
من خدمات لكرتوين فئات متعددة ن الشركة تقدم عرب موقعها اإلأعينة البحث على معظم يدل على موافقة 
شلا يعين تشتت إجاباهتم إال أن معظمها ( (1.116كما بلغ االضلراف ادلعياري ذلذه الفقرة  ،االتصال لعمالئها

 يف اذباه درجات ادلوافقة.
 

كرب أعلى التوارل وعلا  (3680و 3673( فقد بلغ متوسطهما احلسايب ))الثانية والثالثة ناأما الفقرت
ن الشركة تقدم فئات متعددة من أوثة يوافق على ن معظم العينة ادلبحأاحملور، شلا يعين  يف ىذاادلتوسطات 

وين يتميز بالتصميم لكرت ن موقع الشركة اإلأا عرب أجهزة اذلاتف النقال، كما خدمات االتصال لعمالئه
االتصال، وفئاهتا... كما ميكن للعمالء طرح شكواىم واستفساراهتم حول نوعية خدمات  التفاعل  حيث

ادلعياري ذلما، ت عينة البحث حول ىاتني الفقرتني كما يوضح ذلك االضلراف جاباإيف  ان ىناك تشتتً أنالحظ 
حث كانت يف اذباه جابات عينة البإمعظم  فإنوبرغم ذلك التشتت  ،(16209و 0.969حيث بلغ )

 3654) بلغ متوسطهمافقد خريتني لفقرتني األبالنسبة ل ، كما يبني ذلك عمود االذباه. أمادرجات ادلوافقة
ن الشركة أ ىن معظم عينة البحث ير أ، شلا يعين رجح للدراسةكرب من ادلتوسط ادلأوارل وعلا (، على الت3642و

ذل موقعها من وقت إهنا تضيف خدمات جديدة ألكرتوين، كما على موقعها اإل هاوربسين هتتم بتطوير خدماهتا
على التوارل، شلا يدل على تشتت إجابات  (16191و 16151)، وقد بلغ االضلراف ادلعياري ذلما ذل آخرإ

معظم عينة البحث وتوزعها على درجات ادلوافقة بشكل أكرب من درجات عدم ادلوافقة، كما يؤكد ذلك عمود 
 االذباه ذلما.
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ت المقدمة من قبل شركة يمن بتسعير الخدماجابات عينة البحث المرتبطة إالمحور الثاني: وصف 
 موبايل:

ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري إلجابات عينة البحث حول الفقرات   يوضحواًل  جدأيتنقدم فيما ي
 (.3ادلرتبطة بتوزيع خدمة االتصال لشركة مين موبل، وذلك بناء على ادلتوسط الفرض  ذلذه الدراسة وىو )

 اخلدمات( يوضح ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري والرتبة واالذباه اخلاصة بتسعري 8جدول رقم )

 المتوسط العبارات م
االنحراف 
 المعياري

 االتجاه

 موافق 1.189 3.50 نرتنت من دفع أي مستحقات مالية عرب اإل لكرتوين امكانية  دفع العميلتوفر الشركة يف موقعها اإل 1

طريق عن  تقدم الشركة بعض اخلدمات اجملانية ) كاالستعالم عن الرصيد، أو عن ادلكادلات الفائتة ( 2
 موافق 1.256 3.69 ي سبب كانا العميل غري قادر على االتصال ألنرتنت، خاصة يف احلاالت اليت يكون فيهاإل

لكرتوين أو عرب الربيد عها اإلتقوم الشركة بإرسال تفاصيل باخلصومات اليت تقدمها لعمالئها عرب موق 3
 موافق 1.262 3.41 لكرتوين العمالء.اإل

 موافق 1.204 3.47 لكرتوين العمالء.لكرتوين أو عرب الربيد اإلعها اإلرسال تفاصيل بأسعار خدماهتا عرب موقإتقوم الشركة ب 4
 موافق 1.141 4.13 تقدم الشركة خدمات معينة يف بعض ادلناسبات كالرسائل القصرية اجملانية. 5

 موافق 2933. 3.64 جمالياإل
(، 3664بلغ )ن ادلتوسط العام للمحور واخلاص بسعر خدمات االتصال قد أنالحظ من اجلدول السابق 

ن اذباه أ(، وىذا يدل على 6ادلرجح ادلعتمد للدراسة ادلوضحة يف اجلدول السابق رقم ) وىو أكرب من ادلتوسط
جابات معظم عينة البحث سبيل ضلو درجة ادلوافقة على مجيع فقرات ىذا احملور، كما ىو واضح من عمود إ

 (.062933االذباه، كما بلغ االضلراف ادلعياري العام )
ن موقع أ( والذي يدل على 4613متوسط بلغ )كرب أن أ نالحظ يف اجلدول أعاله تفصياًل  وبشكل أكثر

ن الفقرتني أيل  ذلك صلد  ،يقدم خدمات معينة رلانية يف بعض ادلناسبات كالرسائل القصريةلكرتوين الشركة اإل
ن أرب من ادلتوسط الفرض ، شلا يعين كأالتوارل وعلا (، على 3669و 3650وذل والثانية بلغ متوسطهما )األ

الرصيد، أو عن ادلكادلات كاالستعالم عن ) ن الشركة تقدم بعض اخلدمات اجملانيةأ ىمعظم عينة البحث ير 
قادر على االتصال، كما يوفر  نرتنت، خاصة يف احلاالت اليت يكون فيها العميل غريعن طريق اإل (الفائتة
  ان ىناك تشتتً أنالحظ  نرتنت. ولكنحقات مالية عرب اإلمكانية دفع العميل أي مستإلكرتوين ع الشركة اإلموق
من عينة البحث  ان ىناك جزءً دل على أن إجاباهتم غري متقاربة، أي أجابات عينة البحث شلا يإيف  اكبريً 

جاباهتم إ من عينة البحث كانت ن الكثريأافقة، ولكن بشكل عام صلد دم ادلو جاباهتم بني درجات عإتوزعت 
كرب من أ(، وعلا 3669و 3650) قل ادلتوسطات علاأما أفقة كما يوضح ذلك عمود االذباه. ضلو درجة ادلوا
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بعض اخلدمات ن الشركة تقدم أكثري من عينة البحث يوافقون على ن الأتوسط الفرض  للدراسة، شلا يعين ادل
نرتنت كاالستعالم عن الرصيد، أو عن ادلكادلات الفائتة اليت يكون فيها العميل غري قادر انية عن طريق اإلاجمل

العميل أي مستحقات  دفع مكانيةإلكرتوين ن، كما توفر الشركة يف موقعها اإلي سبب كاعلى االتصال أل
 نرتنت.مالية عرب اإل

بترويج خدمات االتصال المقدمة من قبل شركة  جابات عينة البحث المرتبطةإ: وصف المحور الثالث
 يمن موبايل:
ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري واالذباه إلجابات عينة البحث حول  يوضح  جدولٌ أيتفيما ي

 الفقرات ادلرتبطة بتوزيع خدمة االتصال لشركة مين موبايل
 واالذباه اخلاصة برتويج اخلدمات ادلقدمة ( يوضح ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري والرتبة9جدول رقم )

 المتوسط العبارات م
االنحراف 
 االتجاه المعياري

 موافق 1.211 3.65 لكرتوينخدماهتا ادلختلفة عرب موقعها اإل تقوم الشركة باإلعالن عن  .1

2.  
لعديد من ادلواقع قوم الشركة باإلعالن والدعاية عن خدمتها ادلختلفة يف ا

 موافق 1.010 3.68 خرى.اإللكرتونية األ

والربوشرات، واذلدايا، عروض الرتوغلية كاألفالم، التقوم الشركة بإرسال   .3
 لكرتوين لتحفيزىم على شراء خدماهتا.ذل العمالء عرب بريدىم اإلإوالربامج 

    موافق 1.177 3.30

4.  
سواء عرب  ماحاهتواقرت  العمالءتقوم الشركة بالرد الفوري على استفسارات 

 موافق 1.272 3.68 لكرتوين أو عرب بريد الشركة. بريدىم اإل

نرتنت بشكل على اإل لكرتونية ادلعروضةتقوم الشركة بتصميم خدماهتا اإل  .5
 العمالء على شرائها.جذاب يشجع 

 موافق 1.142 3.77

6.  
وذلك تروغلية مثل الرسائل اجملانية، خفض تسعرية معينة..اخل،  اتقدم الشركة عروضً 

 موافق بشدة 946. 4.42 اخل. ..عياد الوطنيةاد الدينية، األعيناسبات معينة مثل )شهر رمضان، األيف م

رب العمالء بوجود خدمات عالنية خاصة زبإتقوم الشركة بإرسال رسائل   .7
 لكرتوين. وذلك عرب موقع الشركة وبريدىا اإلو تعليمات جديدة، أجديدة، 

 موافق بشدة 4.005 4.24

 موافق 26167 3.70 العام إلجماليا
ث واخلاص برتويج خدمات االتصال من قبل لن ادلتوسط العام للمحور الثاأاجلدول السابق  نالحظ من

ادلرجح ادلعتمد للدراسة ادلوضحة يف اجلدول السابق  (، وىو أكرب من ادلتوسط3.72بلغ )شركة مين موبايل قد 
على معظم فقرات ىذا احملور، كما بلغ االضلراف  البحث يوافقن معظم عينة أ(، وىذا يدل عل 6رقم )

ا لتوزان االضلرافات ( شلا يدل على وجود تشتت ضعيف يف إجابات عينة البحث نظرً 06167ادلعياري العام )
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وذل، وى  ادلرتبطة بالفقرات الثالث األقل من الواحد الصحيح، أن بعضها إالتفصيلية يف اجلدول السابق حيث 
ي أ ،غلابيةإن ىذه االضلرافات ى  اضلرافات أا كرب من الواحد الصحيح، علمً أخرية جاءت الفقرات األبينما 

 ا .كرب من/ يساوي الوسط ادلرجح ادلعتمد للدراسة ادلذكور آنفً أن معظمها تنحرف بدرجات متفاوتة إ
ن أوذل، فهم يرون ث األعلى الفقرات الثال توافقن عينة البحث أ حملور الدراسة صلد أكثر تفصياًل وبشكل 

، كالفيسبوك، بكات التواصل االجتماع  ادلشهورةلكرتوين يف شتقوم بعرض روابط دلوقعها اإل شركة مين موبايل
لكرتوين يف ادلواقع احلكومية مثل موقع وزارة هنا تقوم بعرض نافذة دلوقعها اإلإتويرت، واتس آب..اخل، كما 

كز التجارية. وقد ا هنا تعرض خدماهتا يف مواقع زللية خاصة كادلر أذل إ صاالت، السياحة ..اخل، باإلضافةاالت
ا بة جدً (. وباضلرافات معيارية متقار 3653و  3661و 3679دلتوسطات ادلرجحة ذلذه الفقرات )بلغت قيم ا

 . حول تلك التساؤالت ادلقابلة ذلا متفاوتة نوًعا ماجاباهتم إن أا( شلا يدل على تقريبً  069)بلغت مجيعها 
جابات عينة البحث المرتبطة بتوزيع خدمات االتصال المقدمة من قبل شركة إالمحور الرابع: وصف 

 يمن موبايل:
ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري واالذباه إلجابات عينة البحث حول   يوضح جدواًل أيتنقدم فيما ي

 .الفقرات ادلرتبطة بتوزيع خدمة االتصال لشركة مين موبايل
 ( يوضح ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري والرتبة واالذباه اخلاصة بتوزيع اخلدمات ادلقدمة10رقم )جدول 

 المتوسط العبارات م
االنحراف 
 االتجاه المعياري

8.  
بكات التواصل االجتماع  لكرتوين يف شم الشركة بعرض روابط  دلوقعها اإلتقو 

 موافق  971. 3.79 ، كالفيسبوك، تويرت، واتس آب..اخل ادلشهورة

لكرتوين يف ادلواقع احلكومية مثل موقع وزارة لشركة بعرض نافذة دلوقعها اإلتقوم ا  .9
 االتصاالت، السياحة ..اخل 

 موافق 896. 3.61

 موافق 942. 3.53 ز التجارية.اكتلفة يف مواقع زللية خاصة كادلر تقوم الشركة بعرض خدماهتا ادلخ  .10

 موافق 1.159 3.86 ادلختلفة  يف مواقع أخرى سبتاز بكثرة زائريها.تقوم الشركة بعرض خدماهتا   .11

12.  
احلصول على تقوم الشركة بإرسال معلومات معينة لتساعد العميل يف كيفية 

 موافق 1.297 3.68 لكرتوين .اخلدمات ادلطلوبة عرب بريده اإل

 احلصول علىتقوم الشركة بإرسال معلومات معينة لتساعد العميل يف كيفية   .13
 لكرتوين .موقع الشركة اإل اخلدمات ادلطلوبة عرب

 موافق 1.024 3.98

 موافق 1.279 3.56 .هاوبيعبعض خدماهتا ا لعرض ا خاصً تطبيقً  تستخدم الشركة  .14
 موافق 2.167 3.70 العام اإلجمالي
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ول واخلاص بتوزيع خدمات االتصال ادلقدمة من ن ادلتوسط العام للمحور األأنالحظ من اجلدول السابق 
ادلرجح ادلعتمد للدراسة ادلوضحة يف اجلدول  (، وىو أكرب من ادلتوسط3.72بلغ )قبل شركة مين موبايل قد 

على معظم فقرات ىذا احملور، كما بلغ االضلراف  ن معظم عينة البحث يوافقأ(، وىذا يدل عل 6السابق رقم )
ا لتوزان االضلرافات ( شلا يدل على وجود تشتت ضعيف يف إجابات عينة البحث نظرً 06167ادلعياري العام )

وذل، وى  ادلرتبطة بالفقرات الثالث األقل من الواحد الصحيح، أن بعضها إالتفصيلية يف اجلدول السابق حيث 
ن إي أغلابية إن ىذه االضلرافات ى  اضلرافات أكرب من الواحد الصحيح، علما أخرية جاءت بينما الفقرات األ

 ا. كرب من/ يساوي الوسط ادلرجح ادلعتمد للدراسة ادلذكور آنفً أمعظمها تنحرف بدرجات متفاوتة 
وذل، فهم يرون على الفقرات الثالث األ ن عينة البحث يوافقونأ حملور الدراسة صلد أكثر تفصياًل وبشكل 

،  جتماع  ادلشهورةلكرتوين يف شبكات التواصل االوابط دلوقعها اإلشركة مين موبايل تقوم بعرض ر ن أ
لكرتوين يف ادلواقع احلكومية مثل هنا تقوم بعرض نافذة دلوقعها اإلإتويرت، واتس آب..اخل، كما  كالفيسبوك،

ز كا هنا تعرض خدماهتا يف مواقع زللية خاصة كادلر أذل إصاالت، السياحة ..اخل، باإلضافة موقع وزارة االت
(. وباضلرافات معيارية متقاربة 3653و 3661و 3679غت قيم ادلتوسطات ذلذه الفقرات )التجارية. وقد بل

 حول تلك التساؤالت ادلقابلة ذلا . متفاوتةجاباهتم إن أا( شلا يدل على تقريبً  069يعها بلغت مجا )جدً 
( 3698و  3656بني ) ةة وزلصور ذلا متقارب ن ادلتوسطاتأربع االخرية فنالحظ أما بالنسبة للفقرات األ

ربع، فهم يوافقون بشكل عام على نة البحث على تلك الفقرات األجابات عيإوىذا يدل على موافقة معظمها 
اخلدمات ادلطلوبة عرب موقعها  ن الشركة تقوم بإرسال معلومات للعميل لتساعده على كيفية احلصول علىأ
ا لعرض وبيع بعض خدماهتا،  ا خاصً للعميل، كما تستخدم الشركة تطبيقً لكرتوين ربيد اإلاللكرتوين أو عرب اإل

ن االضلرافات ادلعيارية لتلك أالحظ ي أخرى سبتاز بكثرة زائريها. ولكن هنا تعرض خدماهتا يف مواقعأكما 
  ف ت العينة ادلبحوثة وذلك يعود الختالاجابإ يفا ا كبريً ن ىناك تشتتً أكرب من الواحد شلا يعين أجابة اإل
جاباهتم إال معظم إمات اذباىاهتم حول تلك اخلد على جاباهتم حول ادلقياس ادلستخدم ذلذه الدراسة بناءً إ

 وادلوافقة الشديدة.   قد توزعت بني ادلوافقة دلتوسطةعام وبشكل 
 :اختبار فرضيات البحث

 :تيةوالفقرات اآلوذلك كما يف اجلداول  (T-test)ار فرضيات البحث باستخدام اختبار بمت اخت
شركة   يوجد دور لإلنرتنت يف ربسني مستوى تسويق خدمات االتصاالت يف  :* الفرضية الرئيسة: تنص على

 . 3كرب من أو يساوي قيمة الوسط احلسايب ادلوزون أاليمنية دبستوى  مين موبايل
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ستوى تصميم خدمات :  يوجد دور لإلنرتنت يف ربسني ماليت تنص * اختبار الفرضية الفرعية األوذل:
 . 3كرب من أو يساوي قيمة الوسط احلسايب ادلوزون أاليمنية دبستوى  شركة مين موبايلاالتصاالت يف 

 :وفيما يل  جدول يوضح اختبار ىذه الفرضية
 

 نرتنت يف ربسني خدمات االتصاالتلدور اإل (T)( يوضح نتائج اختبار11جدول رقم )

 الحرية درجات Tقيمة  .sigمستوى الداللة  
 المتوسط 
 متوسط الفرق الحسابي

.001 9.274 4 3.63 .62602 
 

وىو أقل من  (001.( ودبستوى داللة )9.274بلغت ) Tن قيمة أدول أعاله نالحظ اجلخالل من 
 (، وىذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني ادلتوسط احلسايب احملسوب050.)مستوى الداللة 

ن إف يو(، وعل62600.كرب من ادلتوسط الفرض ، وقد بلغ متوسط الفرق )أ( وادلتوسط الفرض ، وىو 3.63)
يف ربسني مستوى خدمات االتصاالت ادلقدمة  لإلنرتنت رتفًعام ان ىناك دورً أقبولة، شلا يدل الفرضية السابقة م

 من الشركة.
  :اختبار الفرضية الفرعية الثانية

 شركة مين موبايليف ربسني مستوى تسعري خدمات االتصاالت يف  لإلنرتنتيوجد دور   :نص الفرضية 
. وفيما يل  جدول يوضح اختبار ىذه 3ادلوزون كرب من أو يساوي قيمة الوسط احلسايب أاليمنية دبستوى 

 :الفرضية
 نرتنت يف ربسني تسعري خدمات االتصاالتلدور اإل (T)( يوضح نتائج اختبار12جدول رقم )

 المتوسط  درجات الحرية Tقيمة  .sigمستوى الداللة  
 الحسابي

 متوسط الفرق

.0082 4.880 4 3.64 .64002 
 

( 4.880( بلغت )Tن قيمة )أ( يف اجلدول السابق نالحظ Tمن خالل جدول نتائج اختبار )
ذل إ(، وىذا يشري 050.( وىو أقل من مستوى الداللة ادلعتمد للدراسة البالغ )0080.ودبستوى داللة )

( وادلتوسط الفرض ، حيث بلغ متوسط الفرق 643.) وجود فروق ذات داللة إحصائية بني ادلتوسط احلسايب
يف ربسني تسعري  لإلنرتنت ان ىناك دورً إن الفرضية السابقة مقبولة، أي أ(، وىكذا نستنتج 64000.)

 خدمات االتصال لشركة مين موبايل.
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 :الثالثةاختبار الفرضية الفرعية 
  اليمنية دبستوى  شركة مين موبايليف ربسني مستوى ترويج خدمات االتصاالت يف  لإلنرتنتيوجد دور

 :. وفيما يل  جدول يوضح اختبار ىذه الفرضية 3ادلوزون كرب من أو يساوي قيمة الوسط احلسايب أ
 خدمات االتصاالت نرتنت يف ربسني مستوى ترويجلدور اإل (T) ( يوضح نتائج اختبار13جدول رقم )

 

 درجات الحرية Tقيمة  .sigمستوى الداللة  
 المتوسط 
 الحسابي

 متوسط الفرق

.0012 6.058 6 3.77 .77292 
 

( وىذا 001.( ودبستوى داللة )6.058بلغت ) Tن قيمة أ( صلد Tمن خالل جدول نتائج اختبار )
( وادلتوسط الفرض ، حيث بلغ 3.77) يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني ادلتوسط احلسايب

ن ىناك إة بدرجة فوق ادلتوسطة، شلا يعين ن الفرضية السابقة مقبولإ، وعلى ىذا ف(77290.متوسط الفرق )
 يف ربسني مستوى ترويج خدمات االتصال لشركة مين موبايل تتم مقبولة. لإلنرتنت ادورً 

 اختبار الفرضية الفرعية الرابعة: 
  كرب أاليمنية دبستوى  شركة مين موبايليف ربسني مستوى توزيع خدمات االتصاالت يف  لإلنرتنتيوجد دور

 :. وفيما يل  جدول يوضح اختبار ىذه الفرضية 3ادلوزون من أو يساوي قيمة الوسط احلسايب 
 

 نرتنت يف ربسني مستوى توزيع خدمات االتصاالتلدور اإل (T)( يوضح نتائج اختبار14جدول رقم )

 متوسط الفرق ادلتوسط درجات احلرية Tقيمة  .sigمستوى الداللة  

.0000 11.338 6 3.72 .71570 
 

( 0.000( ودبستوى داللة )11.338بلغت ) Tن قيمة أ( نالحظ Tمن خالل جدول نتائج اختبار )
حيث بلغ  ( وادلتوسط الفرض ،3.72وىذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني ادلتوسط احلسايب )

مات ن الفرضية السابقة مقبولة، وىذا يدل على أن مستوى توزيع خدفإ وبالتارل(، 71570.متوسط الفرق )
 مرتفٌع.االتصال لشركة مين موبايل 

 

م يقدتجابات عينة البحث، واختبار الفرضيات الفرعية البحث يمكن إبعد العرض السابق لمناقشة 
 : تيةاآل نتائجال
ا يف دورً  لإلنرتنتن إة ذلا، وعليو فة، من خالل قبول مجيع الفرضيات الفرعيالبحث الرئيسمت قبول فرضية  .1

يمة ق منكرب أبايل باجلمهورية اليمنية دبستوى ربسني مستوى تسويق خدمات االتصاالت لشركة مين مو 
 . بحثالوسط احلسايب ادلرجح لل
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 تقدمها شركة ميكن موبايل . يف ربسني خدمة االتصاالت اليت لإلنرتنت رتفعٌ م ىناك دورٌ  .2
 يف ربسني تسعري خدمات االتصاالت اليت تقدمها شركة ميكن موبايل . لإلنرتنت رتفعٌ م ىناك دورٌ  .3
 يف ربسني ترويج خدمات االتصاالت اليت تقدمها شركة ميكن موبايل . لإلنرتنت رتفعٌ م ىناك دورٌ  .4
 يف ربسني توزيع خدمات االتصاالت اليت تقدمها شركة ميكن موبايل . لإلنرتنت رتفعٌ م ىناك دورٌ  .5
ا يف ربسني مستوى اخلدمات اليت تقدمها شركة مين موبايل دورً  لإلنرتنتن أالبحث يوافق على معظم عينة  .6

 (.3663، وذلك دبتوسط حسايب )ادلتوسط ادلعتمد للدراسة وذلك بدرجة أكرب من
هنا تضيف إلكرتوين، كما على موقعها اإل هاوربسين ة هتتم بتطوير خدماهتان الشركأ ىمعظم عينة البحث ير  .7

 .على التوارل (3642و 3654)، وذلك دبتوسط حسايب ذل آخرإذل موقعها من وقت إجديدة  خدمات
ن الشركة تقدم فئات متعددة من خدمات االتصال لعمالئها عرب أجهزة أمعظم العينة ادلبحوثة يوافق على  .8

 (.3673بدرجة مرتفعة، وذلك دبتوسط حسايب )ال اذلاتف النق
ل  حيث ميكن للعمالء طرح لكرتوين يتميز بالتصميم التفاعالشركة اإلن موقع أى ير معظم عينة البحث  .9

 (.3680)، وذلك دبتوسط حسايب بلغ واستفساراهتم حول نوعية خدمات االتصال، وفئاهتا شكواىم
يقدم خدمات معينة رلانية يف بعض ادلناسبات كالرسائل القصرية لكرتوين ن موقع شركة مين موبايل اإلأ .10

 (.4613)بلغ  دبتوسط حسايببدرجة مرتفعة جًدا، وذلك  وذلك
، وذلك دبتوسط حسايب دفع العميل ألي مستحقات ماليةمكانية إلكرتوين توفر الشركة عرب موقعها اإل .11

 (.3669)بلغ 
،  بكات التواصل االجتماع  ادلشهورةلكرتوين يف شن موبايل بعرض روابط دلوقعها اإلتقوم شركة مي .12

 (.3679كالفيسبوك، تويرت، واتس آب.. اخل، وذلك دبتوسط حسايب ) 
لكرتوين يف ادلواقع احلكومية مثل موقع وزارة االتصاالت، ن موبايل بعرض نافذة دلوقعها اإلتقوم شركة مي .13

 (. 3653و  3661جارية. وذلك دبتوسط )كز التا السياحة ..اخل، وكذلك يف مواقع زللية خاصة كادلر 
اخلدمات ادلطلوبة عرب  تقوم شركة مين موابل بإرسال معلومات للعميل لتساعده على كيفية احلصول على .14

 (.  3668)وذلك دبتوسط حسايب  ،لكرتوين للعميلأو عرب الربيد اإللكرتوين موقعها اإل
 (.3656) ا، وذلك دبتوسط حسايبوبيعه ا لعرض بعض خدماهتاا خاصً بيقً تستخدم الشركة تط .15
 (.3686) تقوم الشركة بعرض خدماهتا ادلختلفة يف مواقع أخرى سبتاز بكثرة زائريها .16
ى اخلدمات ادلطلوبة عرب بريده تقوم الشركة بإرسال معلومات معينة لتساعد العميل يف كيفية احلصول عل .17

 (. 3668) ، وذلك دبتوسط حسايب بلغلكرتويناإل
صال اليت تقدمها تخدمات اال سويقة يف ربسني ترتفعنرتنت يساىم بدرجة من اإلأج تبشكل عام نستن .18

 شركة مين موبايل.
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 : التوصيات:ارابعً 
 :أيتي دارة شركة مين موبايل دباإيوص  الباحثان 

نواع سلتلفة من خدمات االتصال تتناسب مع شرائح اجملتمع، والعمل على تطويرىا أالعمل على تقدمي  .1
 باستمرار .

العمالء واقرتاحاهتم وتقدمي التوصيات ذلم بشأن كيفية  همالتواصل مع العمالء من خالل االىتمام بشكاوي .2
 لكرتوين . ليت تقدمها الشركة على موقعها اإلاالستفادة من سلتلف اخلدمات ا

 تزويد العمالء بادلعلومات الالزمة ادلرتبطة باستخدام اخلدمات اليت تقدمها الشركة . .3
لون تناسب مع دخل العمالء من ذوي الدخل احملدود وادلتوسط الذين يشكتدمي اخلدمات بأسعار زلاولة تق .4

 مكن ذلك وخاصة يف ادلناسبات الدينية والوطنية.أاجملتمع. وزلاولة زبفيضها ما  دفراأغالب 
 فراد اجملتمع .أ وساطأى مسعة الشركة وشهرهتا يف غلايب علإخلدمات اجملانية دلا ذلا من أثر االىتمام بتقدمي ا .5
ذل تفضيل وزيادة إلكرتوين شلا يؤدي اإللكرتوين وتفعيلها على موقع الشركة توفري طرق متعددة للدفع اإل .6

 لكرتوين للشركة.بة العمالء للتعامل مع ادلوقع اإلورغ
ر، وذلك يف لكرتوين باستمراذل زيارة موقعها اإلإيو العمالء احلاليني وادلرتقبني الرتويج خلدمات الشركة وتوج .7

 و ادلناسبات الوطنية .أف ادلناسبات اليت تقيمها الشركة سلتل
أخرى ورفع درجة فاعليتو مع زواره من خالل تقدمي العروض و لكرتوين بني فرتة وقع الشركة اإلربسني م .8

 للشركة.لكرتوين ورغبتهم يف التعامل مع ادلوقع اإلالرتوغلية واذلدايا اإللكرتونية دبا يضمن جذب الزوار 
يت ين وسهولة احلصول على اخلدمات اللكرتو مزايا التعامل مع موقع الشركة اإلالتوسع واالستمرار يف نشر  .9

 تقدمها الشركة فيو، وذلك يف سلتلف شبكات التواصل االجتماع  .
ية عالم ادلرئلكرتوين يف سلتلف وسائل اإلمزايا التعامل مع موقع الشركة اإلالتوسع واالستمرار يف نشر  .10

 وادلسموعة وادلقروءة.
بالتقنيات الالزمة اليت سبكن العمالء من احلصول على  هتطوير موقع الشركة باستمرار من خالل تزويد .11
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 ...اخل.لكرتونية كالربيد اإللكرتونية، والرسائل االلكرتونية اإل الوسائل سلتلف
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The Role of the Internet in Improving the Level of Marketing 
of Yemen Mobile Services. 

A field study on the clients' view of Yemen mobile company 
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  Abstract:  
This research aims at identifying the role of the Internet in improving the level of 

marketing of Yemen Mobile services. And that is by analyzing the answers of a sample of 

the company’s clients, that are about 161 individuals from the city of Mukalla, Hadramout 

governorate. The four research hypotheses were accepted with a degree higher than the 

arithmetic mean assumed for this study, estimated (3) according to the Likert scale. Among 

the most important results are that the Internet is used to a moderate degree in improving 

the activities of communication services and in their pricing, promotion and distribution. 

Yemen Mobile has a medium-efficient website, and it also uses an application called (Rial 

Mobile) to sell its services. The company also displays its window on government and 

commercial websites to promote its services. The study made several recommendations, 

the most important of which are: The need to pay attention to providing different types of 

communication services that are appropriate for the segments of society, and work to 

develop them continuously. Paying attention to customer complaints and suggestions 

related to the services provided by the company. And provide multiple methods of 

electronic payment and activate them on the company's website. And the expansion of 

publishing the company's website. And the publication of various electronic links leading 

to it . 
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