


 



 الجمهورية اليمنية

 ة الريانـجامع

 
 

 

 

 

 

 

 ان للعلوم اإلنسانية والتطبيقيةمجلة الري  
ISSN: 2708-      

 

 نصف سنوية  –مة ة محك  علمي  

 

 األولالعدد      الخامسالمجلد 

  

  2022 يونيو



 



 

 مجلة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية

ISSN: 2708-     

 العبم الوشرف
 بافقري حمىد شامل. د

 التحرٌر رئٍس
 بابعري صاحل عبداهلل. د. أ

 التحرٌر سكرتٍر                          التحرٌر هدٌر
 عجرة وبارك عيصى. د                                                غامن عبود شامل. د     

 االستشبرٌت الهٍئت

 وصر الصويض قٍاة جاوعة  شاوي أوني يصري. دأ. 

 العراق  تكريت جاوعة  الدوري محدي أشعد. د. أ

 وصر  مشض عني جاوعة  خميفة العسيس عبد حمىد. د. أ

 وصر  مشض عني جاوعة  حمىد الفتاح عبد حمىد. د. أ

 وصر  مشض عني جاوعة      حــصب حمىود. د. أ

 الصعودية  القرى أً جاوعة  القرٌي حمىد بَ اهلل عبد. د. أ

 فمصطني  فمصطني جاوعة   عيصى حمىد خالد. د. أ

 فمصطني  فمصطني جاوعة   البحيصي اًـعص. د. أ

 الصعودية  القرى أً جاوعة   البصن أبو الرزاق عبد. د. أ

 اليىَ   عدُ جاوعة   باشميي عىر خالد. د. أ

 اليىَ  حضرووت جاوعة   البار حصني اهلل عبد. د. أ

 اليىَ حضرووت جاوعة  اجلعيدي شعيد اهلل عبد. د. أ

 اليىَ حضرووت جاوعة اخلوالٌي حمىد اهلل عبد. د. أ

 اليىَ   حضرووت جاوعة   شبعة بو أمحد جناة. د. أ

 اليىَ حضرووت جاوعة باٌعيىوُ حمىد شعيد. د. ً. أ
 

  غوياللُّ الودّقق
 أ.ً. عبداهلل عاور الكثريي                 مجاه روضاُ حدجياُد.     

 

 

 جوٍع الوراسالث ببسن رئٍس التحرٌر على العنواى اَتً:

 اإلنشبءاث،  -فوة  –الوكال  –حضرهوث  –الجوهورٌت الٍونٍت          

 أهبم قبعت أ. د. علً هود ببعببد للوؤتوراث       

   009763576906فبكس:  – 009763576900هبتف: 

                alrayan-journal@alrayan-university.edu.ye 

               http://alrayan-university.edu.ye/journal 

http://alrayan-university.edu.ye/journal


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجلةالرؤية ورسالة وأهداف 
 

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

 

 رسالة المجلة: 
         ، والتطبيقية المختمفةم اإلنسانية 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.   الرصينة، من خالل نشر البحوث إثراء 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 
 ال تمثل بالضرورة وجهات نظر المجلةهذه المجلة 



 قواعد النشر في مجلة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية

    -ISSN: 2708  
 

 أواًل: القواعد العامة للنشر:

 تتوافر فييا الشروط اآلتية: عمى أنالتطبيقية و  لعموم اإلنسانيةابالمغتين العربية واإلنجميزية، في المكتوبة  البحوثُيقبل لمنشر    
 وتتوافر فيو شروط البحث العممي المعتمد عمى المنيجية المتعارف عمييا في كتابة البحوث العممية. أن يكون البحث أصيًل   -1

ذا . أو موجًزا، كامًل أخرى نشر لمنشر في أي جية اقدمً مقد سبق نشره أو  يكون البحثُ  ألا   -2 ل ُيسمح بنشره ُقبل لمنشر  وا 

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

اآللي  عمى الحاسب اومطبوعً  –إن وجدت  -األشكال وضوح دقة الحروف و  ابمغة سميمة مراعيً  االبحث مكتوبً أن يكون   -3

( بين 1,15( بمسافة )16بحجم ) (Traditional Arabic) بنوع خط :المغة العربية(، Microsoft word)عمى برنامج 

عمى وجو واحد، ( بين األسطر، 1,15( بمسافة )12( بحجم )Times New Roman) بنوع خط :األسطر. والمغة اإلنجميزية

صفحة ( 33) أل يزيد عدد صفحات البحث عنسم( عمى جانبي الورقة، و  3مع ترك ىامش بنحو ) A4)عمى ورق مقاس )

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

 تحرير النظر في بعض البحوث الواردة متجاوزًة ىذا الحّد بحسب طبيعة البحث وآلياتو.الويحق لييئة  .والملحق وقائمة المراجع

 بدقة التوثيق وحسن استخدام المصادر والمراجع وتثبيتيا كاآلتي:  اأن يكون البحث ممتزمً   -4

مرّقمة  ( بين األسطر،1,15( بمسافة )13( بحجم )Traditional Arabicبنوع خط )في نياية البحث يوامش ال ُتوضع -أ
، ُتعتمد فييا األصول المتعارف عمييا بحيث تتضمن: اسم المؤلف، عنوان الكتاب أو المقال، جية النشر، آليًّا متسمسًل ترقيًما 

مكان النشر، سنة النشر، الجزء والصفحة. وفي حالة الرجوع إلى الدوريات يكون التوثيق عمى النحو اآلتي: اسم المؤلف، 
 حة.عنوان البحث، اسم الدورية، المجمد، العدد، السنة، الصف

، مصوغة بحسب المتعارف عميو في البحث العممي، وفي في نياية البحث بعد اليوامشالمصادر والمراجع قائمة وضع تُ  -ب
 . عدادىا الترتيب األلفبائيحالة وجود مصادر بمغة أجنبية تضاف قائمة بيا منفصمة عن قائمة المصادر العربية، ُيراعى في إ

 ثانًيا: إجراءات النشر:

يفيد بأن بحثو عمل أصيل لو ولم يسبق نشره ولن يقدم لغرض النشر في أي جية عممية  الباحث لممجمة إقراًرا خطيًّ يقدم ا -1

 .أخرى )وفق النموذج اُلمعّد لذلك(

إلى عنوان المجمة  ( وذلكCDُيسمم البحث المقدم لمنشر من أصل وثلث نسخ ورقية، ونسخة إلكترونية عمى قرص مدمج ) -2

 .العنوان، وجية العمل، ورقم ىاتفو، وعنوان بريده اإللكترونيو  ،ولقبو العممي ،بحيث يظير في غلف البحث اسم الباحث

 ويرفق بو إشعار التسديد لمبمغ رسوم النشر.

 يرفق الباحث نسخة مختصرة من سيرتو الذاتية إذا تعامل مع المجمة لممرة األولى.  -3



عنوان كتابة  ؛ مع مراعاةلكل ممخصكممة(  153 -133) نحوفي  اإلنجميزيةو العربية بالمغتين  انالبحث ممخصيرفق ب -4

 .بمغة كل ممخصالبحث 

 لييئة تحرير المجمة الحق أن تطمب إجراء تعديلت يسيرة أو شاممة عمى البحث قبل إجازتو لمنشر. -5

 التحرير باستكمال إجراءات التحكيم.يخطر الباحث بتاريخ تسمُّم بحثو، وتقوم ىيئة  -6

قبولو لمنشر بعد عرضو عمى محكمين من ذوي الكفاءة والختصاص خلل ثلثة  عدم أوالبحث قبول يخطر الباحث بقرار  -7

 البحث. تسمُّمتاريخ  مناألكثر  أشيرفي

، قبل النشر التعديلت اللزمة من المحكمين ترسل الملحظات إلى الباحث إلجراءأو تعديلت ات إضاففي حالة ورود  -8

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

 ثالثًا: أحكام عامة:

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

 ممزمة بإعادة البحوث إلى أصحابيا سواء نشرت أم لم تنشر. المجمة غير -2

 ، ول يجوز نشر جزء منيا دون الحصول عمى موافقة خطّية من رئيس ىيئة تحرير المجمة.تؤول جميع حقوق النشر لممجمة -3

 مة أو الجامعة.تعبر البحوث المقدمة لمنشر بالمجمة عن آراء أصحابيا فقط، ول تعبر بالضرورة عن وجية نظر المج -4

ألف لاير  ( عشرون23,333ه )قدرُ  اابل النشر في المجمة مبمًغا نقديًّ يان مقيدفع الباحث من غير الييئة التدريسية بجامعة الر  -5

( مائة 153ويدفع الباحث من خارج الجميورية ) (.254338674)ُتودع لدى شركة العمقي لمصرافة في حساب رقم يمني، 

 .اأمريكيًّ ا وخمسين دولرً 

 ( المذكورة أنًفا.ا ثالثً ( من البند )  5كورة في الفقرة ) عند اإلعتذار عن عدم النشر ل تعاد الرسوم المذ -6

 والتطبيقية عمى عنوان المجمة: اإلنسانية لمعموم الريان توّجو المراسلت والبحوث باسم رئيس تحرير مجمة -7

.            د. عمي ىود باعباد لممؤتمراتأ. أمام قاعة  اإلنشاءات، -فوة  -المكل  –محافظة حضرموت  –الجميورية اليمنية 
 .  ويمكن أن ترسل البحوث عمى البريد اإللكتروني لممجمة: (339675362943): رقم ىاتف

alrayan-journal@alrayan-university.edu.ye 
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 تأُمالت ُقرآنية ِلما َوَرَد فيه إنزال أو تنزيل
 

 د. نبيل مبارؾ عجرة                                                                        
 ، قسم القرآف كعلوموأستاذ القرآف كعلومو ادلشارؾ                                                                      

 جامعة الرياف ،كلية الشريعة                                                                        
 :الملخص

احلكيم، قاعدة: ال ترادؼ ُب كتاب اهلل، فتيظهر ىذه القاعدة دقة كبلـ من القواعد ادلفيدة لفهم التنزيل 
، كمن الدقة اليت لذم ال يعيبو الًتادؼ كال احلشو، كأنو سلتلف عن كبلـ العرب ااهلل ادلنزؿ على زلمد 

، كإف كاف ؽ هبا بُت األلفاظ اليت ييظن أهنا مًتادفةفرٌ اتصف هبا التنزيل نستطيع أف نصل إىل معاف دقيقة ني 
اإلنزاؿ  :ُب ادلعٌت، كمن ىذه األلفاظ لفظتادؿ على الزيادة تيها سلتلفة، فالزيادة ُب ادلبٌت كمبان اأصلها كاحدن 

    إنزاؿ فقط كرد فيو ماكالتنزيل، كقد أكضحتي ادلفهـو ادلراد منهما ُب كبلـ اهلل، ٍب طبقت ىذا ادلفهـو على 
ا، ٍب ادلبحث مقدمة، كسبهيد أكضحت فيو معٌت اللفظتُت لغة كاصطبلحن  :ف ىذا البحث منأك تنزيل، كقد تكوٌ 

األكؿ كفيو تطبيق ادلفهـو على ما كرد فيو إنزاؿ فقط، ٍب ادلبحث الثاين كفيو تطبيق على ما كرد فيو تنزيل فقط، 
 ما جاء ُب ىذا البحث. خبلصةكخاسبة اشتملت على 

 

 المقدمة:
 .اا كنذيرن ا، كالصبلة كالسبلـ على ادلبعوث رضبة للعادلُت بشَتن للعادلُت نذيرن  احلمد هلل الذم أنزؿ القرآف ليكوف    
 ؛بعدأما 

على قدر سقفو  كل    ،كالراغبوف كتابو ادلنزؿ، فنهل منو العلماء  لقد أكدع اهلل عز كجل مفاتيح العلـو ُبف
ادلعرُب، فقد تظهر منو معارؼ كحكم لناظر كزبفى على آخر، فهناؾ الفقيو الذم يستنبط األحكاـ كيستخرج 

، كالنحوم الذم يستشهد بو على قواعده اإلعرابية، كصاحب الفصاحة يهتدم حلسن كعللو ًحكم التشريع
كمن األمثاؿ ما فيو حسن صياغة  ،كعرب النظم، كعوايل الفصاحة، كفيو من القصص كاألخبار ما فيو عظات

كصحة اتعاظ، كإىل غَت ذلك من علـو ال يقدر قدرىا إال من علم حصرىا، من الذين أنار اهلل بصائرىم 
 للوصوؿ إىل ما كمن ُب كتاب اهلل، فهو كبلـ من حي إىل أحياء.

      ار تأكيد، أك زيادة، كقد يظهر من بعض ألفاظ القرآف التكرار، كالزيادة حىت يظن الظاف؛ أهنا تكر 
أك تشابو ألفاظ من غَت كجود فائدة، كالصحيح أف كتاب اهلل ليس فيو ألفاظ زائدة ببل معٌت أك ببل فائدة، بل 
كليس فيو ألفاظ مًتادفة ترادفنا تامنا، بل ىناؾ ما تشًتؾ فيو األلفاظ ادلًتادفة، كىناؾ ما زبتلف فيو من ادلعاين، 

سنبُت فيو بإذف اهلل الفرؽ بُت اللفظتُت  تأمالت قرآنية لما ورد فيه إنزال أو تنزيل(،)كىذا البحث عنوانو: 
كرد فيها اإلنزاؿ فقط أك التنزيل. كمن اهلل نطلب العوف  ماُب األماكن اليت كردتا فيو، كسنقتصر على ذكر 

 كالفتح كاإلذلاـ. 



  

2 

 (8م. الرقن التسلسلي )2022(، يونيو 1الوجلذ الخاهس، العذد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 د. نبيل مبارؾ عجرة تأميبلت قيرآنية لًما كىرىدى فيو إنزاؿ أك تنزيل

 
 :اختيار الموضوعأسباب  -أوًل 

التفريق ُب كمن ٍب أىل العقائد  – ا بُت ادلفسرينخصوصن  -احلاصل  تكمن أسباب البحث ُب االختبلؼ
نتيجة لعدـ استقراء معاين اإلنزاؿ كالتنزيل من  ،اإلنزاؿ كالتنزيل، كعدـ االستقرار على معٌت زلدد بُت معٌت

 .كم على أف ادلفردة ذلا مرادؼ ، ككذلك ألخذىم باحلي التنزيل نفسو
 :أهمية الموضوع -اثانيً 

، كما أف معرفة الفرؽ وبُب التنزيل كاالسًتشاد فغايتنا التفكر  ،أمهية ادلوضوع بالغاية ادلنشودة منون متك
ة لفهم التنزيل احلكيم، كلو عبلقة دببادئ التأكيل، حيث توضح يعد أحد ادلفاتيح الرئيسبُت التنزيل كاإلنزاؿ 

تتضح إال بتطبيق ادلفهـو الوارد ُب التفريق بُت من ادلفاىيم اليت ال  كترجح االختبلؼ ُب ادلعٌت، كبياف كثَتو 
 اللفظتُت.

  الدراسات السابقة: -اثالثً 
ن، رللة جرش، اجمللد الثاين كالعشري سبق أف نشرنا حبث الفرؽ بُت اإلنزاؿ كالتنزيل، دراسة نظرية، ُب

ف البحث ق(، كالفرؽ بُت البحث ادلنشور كىذا البحث، أ1442شواؿ  ـ/2021العدد األكؿ )حزيراف 
ادلنشور دراسة نظرية للفرؽ بُت اإلنزاؿ كالتنزيل، كالتطبيق على ادلواضع اليت كرد فيها اإلنزاؿ كالتنزيل رلتمعة، أما 

 .ىذا البحث فهو تطبيق جلميع ما كرد فيو إنزاؿ فقط أك تنزيل فقط ُب التنزيل احلكيم
  أهداف البحث: -رابًعا

اليت كرد  كماىيتها، من األشياء كنو كثَتو كالتنزيل نصل إىل معرفة   بالوصوؿ إىل معرفة الفرؽ بُت اإلنزاؿ
 .فيها إنزاؿ فقط أك تنزيل فقط، كذلك فض بعض اخلبلؼ الوارد ُب ذلك

 

  منهج البحث: -خامًسا
الوارد فيها إنزاؿ فقط أك تنزيل فقط التطبيقي على صبيع اآليات االستقرائي سنستخدـ بإذف اهلل ادلنهج 

 :عملنا ُب البحث على النحو اآلٌب كقد كاف ُب موضعو من كتاب اهلل.كل  اكبياف معنامه
 إيراد اآليات من مصحف ادلدينة، مع ذكر اسم السورة كرقم اآلية أمامها. -1
 االستشهاد بقوؿ علماء التفسَت كاللغة، للوصوؿ إىل تطبيق ادلفهـو للفظتُت. -2
 زبريج األحاديث، أك اآلثار من كتب احلديث كاألثر. -3
 كر توثيق ادلرجع عند ذكره من أكؿ مرة.ذ  -4
 إيضاح بعض األلفاظ الغريبة الواردة ُب االقتباسات. -5

 

 : خطة البحث -سادًسا
كفيها أسباب البحث كأمهيتو كأىدافو كمنهجو كخطتو، كالدراسات ؛ مقدمة، ىذا البحث على أتى
 السابقة.
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 بياف معٌت اإلنزاؿ كالتنزيل. :تمهيدال
  دلفهـو على ما كرد فيو إنزاؿ فقط.تطبيق ا :ادلبحث األكؿ 

  ادلبحث الثاين: تطبيق على ما كرد فيو تنزيل فقط.
 : كفيها أىم النتائج.خاسبة

 مصادر البحث.
 .بيان معنى اإلنزال والتنزيلالتمهيد: 

 التنزيل في اللغة:و  اإلنزال -أوًل 
كالزاء كالبلـ كلمة صحيحة تدؿ على ىبوط النوف "أساس الكلمتُت من مادة )ف ز ؿ( قاؿ ابن فارس: 

شيء ككقوعو. يقولوف: نزؿ ادلطر من السماء، كما إىل ذلك، كتقوؿ: نزؿ فبلف عن الدابة، أك من علو إىل 
، كيقاؿ: نزلت بو كأنزلتو كنزلتو كاستنزلتو دبعٌت. قاؿ سيبويو: ككاف أبو عمرك يفرؽ بُت ينزؿ نزكالن  (1)،"سفل

قاؿ أبو احلسن: ال فرؽ عندم بُت نزلت كأنزلت إال صيغة التكثَت ُب  .كر كجو الفرؽكمل يذ  ،نزلت كأنزلت
كقوؿ ابن جٍت: ادلضاؼ كادلضاؼ إليو  ،، كُب قراءة ابن مسعود: }كأنزؿ ادلبلئكة تنزيبل{؛ ألف أنزؿ كنزؿنػىزٍَّلتي 

د للمضاؼ كادلضاؼ إليو تنزيبلت  ىنا ألنو أراكُب كثَت من تنزيبلهتم كاالسم الواحد، إمنا صبع تنزيبلن  ،عندىم
     ُب كجوه كثَتة منزلة االسم الواحد، فكٌت بالتنزيبلت عن الوجوه ادلختلفة، أال ترل أف ادلصدر ال كجو لو 

 (2)إال تشعب األنواع ككثرهتا؟
: خيتص التنزيل"كقيل:  ".دىٍفًعي   :كىفػىرىؽ صباعةه من أرباًب التٍَّحًقيق، فػىقىاليوا: التػٍَّنزيل: تىٍدرجيي ، كاإلٍنزاؿي "

 .(3)"عاـ :يشَت إىل إنزالو متفرقان منجمان، كمرة بعد أخرل، كاإلنزاؿ بادلوضع الذم
ادة ادلبٌت مع أهنم يقركف أف زي ،أف األكثر على أف اإلنزاؿ كالتنزيل دبعٌت كاحد ؛يتضح من أقواؿ أىل اللغة

كلكن ىناؾ من نفى  (4)ؿ بالًتادؼ نتيجة لقوؿ سيبويو،أخذىم القو  دلعٌت، كىذا راجع إىلزيادة ُب ا اتعٍت غالبن 
 .(5)من ادلتقدمُت، كابن تيمية كالزركشي من ادلتأخرين كاجلرجاين ابن فارس ؛اللغة كعلى رأسهم ُبالًتادؼ 

 في الصطالح:  -ثانًيا
 معنامها لغة، إال أف لقد ذىب كثَت من العلماء إىل أف اإلنزاؿ كالتنزيل دبعٌت كاحد كما ذكرنا ذلك ُب

راء آنزاؿ كالتنزيل صلد أف كل رأم من الواردة ُب مادٌب اإل اتباستقراء التعريفك  .(6)ىناؾ من يفرؽ بينهما
ا لتطبيقو على معٌت زلدكد من التنزيل احلكيم كأمهل األماكن األخرل شلا أكقعهم ُب  ،العلماء قد ازبذ حدن

 كىذه األقواؿ كاآلٌب: االضطراب،
 األكؿ: التنزيل: ىو تنزيل احليثية من ساحة إىل ساحة دكف تغيَت ُب ماىية ادلنزؿ. الرأم

 .(7)اإلنزاؿ: ربوؿ من ساحة إىل ساحة مع تغَت ُب ماىية ادلنزؿ كحيثياتو
 الرأم الثاين: اإلنزاؿ: إظهار ما كاف ُب عامل الغيب إىل عامل الشهادة.
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كقد يكوف بإنزاؿ أسبابو  ،لنفس الشيء كالقرآف إنزاالن  ف اإلنزاؿ قد يكوفإكأصحاب ىذا القوؿ يقولوف 
 .(8)كاذلداية إليو، كإنزاؿ احلديد كاللباس

 .(9)أم: نزكؿ من مقاـ أمسى إىل مقاـ أدىن ،دلقاميا : أف ادلقصود باإلنزاؿ النزكؿثالثالرأم ال
  : أنزؿ: تعٍت اإلنزاؿ مرة كاحدة أك صبلة كاحدة.رابعالرأم ال

 زاؿ على مراحل أك أجزاء متفرقة.نزؿ: تعٍت اإلن
 اتفلذا ديكن لنا أف صلمع بُت تعريف ُب حبثنا الفرؽ بُت اإلنزاؿ كالتنزيل،قد رددنا على كل ىذه األقواؿ ك  

معاين اإلنزاؿ كالتنزيل ُب صبيع األماكن الواردة ُب الكتاب التفريق بُت  ُب معرفة العلماء بتعريف قد يكوف حبلن 
 العزيز.

 ىو عملية نقل موضوعي )مادم( خارج الوعي اإلنساين.التنزيل: 
 اإلنزاؿ: ىو عملية نقل ادلادة من غَت ادلدرؾ إىل ادلدرؾ. أم دخلت رلاؿ ادلعرفة اإلنسانية.

؛ اإلماـ ادلاتريدم عند تفسَته إلنزاؿ اللباس، كادلهاديي ُب  كمن العلماء الذين أشاركا إىل ىذا ادلفهـو
 مقدمة تفسَته، كالشعراكم عند تفسَته إلنزاؿ الرزؽ، كسيد قطب عند تفسَته إلنزاؿ األنعاـ.

 المبحث األول: تطبيق المفهوم على ما ورد فيه إنزال فقط.
  .ما أنزل على الملكينالمطلب األول: 

ٹ  ٹچ قاؿ تعاىل:   .َُِالبقرة:  چ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  
العلـو اليت مل تكن ضمن مدركاهتم، فجعلت ضمن مدركات ىذين كما أنزؿ على ادللكُت، أم من 

ادللكُت، كديكن أف يكوف ادللكاف غَت مهيأين لتعلم ىذا العلم فتهيئ ذلما أك هتيئا لو، بأف دخل ُب متناكذلما، 
ق، ، كإظهار األكىاـ كحقائ(10)فاستطاعا بالعلم الذم تكوف ُب كياهنما أف يعلما الناس كيفية التعامل بالسحر

و أف ذلك العلم غَت ل حىت يبينا كينصحا افالعلم الذم سخر ذلما، امتحاف لغَتمها، فلذا كانا ال يعلماف أحدن 
 افيكوف ذلك العلم ضررن  ،كأصر إال تعلمو علماه إياه أىبمرضي عنو، كأف علم السحر علم غَت مرضي عنو فإف 

 ،َُِالبقرة: چ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ڈچعلى صاحبو أكثر من ضرره على غَته، لذا قاؿ تعاىل: 
اليت جاءت ُب بياف ماىية ىذين ادللكُت، كأهنما  اآلثارالفتح، كعلى  قراءةبوا علم السحر. ىذا على أم طالً 

بينو كبُت ادلعجزة لئبل  اأك سبييزن  ،يى قوـي طالوتى بالنهر"ملكاًف أنزال لتعليم السحر ابتبلءن من اهلل للناس كما ابتل
 ،ككانوا يٌدعوف النبوةى  ،غريبةن من السحر اُب ذلك الزماف كاستنبطٍت أبوابن  أك ألف السحرىة كثيرتٍ  ،اسي يغًتَّ بو الن

كإظهاًر  ،حىت يتمكنوا من معارضة أكلئك الكذابُت ؛فبعث اهلل تعاىل ىذين ادللكًُت ليعٌلما الناسى أبوابى السحر
 .(11)أمرًىم على الناس"

، كىي "قراءة ابن عباس كاحلسن كأيب األسود كالضحاؾ ... 12بكسر البلـكُت( )ادللً  كأما على قراءة 
بل مها رجبلف صاحبا كقار  :( ... كقيل-عليهما السبلـ  -كيؤيده ما قيل إف ادلراد هبما )داكد كسليماف 

ؾ، كتلك وهنما أشد اإلجبلؿ فشبها بادللو ها بادلبلئكة، ككاف يؤمهما الناس باحلوائج األىلية كجيل  ب  كمست فشي 
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ا يقولوف: ىذا ملك كليس بإنساف، كما يقولوف فيمن كاف سيدن  ،عادة الناس فيمن ينفرد بالصفات احملمودة

ا يظهر الغٌت عن الناس من حيث حيتاجوف إليو: ىذا سلطاف زمانو، ... فإف كلمة )أنزؿ( تستعمل ُب عزيزن 
 ا.سر البلـ( يتضح فيها معٌت اإلنزاؿ جلين . فهذه القراءة )بك(13)مواضع ال صلة بينها كبُت كحي األنبياء"

"كقد اختلف ادلتكلموف كادلفسركف كالفقهاء ُب حقيقة السحر كُب أحكامو، كعده بعضهم من خوارؽ 
العادات، كفرقوا بينو كبُت ادلعجزة، كمل يذكركا ُب فركقهم أف السحر يتلقى بالتعليم ، كيتكرر بالعمل، فهو أمر 

 .(14)عادم قطعا خببلؼ ادلعجزة"
تأثَت  دليل على  َُِالبقرة:   چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چچ كُب قولو تعاىل: 

 .(15)أف السحر لو حقيقة، كأنو يضر بإذف اهلل"السحر على اإلنساف كعلى "
 المطلب الثاني: إنزال األمنة: 

 ُْٓآؿ عمراف:   چ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀچ قاؿ تعاىل:
    ُتزاؿ بعد سنة ُب بدر، كلكن ادلسلمبعد غزكة أحد تواعدكا مع ادلسلمُت على النكذلك أف ادلشركُت 

بل لعل ذلك الوعد باللقاء ُب بدر بعد سنة تبلعب منهم ليؤمن  ،إىل مكة تعاد اقريشن  تأل نوائمل يطم
غزكة، فإنزاؿ األمنة هم ُب تلك التأصاب يتشغاؿ ادلسلمُت بتلميم اجلراح الجانبهم ٍب يباغتوف ادلدينة على حُت ان

األمنة ىذه ىي: عبارة عن اخلربات احلربية اليت ، چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچُب قولو تعاىل: 
أخذ اخلربات  علىمرس كأصحابو كاستقراء األحداث الستنباط اآلٌب، كىذا يكوف بالت دخلت مدارؾ النيب 

من شلارسيها كمن ادلشاركة ُب تلك األحداث. فمن تلك اخلربات احلربية كالعسكرية ما ذكره أىل السَت أف 
أمر رجلُت من أصحابو بأف يستكشفوا جيش قريش، فإف أخركا األضباؿ على اإلبل كركبوا اخليل فهم  النيب 

اخلرب  ل كأخركا اخليل فهم عائدكف دلكة، فلما جاءه عازموف على دخوؿ ادلدينة، كإف ركبوا األضباؿ على اإلب
نهم كليذىب عنهم الغم الذم أصاهبم ئبأف قريشنا ركبوا اإلبل كأخركا اخليل، ىناؾ أعلن اخلرب ُب ادلسلمُت ليطم

، فأمن ادلسلموف كاستسلموا للنعاس، كالنعاس ُب مثل تلك احلاؿ دليل على شدلا كانوا ُب شك من رحيل قري
. " كال شك أف ىذا رضبة هبم، كإحساف كتثبيت لقلوهبم، كزيادة طمأنينة؛ ألف اخلائف ال يأتيو (16)األماف

النعاس دلا ُب قلبو من اخلوؼ، فإذا زاؿ اخلوؼ عن القلب أمكن أف يأتيو النعاس. كىذه الطائفة اليت أنعم اهلل 
رضا اهلل كرسولو، كمصلحة إخواهنم عليها بالنعاس ىم ادلؤمنوف الذين ليس ذلم ىم إال إقامة دين اهلل، ك 

نيب حق من عند اهلل كأنو ال ينطق عن اذلول إف ىو   ام "الذين كانوا جازمُت بأف زلمدن . كى(17)ادلسلمُت"
إال كحي يوحى، ككانوا قد مسعوا من النيب صلى اهلل عليو كسلم أف اهلل تعاىل ينصر ىذا الدين كيظهره على 

 .(18)بأف ىذه الواقعة ال تؤدم إىل االستئصاؿ، فبل جـر كانوا آمنُت"سائر األدياف، فكانوا قاطعُت 
 على قولُت: تعيينهاكأما الطائفة األخرل فقد اختلف أىل التأكيل ُب 
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ا منهم كانوا مثقلُت ا على أف كثَتن األكؿ: أهنم الذين أثقلتهم اجلراح، كاستبعدكا النصر "كاتفق الركاة أيضن 

ٿ  چ  فذلك قولو تعاىل: ،فلم يقدركا على اقتفاء أثر ادلشركُت ،باجلراح ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

فهذه الطائفة من ادلؤمنُت الضعفاء كال حاجة إىل جعلها من  154آؿ عمراف:  چ ٿ   ٿ  ٿ  ٹ
ادلنافقُت كما قيل: فإف ىؤالء سيأٌب الكبلـ فيهم، كما من أمة إال كفيها الضعفاء كاألقوياء ُب اإلدياف 

. ك"كانت الطائفتاف صبيعنا من ادلؤمنُت، لكن إحدامها قد أتاىا النعاس؛ دلا أمنوا من العدك، (19)كغَته"
، كترًٍكهم أمره منع ذلك النـو عنهم؛ إذ كيف يلقوف رسوؿ اللَّو  كاألخرل ال؛ بعصياهنم رسوؿ اللَّو 

 .(20)ككيف يعتذركف إليو؟ كاللَّو أعلم"
        الثاين:  كىم ادلنافقوف، كىم "الطائفة اليت قد أمهتهم أنفسهم، فليس ذلم ىم ُب غَتىا، لنفاقهم 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ ؛ (21)"أك ضعف إدياهنم مل يصٌدقوا اخلرب فلم يذىب عنهم اخلوؼ، فلم ينعسوا  چ  ٹ  ڤ  
شيء، فأساءكا  - كالظهور أم: النصر -كىذا استفهاـ إنكارم، أم: ما لنا من األمر " ُْٓآؿ عمراف: 

الظن برهبم كبدينو كنبيو، كظنوا أف اهلل ال يتم أمر رسولو، كأف ىذه اذلزدية ىي الفيصلة كالقاضية على دين اهلل، 
األمر يشمل األمر القدرم، كاألمر الشرعي،   ُْٓآؿ عمراف: چ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ        ڄچ قاؿ اهلل ُب جواهبم: 

كقدره، كعاقبة النصر كالظفر ألكليائو كأىل طاعتو، كإف جرل عليهم ما جرل. فجميع األشياء بقضاء اهلل 
 .(22)اآلية" َِاألحزاب: چ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇچ : -عىزَّ كىجىلَّ   -كذلك كقولو 

  .إنزال األنعامالمطلب الثالث: 
 .ٔالزمر:  چپ  ڀ   ڀ  ڀ ڀ  ٺچقاؿ اهلل تعاىل: 

 ٺچالناظر ادلتفكر ُب كتاب اهلل جيد أف اهلل سبحانو كتعاىل سخر لئلنساف األنعاـ كما قاؿ تعاىل: 

، كنبلحظ أف لفظ األنعاـ رغم كركده للةذكىذا يدؿ على أف األنعاـ ذللت بعد أف مل تكن مي ، ِٕيس:  چٺ
  نو فإسورة األنعاـ، االسم ىي  ا من التنزيل احلكيم، كرغم كجود سورة فيو ربمل ىذاُب اثنُت كثبلثُت موضعن 

     ا قبل احلديث عن ىود عليو السبلـ، كىذا ال يعٍت أهنا مل تكن موجودة. بل يعٍت أهنا مطلقن ذكرىا مل يرد 
 للت؟للت. فالسؤاؿ ما ادلقصود باألنعاـ كمىت ذي مل تكن قد ذي 

الشطر األكؿ من السؤاؿ نقوؿ: النعم: صبع ال مفرد لو يشمل اإلبل كالبقر كادلاعز  نُب اجلواب ع
ې  ى  ى    ۉۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅچ . كرد مرة كاحدة ُب قولو تعاىل: كالضأف ۉ  ې  ې  ې  

 آخر من حيث الداللة. ااه إىل نًعمة أك نىعمة صارت شيئن فإذا أفردن، ٓٗادلائدة:   چائ  ائ  ەئ
، كاألنعاـ من نعم اهلل كالضأفكاألنعاـ صبعي صبعو للنعم، فهو مثلو ُب الداللة يشمل اإلبل كالبقر كادلاعز 

 على خلقو كحلقة ُب سلسلة الدكرة الغذائية للبشر كاإلنساف.
ُب كتابو العزيز. كقولو  وكاالنتفاع هبا ال يقتصر على أكل حلومها، بل يتعداه إىل كجوه قررىا سبحان

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ۈۆ   ۆچ : تعاىل ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  
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إضافة إىل جعل ، ٕ - ٓالنحل: چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀى  ائ   

جلودىا بيوتان خفيفة ُب الًتحاؿ، كإىل االنتفاع من أصوافها كأكبارىا كأشعارىا ُب صنع ادلبلبس كاألثاث كادلتاع، 
 ية.اآلكما مر ُب 

ڻ  ڻ  ڻ  چ ىي احليوانات ادلستأنسة من آكبلت العشب ُب قولو تعاىل:   –باألصل  –كاألنعاـ 

ھ    لكم  امتاعن   كادلرعى  ادلاء : أم، ّّ - ُّالنازعات:   چڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  
كألنعامكم، كإمنا قلنا ادلستأنسة لنخرج منها الغزالف كالزرافة كالسناجب كالثَتاف الوحشية، كقلنا من آكبلت 

، اكإف كاف أليفن  – النبوم حسب احلديث –العشب لنخرج منها القطط كالكبلب ككل ما لو سلالب كأنياب 
   َّاحلج:   چ ې  ې  ېۅ   ۉ  ۉ  ې  چ تدخل ُب قولو تعاىل:  كملاليت مل حيل أكلها 

)كأحلت( بقصد ربليلها؟ نقوؿ: التحليل كالتحرًن  :كقد يسأؿ سائل: كىل كانت األنعاـ زلرمة حىت يقاؿ
ُب التنزيل احلكيم يتناكؿ األفعاؿ كال يضاؼ إىل ذكات األشياء، كىذه كاحدة. كاحلبلؿ ىو األصل ُب األشياء 

ڤ    ڤ  ڦ    چكاحلراـ ىو االستثناء، بداللة قولو تعاىل:  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

، فاحلراـ ىو اا أك نباتن ا كاف أك حيوانن إال ُب مسألة قتل النفس، إنسانن  ، ّٗآؿ عمراف: چ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ         ڄ
األصل كاحلبلؿ ىو االستثناء. كىذه كاحدة ثانية. كُب ضوء ىاتُت يصبح معٌت اآلية: أحل لكم ذبح األنعاـ 

ا باألصل، عدا ما ذكر التنزيل احلكيم من أنواع بقيت على ربرديها  كاالنتفاع هبا، بعد أف كاف ذلك زلرمن  ألكلها
كرغم أنو من احليوانات ادلستأنسة آكبلت العشب لذا فإننا نذكر اسم اهلل عند ذبح األنعاـ  ،كلحم اخلنزير

 .(23)اءكأف التحرًن ىو األساس ُب الدم ،لنتذكر بأف اهلل أحل لنا قتلها
نبلحظ أهنا يات التنزيل آلل اإلنساف األنعاـ؟ فباستقراء لسؤاؿ كىو مىت ذى من االشطر الثاين  ناجلواب عك 

قصة نوح كال قبلو، كىذا يدؿ على أف انتفاع اإلنساف من األنعاـ كاف بالصيد لعدـ  ُبمل تذكر ُب احلديث 
كذلك كاف ُب قصة ىود  ،اإلنساف نعمة تذليل األنعاـيات تذكر أف من نعم اهلل على آاستئناسها، كٍب جاءتنا 

 السبلـ. اعليو السبلـ، شلا يدؿ على أهنا صارت مستأنسة ُب زمن بُت نوح كىود عليهم
 ٔالزمر:    چپ  ڀ   ڀ  ڀ      ڀ  ٺچ فما ادلقصود بإنزاؿ األنعاـ ُب قولو تعاىل: 

 نذكر تأكيبلت العلماء ذلذه اآلية ٍب نطبق ادلفهـو الذم اقتنعنا بو دلفهـو اإلنزاؿ ُب التنزيل احلكيم: :أكالن 
 .(24)أف اهلل خلق أكؿ ىذه األزكاج ُب السماء ٍب أنزذلا، فيكوف اإلنزاؿ على سبيل احلقيقة. :األكؿ
فاإلنزاؿ عبارة عن نزكؿ  ،كتب ُب اللوح: كل كائن يكوف  ؛ إذأف معٌت أنزؿ خلق كقضى كقسم :الثاين

 . (25)أمره كقضائو
فعرٌب بإنزاذلا عن إنزاؿ  ،أنو أنزؿ ادلطر الذم ينبت بو النبات الذم تعيش منو ىذه األنعاـ :الثالث

 .(26)أرزاقها
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الرابع: كىو الذم نرتضيو ُب كل موضع ذكر فيو اإلنزاؿ أف "التعبَت يعرب عن تسخَتىا لئلنساف بأنو إنزاؿ 

اهلل. فهذا التسخَت منزؿ من عنده. منزؿ من عليائو إىل عامل البشر. كمأذكف ذلم فيو من عنده  ذلا من عند
 .(27)تعاىل"

ُب مفاىيم كمدركات اإلنساف، كُب  كتركيضها أم أف معٌت إنزاؿ األنعاـ إدخاؿ أساليب تركيض األنعاـ
ضة إما بطوؿ التجربة ركَّ مذلك دليل على أف األنعاـ كانت غَت مستأنسة، أم غَت مركضة، كبعد ذلك 

لئلنساف مع ىذه األنعاـ، أك بإعبلـ اهلل لئلنساف عن طريق نبوة، استطاع اإلنساف خبلذلا أف جيعل من 
احليوانات ادلستوحشة حيوانات مستأنسة، كىكذا حىت دخلت ُب مدارؾ اإلنسانية باقي التسخَتات اليت 

 جعلها اهلل لئلنساف من احليواف.
ا خلق من الدكاب: أنعامنا، إال أنو مل حيل لنا منها إال الثمانية األزكاج اليت ذكر، فإف  كقد "ييسمى كل م

 .(28)كاف ىذا فيكوف حرؼ )ًمن( حرؼ تبعيض كذبزئة"
ٱ  چ  ُب ادلنافع قولو تعاىل: ءكشلا يدؿ على أف األنعاـ منها ما يؤكل كمنها ال يؤكل، كأهنا ليست سوا

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۈۆ   ۆچ [، كقولو تعاىل: 73 - 71]يس:  چڤ  ڤ    ٹٹ

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   [ فذكر تعاىل ادلنافع 6، 5]النحل:  چۅ  ۅ   ۉ  
ُب ادلنافع لذا عاد لسرد  ءف يظن أهنا سواألا تنبيهن  ادلشًتكة من األنعاـ ذباه اإلنساف، ٍب بُت أف منها ما يؤكل

 باقي ادلنافع ادلشًتكة.
 . إنزال آيةالمطلب الرابع: 

ڦچقاؿ تعاىل:   ٕالرعد: چٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
 منها: ،على معافو ُب كتاب اهلل اآلية تأٌب 

ۋ    ۈچمندرجة ُب سورة من القرآف. قاؿ تعاىل:  ،طائفة ذات مطلع كمقطع -1 ٴۇ   ۋ  

 . َُُالنحل:  چائ  ەئ    ەئ  وئ     ائۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ۅۅ
ې  ى  ى  چ العبلمة. كمنو قولو تعاىل:  -2  چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  

 عبلمة ملكو. :أم ِْٖالبقرة: 
 .(29)أم عربة دلن يعترب ِْٖالبقرة:  چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  چ العربة. كمنو قولو تعاىل:  -3
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ       چ ادلعجزة احملٌسة الكونية أك ادلعقولة ادلشهودة ادلناسبة دلن شهدىا. كمنو قولو تعاىل:  -4

 ةمعجزة كاضحة. كىو ادلقصود ُب حبثنا ىذا، فجاء ُب ثبلث :أم، ُُِالبقرة: چ  ٻ  پ  پ  پ
ڤ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ أف يريهم آية قاؿ تعاىل:  مواضع من كتاب اهلل، طلب الكافرين من النيب 
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ا زلق فيما يقوؿ؟"أم: " ىبلَّ  (30)چڦ . (31) أنزؿ على زلمد آيةه من ربو: عىلىمه كدليله نعلم بو أف زلمدن

"كأهنم لفرط العتو  كالفساد كهنايًة التمادم ُب ادلكابرة كالًعناد مل يعٌدكا البيناًت النازلة عليو صلى اهلل 
ا مع أنو قد أنزؿ عليو من اآليات الباىرًة كادلعجزاًت ادلتكاثرًة عليو كسلم من جنس اآلياًت كاقًتحوا غَتىى

    فحكى اهلل تعاىل عنهم اقًتاح آية  (32)ما يضطرىم إىل االنقياد كالقبوًؿ لو كانوا من أرباب العقوًؿ"
عض ادلواضع، كاقًتاح آيات معينة حددكىا ُب سور أخرل، كما قاؿ تعاىل: بأك آيات مبهمة ُب 

ک    ڇچ ک  ک    ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ڍ   ڇ  ڍ   ڇ  

، فجاءت األجوبة الثبلثة للرد على ادلشركُت ُب  ُٗ - َٗاإلسراء:  چ...گ  گ  گ
 ادلواضع الثبلث: 

جئ  حئ  چ  -1 أم: األمر كلو هلل، كىو يعلم العواقب ُب األمور، كاآليات من ، َِيونس:  چی  ی        
      عامل الغيب عند اهلل تعاىل كبيده كحده ؛ ألهنا خوارؽ فوؽ قدرة البشر، كإمنا أنا بشر كالغيب هلل 
ال يعلمو غَته، فإف كاف قدر إنزاؿ آية علي فهو يعلم كقتها كينزذلا فيو، كأنا ال أعلم إال ما أكحاه إيل 

انتظركا إين معكم من ادلنتظرين دلا يفعلو يب كبكم إف كنتم ال تؤمنوف حىت تشاىدكا ما سألتم فانتظركا ف
 .(33)حكم اهلل ُبَّ كفيكم

منذر لقومو مبُت ذلم، كلكل قـو من قبلو ىاد  ادلراد أف الرسوؿ  ، ٕالرعد: چ  ڄ     ڄ  ڄچ  -2
كمنذر كداع، كأنو تعاىل سول بُت الكل ُب إظهار ادلعجزة إال أنو كاف لكل قـو طريق سلصوص ألجلو 
استحق التخصيص بتلك ادلعجزة ادلخصوصة، فلما كاف الغالب ُب زماف موسى عليو السبلـ ىو السحر 

ا كاف الغالب ُب أياـ عيسى عليو السبلـ الطب، جعل جعل معجزتو ما ىو أقرب إىل طريقتهم، كدل
معجزتو ما كاف من جنس تلك الطريقة كىو إحياء ادلوتى كإبراء األكمو كاألبرص، كدلا كاف الغالب ُب 

فلما  ،كىو فصاحة القرآف ،ا بذلك الزمافالفصاحة كالببلغة جعل معجزتو ما كاف الئقن  أياـ الرسوؿ 
فبأف ال يؤمنوا عند إظهار سائر ادلعجزات  ،ه ادلعجزة مع كوهنا أليق بطباعهمكاف العرب مل يؤمنوا هبذ

 .(34)أكىل"
مئ  ىئ  يئ   جب  حب  چ  -3 : "ىو ادلضل كاذلادم، سواء بعث   ِٕالرعد:  چی  ی   ی  جئ   حئ  

  الرسوؿ بآية على كفق ما اقًتحوا، أك مل جيبهم إىل سؤاذلم؛ فإف اذلداية كاإلضبلؿ ليس منوطا بذلك 
كإف اهلل أنزؿ  ، ""(35) َُُيونس:  چک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  چ كال عدمو، كما قاؿ: 

عليو آيات ظاىرة كمعجزات قاىرة، كلكن اإلضبلؿ كاذلداية من اهلل، فأضلكم عن تلك اآليات القاىرة 
الباىرة، كىدل أقواما آخرين إليها، حىت عرفوا هبا صدؽ زلمد صلى اهلل عليو كسلم ُب دعول النبوة، 

 .(36)كإذا كاف كذلك فبل فائدة ُب تكثَت اآليات كادلعجزات"
 ا تطبيق مفهـو اإلنزاؿ على إنزاؿ اآلية فنقوؿ: كأم
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معجزة: آية كونية حٌسية  أف يظهر ذلم ف أىل العناد من كفار العرب ُب زمن النبوة طلبوا من النيب إ

كأف تكوف تلك ادلعجزة من جنس ادلعجزات اليت حدثت لؤلنبياء  ،تكوف معضده لو ُب دعول النبوة مشاىدة،
عارفهم كحدكد إدراكهم، بقدرهتم على فهم كنو ىذه اآلية كعدـ إخراجهم عن أم أف تدخل ضمن م ،قبلو

اختيارىم ُب التصديق كعدمو، "كما تعنتوا عليو أف جيعل ذلم الصفا ذىبا، كأف يزيل عنهم اجلباؿ، كجيعل 
لتكذيب هبا ، لذا بُت اهلل أف من أسباب إمساؾ اهلل عن إرساؿ مثل ىذه اآليات أف ا(37)ا"ا كأهنارن مكاهنا مركجن 

ڀچ ، قاؿ تعاىل: (38)مدعاة للعذاب ٻ  پ  پ  پ  پ   ٻ  ٻ  ٻ   ٺ     ڀٱ   ڀ  ڀ  ٺ  

 . ٗٓاإلسراء:  چٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ    ٿٺ  ٺ
ألجل ذلك عرب اهلل عن طلبهم ىنا بلفظ )أنزؿ( لدخوؿ تلك اآلية ضمن سقفهم ادلعرُب، كأف تكوف 
داخلة ضمن إدراكهم كما دخلت الناقة لقـو صاحل، كإتياف ادلن كالسلول، كنبع ادلاء لقـو موسى، قاؿ تعاىل: 

ؿ( فبل يكوف ىناؾ خيار ُب . أما إف كاف التعبَت بلفظ: )نز  ٓاألنبياء:  چڑ  ڑ      ک  ک  ک      چ 
              ٹ  ٹ    ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿچ قبوذلا كردىا كما ُب قولو تعاىل: 

لكن شبة قوة قاىرة خارجية ذبربه  ،، كادلعٌت ىنا أف لئلنساف خيارين إما نعم أك ال ّٕاألنعاـ:  چڦ   ڦ  
ٹ   چ كما ىو كاضح ُب ىذه اآلية كُب قولو: على اختيار كاحد كتعطيل األخر،   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

أم تنزيل آية مادية من  ،ل ال اإلنزاؿيالتنز لفظ ف استعمل يظ ىنا كح، ال ْالشعراء:  چٹ  ٹ  ٹ  
 .(39)متناعا دكف أف يكوف ذلم خيار لبلا كقهرن ا خوفن فيؤمنوا صبيعن  ،خارج إدراكهم ككعيهم، زبضع ذلا أعناقهم

 . إنزال السكينةالمطلب الخامس: 
ڃچ قاؿ تعاىل:  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ    ْالفتح:  چڤ  ڤ    ڦ  

كىو  - بالتحريك – أك من السكن ،لسكوف كىو ثبوت الشيء بعد التحرؾُب اللغة: من ا (40)السكينة
 .41كالوقار الوداعةك  كل شيء سكنت إليو النفس كىدأت.

 إىل يسكن القلب ُب نور كىي ،الغيب تنزؿ عند الطمأنينة من القلب جيده ما" :ا: السكينةكاصطبلحن 
 (43)ما يسكن إليو القلب كالنفس، كيوجب األمنة كالطمأنينة". "ك 42"اليقُت عُت مبادم كىو ،كيطمئن شاىده

قاؿ أبو . "(44)ىابغَت ك"سكنت قلوهبم كاطمأنت بعد شدة اخلوؼ كاحلزف بأم كجو ما، تسكن بادلبلئكة أك 
"السكينة"، ما قالو عطاء بن أيب رباح: من الشيء تسكن إليو  كأكىل ىذه األقواؿ باحلق ُب معٌتجعفر: 

 كالسكينة ما جيعلو اهلل ُب القلوب كقت القبلقل كالزالزؿ كادلفظعات، . "(45)النفوس من اآليات اليت تعرفوهنا"
 .(46)لعباد"شلا يثبتها، كيسكنها كجيعلها مطمئنة، كىي من نعم اهلل العظيمة على ا

 منها: نصرتو، ككقاره، كرضبتو، كطمأنينتو. ،كإنزاؿ السكينة يأٌب دبعاف
كعلى ادلفهـو الذم ترجح لدينا ُب مفهـو اإلنزاؿ نقوؿ إف السكينة: شيء ال يكوف ضمن مدركات 

ا مىت ركؼ ادلعينة ليدخل ذلك الشيء ضمن مداركو، فبل يستطاع على استجبلهبا أك نبذىظال تتهيأاإلنساف ٍب 
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شئنا ألهنا غَت مدركة، "كإنزاذلا: إيقاعها ُب العقل كالنفس كخلق أسباهبا اجلوىرية كالعارضة، كأطلق على ذلك 

ا لذلك الوجداف بأنو كالشيء الذم ىو مكاف مرتفع فوؽ الناس فألقي إىل قلوب اإليقاع فعل اإلنزاؿ تشريفن 
فلذا ذبد ىناؾ من يعًتؾ مع  ،(47)على طريقة التخييلية"الناس، كتلك رفعة زبييلية مراد هبا شرؼ ما أثبتت لو 

كىناؾ من ال يقدر لعدـ توفر االستجبلب لديو، كتدركها حواسو حبيث  ،نفسو ليستجلب السكينة فيستطيع
 ؛كيذىب التوتر كاخلوؼ ،، فتثبت بعد ذلك األعضاءزلسوسه  ءه ناسب فيشعر هبا، ككأهنا شيذلا ادلناخ ادل يتهيأ

كىذا الذم حصل لبٍت إسرائيل بعد تأييد اهلل ذلم بالتابوت الذم يشعركف معو  ،ليحل زللو الشجاعة كاإلقداـ
ُب حنُت بعد زعزعة قلوهبم كرىبتهم من اذلزدية حل زللو الثبات كاإلقداـ، ٍب  ، كالنيب (48)بتلك السكينة

 عقب ذلك النصر.
أم أفرغ اهلل طمأنينتو كثباتو على رسولو   (49).. ِٔ التوبة: چ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ "فمعٌت قولو تعاىل: 

 جوارحهم فعادكا أشد شلا كانوا.  كثبتتفأحسوا هبا كامتؤلت قلوهبم هبا  (50)كعلى ادلؤمنُت الذين كانوا معو"
كاعلم أف قولو تعاىل: ٍب أنزؿ اهلل سكينتو على رسولو كعلى ادلؤمنُت يدؿ على أف الفعل موقوؼ على "

 ،لرسولو كمن رسولو للمؤمنُت (51)كيدؿ على أف حصوؿ الداعي ليس إال من قبل اهلل تعاىل" حصوؿ الداعي،
نزلت على ادلنهزمُت بربكة كجود رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كبتوسطو  إمناف السكينة ا ذكر الرسوؿ ألمنإ"ك 

عدىم اكس ،ضمن األسباب اليت جعلت السكينة تدخل مدركات ادلؤمنُت فلذا كاف ، (52)نزلت على غَته"
 تزاف كمراجعة ما تومهوه من عدـ القدرة.ا على االرؤيتو ثابتن 

السكينة ىنا غَت   ،ْالفتح: چ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃچ  :كُب قولو 
ې   ې  ې  ې  ى  ىچ السكينة ُب قولو تعاىل:  البقرة:  چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

كحيتمل ىي تلك ادلقصود منها على صبيع الوجوه: اليقُت كثبات القلوب، فهي  ،ُب قوؿ أكثر ادلفسرين  ِْٖ
 .ِٖالرعد:  چىت  يت     جث  مث  ىث  چ ا كمراقبتو كما قاؿ تعاىل: سبب ذكرىم اهلل كثَتن 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں    چكقولو:  ڳ  ڳ   ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  

چ  ڇ  ڇ  چ  :كفيو معٌت لطيف كىو أف اهلل تعاىل قاؿ قبل ىذه اآلية، ُٖالفتح:   چں  ڻ  ڻ  

فجعل طاعة اهلل كالرسوؿ عبلمة إلدخاؿ اهلل اجلنة ُب ، ُٕالفتح: چ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ
فعلم ما ُب قلوهبم ، "(53)تلك اآلية، كُب ىذه اآلية بُت أف طاعة اهلل كالرسوؿ كجدت من أىل بيعة الرضواف"

من ضبية لدينهم ال ألنفسهم. كعلم ما ُب قلوهبم من الصدؽ ُب بيعتهم. كعلم ما ُب قلوهبم من كظم 
 (54)طائعُت مسلمُت صابرين"  النفعاالهتم ذباه االستفزاز، كضبط دلشاعرىم ليقفوا خلف كلمة رسوؿ اهلل

فلما دخلت السكينة  ،ُب ذلك من صدؽ كمن تردد أثناء البيعة على ادلوت ءن سوا كعلم ما ُب قلوهبم ذباىو 
 مداركهم اطمأنوا فأيقنوا فشرفهم اهلل بالرضواف.
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ڻ  چ كقولو:  ڱ   ں  ں   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   گ   گ   گ  گ  

 إىل  "ىذا ىو اجلو الذم نزلت فيو السورة. اجلو الذم اطمأنت فيو نفس الرسوؿ، ِٔالفتح:  چڻ  
كمضى يستلهم ىذا اإلحياء ُب كل  ،إذلاـ ربو، فتجرد من كل إرادة إال ما يوحيو ىذا اإلذلاـ العلوم الصادؽ

خطوة كُب كل حركة، ال يستفزه عنو مستفز، سواء من ادلشركُت أك من أصحابو الذين مل تطمئن نفوسهم ُب 
كاليقُت  ا السكينة ُب قلوهبم، ففاءكا إىل الرضأكؿ األمر لقبوؿ استفزاز ادلشركُت كضبيتهم اجلاىلية. ٍب أنزؿ اهلل

رضي اهلل كالقبوؿ اخلالص العميق كإخواهنم الذين كانوا على ىذه احلاؿ منذ أكؿ األمر، شأف الصديق أيب بكر 
 .(55)صلى اهلل عليو كسلم" - الذم مل تفقد ركحو حلظة كاحدة صلتها الداخلية ادلباشرة بركح رسوؿ اهللعنو 

كمل يقل خلق كال جعل سكينتو إشارة إىل أف  ،كقاؿ ُب حق ادلؤمن )أنزؿ( ،لكافر )جعل(قاؿ ُب حق ا"
معدة  ،احلمية كانت رلعولة ُب احلاؿ ُب العرض الذم ال يبقى، كأما السكينة فكانت كاحملفوظة ُب خزانة الرضبة

قابلة العنجهية اليت يقابلهم هبا أىل فغرس ُب نفوسهم الوقار ُب م ،كإنزاذلا بتهيئة أسباهبا ذلم ،(56)لعباده فأنزذلا"
 اجلاىلية، فأنزؿ بالفاء ال بالواك إشارة إىل أف ذلك كادلقابلة.

  .إنزال الرزقالمطلب السادس: 
ھچ قاؿ تعاىل:  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ڻ  ڻ   ۀ  ۀ   ھ    ے  ے     ھڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

 ٗٓيونس:  چۓ  
ں  ڻ  ڻ   ڻ  چ أرزاؽ الناس ال تأٌب إال من خَتات الطبيعة كمن كسب اإلنساف، لقولو تعاىل: 

من احليوانات ألجل ا ، كقد ذكرنا ُب إنزاؿ األنعاـ أف اهلل خلق كثَتن  ّٓيس:  چہ  ہ    ۀڻ  ۀ
إال أف  أك قبلو، اإلنساف هنا كجدت على ىذه األرض معإ إذكتسيَت معايشو، كمنها األنعاـ خدمة اإلنساف 

ا منها، فقدرتو على تركيض األنعاـ حلمل األثقاؿ أك للحرث أك للغذاء ىو اإلنساف استطاع أف يركض كثَتن 
كلكن ذلك الرزؽ حيتاج منا إىل  ،ه اهلل لئلنسافأكىذه األنعاـ ضمن الرزؽ الذم ىي ادلقصود من لفظ اإلنزاؿ،

 نا على االستمرار ُب احلياة، كما ُبنكمكتسباتنا اليت تعي ضمن معارفنااكتساب مهارات الستطاعتنا إدخالو 
، كىناؾ رزؽ غَت مباشر، كمثاؿ ذلك: النار، اتفيد منو فورن تس ،رزؽ مباشر علىالكوف ىو رزؽ، كلكنو ينقسم 

إنتاج ما يفيدؾ،  علىف فهناؾ شيء سللوؽ دلهمة تساعد فأنت ال تأكل النار، لكنها تينًضج لك الطعاـ، إذ
ؿ إىل ذلك ىو الذم مساه اهلل اإلنزاؿ. "إذف فادلراد ىنا باإلنزاؿ، أم: اإلجياد شلن ىو أعلى منك كالوصو 

 ذا الرزؽ.هبة االنتفاع في"، باكتساب معارؼ تعينك للوصوؿ إىل كي(57)لصاحلك أيها اإلنساف
ہ چ فقوؿ اهلل سبحانو كتعاىل:  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ   "يقوؿ تعاىل ، چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

فخىوَّلكموه،  (58))أرأيتم( أيها الناس، ما خلق اهلل لكم من الرزؽ )قل( يا زلمد ذلؤالء ادلشركُت: :ذكره لنبيو 
، يقوؿ: فحللتم بعضى ذلك ألنفسكم،  چۀ  ۀ  ہ  ہ چڻ كذلك ما تتغذكف بو من األطعمة 

هم اليت كانوا جيعلوهنا ألكثاهنم، كما كصفهم كحرمتم بعضو عليها، كذلك كتحرديهم ما كانوا حير مونو من حيركث
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ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  چ  اهلل بو فقاؿ:

". فبعد دخوؿ تلك ادلطعومات مداركنا دبعرفة الوسائل اليت ذبعل ذلك الرزؽ (59) ُّٔاألنعاـ: چ ڱ
أىل اجلاىلية تلك ادلعرفة إىل التحليل كالتحرًن كىي من خصوصيات اهلل تعاىل، فلذا  لا لنا مىت شئنا، تعدَّ مهيئن 

اهلل سبحانو من اهلل بالتصرؼ هبذه اخلصوصية، ىل أعطاكم  أف يقوؿ ذلم: ىل عندكم إذفه  أمر نبيو 
ٍعًل احلبلؿ حرامن تفويضن  تاف اآليتاف ُب إقامة ىاًتكف عليو هبذا التعدم، ك"فنكم تأـ أ ؟ا، كاحلراـ حبلالن ا ُب جى

ا دلا تقدـ من أنواع احلجة على منكرم الوحي من ادلشركُت بفعل من أفعاذلم ال ينكركنو كال جيادلوف فيو، تعزيزن 
كىذه احلجة مبنية على قاعدة كوف التشريع العملي ُب التحرًن  ،احلجج العقلية على إثباتو، كدفع شبهاهتم عليو

ه، كقاعدة كوف األصل ُب األرزاؽ كسائر األشياء اليت ينتفع هبا اخللق اإلباحة، كالتحليل ىو حق اهلل تعاىل كحد
ا بو، يستحق فاعلوه أشد عقابو، كىو كقاعدة كوف انتحاؿ العبيد حق التشريع اخلاص برهبم افًتاء عليو ككفرن 

دلا تقدـ من احلجج ا ؤكدن ، ما ذلذا القرآف عنو تعاىلغن ونو مبل  ُب ك يتضمن الشهادة على صدؽ رسوؿ اهلل 
 .(60)، كعلى كوف القرآف كبلـ اهلل ادلعجز جلميع خلقو"على صدقو

ں  ں  ڻ   چ فقولو تعاىل: أم ىذا الذم أفاضو اهلل عليكم من مساء فضلو  "  چڻ  ڻ  ڻڱ  
پ  ڀ   چ كإحسانو من رزؽ تعيشوف بو من نبات كحيواف، ككل عطاء منو تعاىل يعرب عنو باإلنزاؿ كقولو : 

 (61)" ِٓاحلديد:  چڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ كقولو: ، ٔالزمر: چ  ڀ      ڀ  ٺڀ  
أضاؼ إنزالو إىل السماء، كإف كانت األرزاؽ إمنا زبرج من األرض دلا كانت أسباهبا متعلقة بالسماء، يكوف "

كينع األعناب كإصبلح األشياء كلها أعٍت أسباب األرزاؽ من ضلو ادلطر الذم بو تنبت األرض  اإلنزاؿنضج 
كبو خيرج صبيع أنواع اخلارج شلا يكوف فيو غذاء البشر كالدكاب، كمن ضلو الشمس اليت ينضج هبا  ،النبات
ہ  ہ  چ ، ككذلك قولو: كهبا تينع األعناب كصبيع الفواكو كضلوه أضاؼ ذلك إىل السماء دلا ذكرنا اإلنزاؿ

". كبعد (62)أم: أسباب ذلك ُب السماء؛ ال أف عُت ذلك ُب السماء، ِِالذاريات:  چھ   ھ  ھ  
معرفة اإلنساف لتلك األسباب كدراستها، دخلت ضمن سقفو ادلعرُب، فعمر األرض، بالزراعة، كتربية احليواف، 

سائر ما كانوا حيصلوف عليو من األرض ذلم كألنعامهم.  "كمن طعاـ األرض نباهتا كطَتىا كأمساكها كحيواهنا، ٍب
كذلك بطبيعة احلاؿ ما كانوا يدركونو حينذاؾ من رزؽ السماء كاألرض. كىو أكسع من ذلك بكثَت. كما يزاؿ 

ا ُب السماء كاألرض، يستخدمونو أحيانن البشر يكشفوف كلما اىتدكا إىل نواميس الكوف عن رزؽ بعد رزؽ ُب 
فمن  ؛ُب الشر حسبما تسلم عقائدىم أك تعتل. ككلو من رزؽ اهلل ادلسخر لئلنساف اونو أحيانن اخلَت كيستخدم

كمن أشعة الشمس  ،كمن أعماقو أرزاؽ ،كمن سطح ادلاء أرزاؽ ،كمن جوفها أرزاؽ ،سطح األرض أرزاؽ
 چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ كمن ضوء القمر أرزاؽ. حىت عفن األرض كشف فيو عن دكاء كترياؽ!  ،أرزاؽ

"، كاليـو استخرج كنوز األرض اليت يقـو عليها رزؽ اإلنساف األساسي من مشتقات نفطية (63) ُّيونس: 
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ٍلك كادلًٍلك، فكل ذلك حيتاج إىل استبقاء احلياة بالرزؽ الذم يهبػينىا ك"كمعادف، 

ي
إف سبتع اإلنساف ُب احلياة بادل

 ".(64)الذكر كاألنثىكج بُت ااحلق سبحانو إيٌاه، ككذلك استبقاء النوع بالتز 
  .إنزال الرجزالمطلب السابع: 

 ٗٓالبقرة:  چڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  چ قاؿ تعاىل: 
،: الرًٍجزي   (65).العذاب فهو چڄ  ڄ   ڄ   چ: تعاىل قولو كأمَّا... الرًٍجسً  مثل القىذىري

من األلفاظ اليت استخدمها القرآف لبياف ما يصيب الكافرين كادلعرضُت عن حكمو لفظة )الرجز(، كقد ف
ذكر اهلل عن بٍت إسرائيل "أهنم أمركا أف خيضعوا هلل تعاىل عند الفتح بالفعل كالقوؿ، كأف يعًتفوا بذنوهبم 

بوب هلل تعاىل، كحاصل ما ذكره ادلفسركف كيستغفركا منها، كالشكر على النعمة عندىا كادلبادرة إىل ذلك من احمل
ا، فدخلوا  كما دؿ عليو السياؽ أهنم بدلوا أمر اهلل ذلم من اخلضوع بالقوؿ كالفعل، فأمركا أف يدخلوا سجدن
 يزحفوف على أستاىهم من قبل أستاىهم رافعي رؤكسهم، كأمركا أف يقولوا: حطة، أم: احطط عنا ذنوبنا،

. كىذا ُب غاية ما يكوف من ادلخالفة كادلعاندة؛ كذلذا أنزؿ اهلل هبم بأسو شعرةفاستهزؤكا فقالوا: حنطة ُب 
ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ     چ كعذابو بفسقهم، كىو خركجهم عن طاعتو؛ كذلذا قاؿ: 

على أف ىذا  چڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ چكيدؿ قولو تعاىل: ، (66)ٗٓالبقرة:  چڃ  
الذين فسقوا عن األمر كمل  ،ا بالظادلُت منهمالعصياف مل يكن من كل بٍت إسرائيل ، كأف ىذا الرجز كاف خاصن 

ڄ   چ، فقاؿ : التأكيد بوضع ادلظهر موضع ادلضمرديتثلوه، كقد أكد ىذا ادلعٌت أشد  ڦ  ڦ  ڦ   

ا،  االحًتاس من إهباـ كوف الرجز كاف عامن  كمل يقل : فأنزلنا عليهم؛ كلعل كجو احلاجة إىل التأكيد، چڄ 
كُب ىذا الضرب من ادلقابلة ، چڃ  ڃ     ڃ   چ، كىو قولو : ، ٍب أكده بتأكيد آخركما ىو الغالب فيو

ا من السماء، كمن ادلعلـو أف العذاب نوعاف: نوع ديكن دفعو: عذابن  ا. رًٍجزن (67)من تعظيم شأف احملسنُت ما فيو
اذلدـ كالغرؽ، كنوع ال ديكن دفعو: كالطاعوف كالصاعقة كادلوت، كادلراد بو ىذا النوع كىو عذاب ادلخلوقات ك

 .(68)الثاين
اليت تدؿ على إنزاؿ  العذاب على بٍت اسرائيل دبسمى )الرجز( داللة على أنو كاف  اآلياتمن استقراء 

ا الطَّاعيوف رجز كىبىًقيَّة عىذىاب عذب : )قىاؿى رىسيوؿ اهلل صلى اهلل عىلىٍيًو كىسلم ،كباء يعرفو أىل ذلك الزمن ًإف ىىذى
هىا كىًإذا بىلغىكيٍم أىنو بًأىٍرض فىبلى تدخلوىا، كلردبا  ،(69)(ًبًو أنىاس من قبلكيمٍ  فىًإذا كىافى بًأىٍرض كىأىنٍػتيم هبىا فىبلى زٍبرجيوا ًمنػٍ

ا حىت تطيعوا أف جيدكا لو عبلجن أهنم كانوا جيدكف لبعضهم دكاء كلكن ىذا الرجز الذم أنزلو اهلل عليهم مل يس
أىلك منهم الكثَت، كيدؿ على ذلك كصفو تعاىل ذلذا الرجز باإلرساؿ ُب موضع آخر، "كالفارؽ بُت 

أف اإًلنزاؿ يكوف مرة كاحدة. أما اإًلرساؿ فهو مسًتسل كمتواصل" كذلك ألف « اإًلرساؿ»كبُت « اإًلنزاؿ»
. كذلك (70)ا، فكأنو تعاىل بدأ بإنزاؿ العذاب القليل، ٍب جعلو كثَتااإلنزاؿ ال يشعر بالكثرة، كاإلرساؿ يشعر هب

على خبلؼ ُب ربديد العدد، قاؿ ابن  ألوؼمن الركايات اليت ساقها ادلفسركف أنو قد مات ُب يـو كاحد منهم 
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نهم إف اهلل تعاىل بعث على الذين بدلوا كدخلوا على غَت ما أمركا الطاعوف فأذىب م"زيد كمقاتل كغَتمها: 

إذف دلاذا قاؿ اهلل  .(71)"أمات اهلل منهم ُب ساعة كاحدة نيفا على عشرين ألفا"، كقاؿ ابن عباس: "سبعُت ألفا
 تعاىل من السماء مع أنو كباء معركؼ؟

 :أٌبذلك كما ي ناجلواب ع
رسل آياتو الكونية أٌف سيٌنةى اهلًل ال تتبٌدؿ كال تتغٌَت ُب التعامل مع األقواـ السابقة كالبلحقة، كأنو ي: أكالن 

فيأخذ اهللي هبا ادلكذ بُت بالبأساء كالضراء؛ لعٌل قلوهبم ترًؽ  كتلُتي كتٌتجو إىل اهلل، كتعرؼ حقيقة ألوىيتو. فإذا 
ىم تكرٌبكا كمل يستجيبوا؛ ابتبلىم بالنعماء كالسرٌاء، كفتح عليهم أبوابى كٌل شيء، حىت إذا انتهى هبم الييٍسر 

تار كقٌلة ادلباالة كاألمن من مكًر اهلل، كظنوا أهنم مسيطركف على أقدارىم كأهنم قادركف على كالعافية إىل االسته
التحٌكم ُب مصائرىم، كتومٌهوا أف الدنيا سائرة ببل قصد كال غاية، أرسل ذلم مرٌة أخرل اآليات الداٌلة على 

فحلَّت هبم الضرٌاء كالبأساء لعٌلهم يدركوف قدرةى اهلًل كعظمتو، كيتدبٌركف حكمتو ُب تقٌلب  ،ضعفهم كىواهنم
األمور بالعباد، فإٍف مل يرجعوا عن غٌيهم كيتقوا غضبو بالتوبة كاألكبة، كعاشوا كاألنعاـ بل أضٌل، جاءىم بأسي 

 .اهلل األكرب بُت يدم يـو عظيم أعاذنا اهلل من غضبو كسخطو
كمىت ما أذف سبحانو بظهورىا  ،كمن ىذه األشياء كجود األكبة ُب الكوف ،ءأف اهلل قد قدر كل شي ا:ثانين 

ظهرت، كبعد ذلك تدخل ضمن مدارؾ الناس كذلك بدراستها ككجود عبلج ذلا، كىذا يتطابق سباما مع 
ل ُب تعٌرض قـو موسى كخبلصة اآليات تتمثٌ  ادلفهـو الذم كصلنا إليو لبياف لفظة اإلنزاؿ ُب القرآف الكرًن.
كذكر اهلل بأنو أتاىم من جهة السماء كذلك  للرجز باعتباره طاعوننا كعذابنا اضطربت لو النفوسي كاألبدافي،

 .  ُتإلشعار بأنو عذاب ال ديكن دفعو حىت ح
 إنزال اللباس.المطلب الثامن: 

اهلل تعاىل آدـ "بعد أف أمر ، ِٔاألعراؼ:  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چچ قاؿ تعاىل: 
ا ذلما، أباف أنو تعاىل أنزؿ كل ما حيتاجوف إليو ُب شؤكف كحواء باذلبوط إىل األرض، كجعل األرض مستقرن 

الدين كالدنيا، كمن صبلتها اللباس الذم حيتاج إليو ُب الدين كالدنيا. كذلك يقتضي شكر اهلل على نعمو 
ربضر كسبدف كعنواف احًتاـ لآلخرين، أما العرم كإظهار . ك"اللباس لئلنساف مظهر (72)العظيمة كعبادتو حبق"

األعضاء فهو مظهر من مظاىر البدائية كالتخلف، يتفق مع حالة اإلنساف البدائي كطريقة عيشو ُب الصحارم 
كالودياف، لذا امنت اهلل تعاىل بإنعامو على البشرية، إذ أكجد ذلم أنواع األلبسة لسًت العورات كالعيوب، كسلتلف 

 .(73)ياش كاألصواؼ للتنعم كالراحة"الر 
، قاؿ الزسلشرم: (74)من أجل ذلك صلد أف علماء التفسَت يذكركف أف ادلقصود بإنزاؿ اللباس إنزاؿ أسبابو

 من السماء، ألنو قضى شبة ككتب، أم قضى كقسم لكم، كقضاياه كقسمو توصف "جعل ما ُب األرض منزالن 
 . (75)فوظ"بالنزكؿ من السماء، حيث كتب ُب اللوح احمل
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: ال حاجة إىل إخراج اللفظ عن معناه ادلعركؼ لغة، فإف أنو ابن تيمية ُب فتول لو ُب معٌت النزكؿ ذكرك 

 كاهلل أعلم - اللباس ينزؿ من ظهور األنعاـ، فامنت سبحانو دبا ينتفعوف بو من األنعاـ ُب اللباس كاألثاث، كىذا
كىو كسوة األنعاـ من األصواؼ كاألكبار كاألشعار، كينتفع بو بنو معٌت إنزالو، فإنو ينزلو من ظهور األنعاـ،  -

آدـ ُب اللباس كالرياش، فقد أنزذلا عليهم، كأكثر أىل األرض كسوهتم من جلود الدكاب، فهي لدفع احلر 
. أم أنزؿ ادلاء كاألسباب اليت هبا يتخذ اللباس كاألطعمة (76)كالربد، كأعظم شلا يصنع من القطن كالكتاف

شربة، كالعلم ُب ذلك ادلاء كاألسباب، كالعلم بذلك، كإال ما عرؼ اخللق أف كيف يتخذ ذلك لباسنا كاأل
كذلك ذبد أف صبيع بركات ،(77)كاألطعمة كاألشربة، كأنشأ لكم ما تتخذكف منو اللباس كالطعاـ كالشراب

للباس الذم يسًت العورة، األرض تنسب إىل السماء كإىل اإلنزاؿ، "كالتعبَت بأنزلنا يفيد خصوصية البشر با
ا يزينكم، ألف الزينة غرض سوآتكم، كلباسن  ما يوار أنزلنا عليكم لباسُت: لباسن  مكبالرياش اليت يتزينوف هبا، أ

 . فما ادلقصود باإلنزاؿ للباس كالريش ُب ىذه اآلية الكردية؟(78)بها من طبيعة البشر"صحيح كحي 
ذلذه اآلية، ادلوافق لتطبيق معٌت اإلنزاؿ ُب القرآف الكرًن اجلواب على ذلك يستنبط من عبارات ادلفسرين 

 كىو: أف اإلنزاؿ ىو عملية كعي كإدراؾ كمعرفة بشيء من ادلقدرات اليت قدرىا اهلل لبٍت آدـ ُب األرض.
إنزاؿ مادتو من القطن كالصوؼ كالوبر كاحلرير كريش  - يقوؿ ادلراغي: "كمعٌت إنزاؿ ما ذكر من السماء

الناس َب استعمالو، بعد أف تعلموا كسائل صنعو دبا أكجد فيهم من الغرائز  ننٌ فتىا شلا كلدتو احلاجة ك الطَت كغَت 
كالصفات اليت هبا غزلوا كنسجوا كحاكوا ذلك على ضركب شىت كخاطوه على أشكاؿ ال حصر ذلا كال عد، 

 .(79)ىذا العهد الذم رقيت فيو الصناعات إىل أقصى مدل كأبعد غاية" كالسيما ُب
چ  چ  چ قولو:  أما ا ال يعرؼ فهذا يعٍت أف اإلنساف كاف عارين ، ِٔاألعراؼ: چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   

 چچ ڃ  ڃ  ڃ  چچ كقيل ُب قولو تعاىل:  ،اللباس، ٍب عرؼ بعد ذلك الغطاء " السرابيل"

كالسرابيل ىو . (80)ألف ما كقى احلر كقى الربد ؛ي احلر كالربد، فاكتفى بذكر احلر، إهنا القمص تقُٖالنحل: 
لقلة الوسائل اليت لديو، كذلك بعد ما كاف  ؛اللباس غَت ادلخيط، كلعلو أكؿ ما كصل إليو اإلنساف البدائي

ىو أكؿ  - عليو السبلـ -يستخدـ األكراؽ لتغطية عورتو، كما بينو علماء احلفريات، كييذكر أفَّ نيب اهلل إدريس 
أفَّ اخلياطة اليدكيٌة  در بالذكر ىناقت قبيلة يلبسوف اجللود، كجيالو  إذ كانوا ُب ذلك ؛من خاط الثياب كلبسها

كانت إبر اخلياطة األكىل مصنوعة من عظاـ، أك قركف احليوانات، ككانت أكؿ   إذ ؛(عاـ 200000)تعود إىل 
ستخدمة مصنوعةن من أكتار احليوانات، كُب القرف الرابع عشر ًبَّ ابتكار اإلبر احلديديٌة، كُب القرف 

ي
اخليوط ادل

 اخلامس عشر ظهرت إبر العُت الواحدة. 
؟! اجلواب: إف اهلل أعطى قفزة (81)خرل عن طريق ادلخيطم اإلنساف ربط قطعة جلد بقطعة جلد أعلَّ  نٍ فمى 

 .(82)ألهنم مل يعرفوا ذلك إال بوحي من السماء"ىذه الظاىرة عن طريق النبوات، " للناس بأف علمهم
ا : لباسن أنزلنا عليكم لباسُت م:كزينتو، أ ، استعَت من ريش الطَت، ألنو لباسونةكأما الريش فهو: "لباس الزي

كقاؿ اجلوىرم: الريش كالرياش دبعٌت، كاللبس  .(83)ا يزينكم، ألف الزينة غرض صحيح"كلباسن  ،ميوارل سوءاتك
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كادلعاش أم: النقد. كىذا يدؿ اخلصب " كىي كثرة ادلاؿ ك شى يى كقيل من فعل "رى  كاللباس، كىو اللباس الفاخر.

"الرياش قد يطلق على ما يسًت اجلسم كلو كيتجمل بو، كىو ظاىر الثياب. كما قد يطلق الرياش على  على أف
 .(84)العيش الرغد كالنعمة كادلاؿ.. كىي كلها معاف متداخلة كمتبلزمة"

فهنا نقوؿ: من علم اإلنساف ظاىرة التجريد االقتصادم ُب تبادؿ السلع؟ لقد قاـ االقتصاد على تبادؿ 
، فلكي تنقل ىذه العملية من ادلشخص إىل اجملرد كجب أف يكوف ىناؾ كحدة ى مبدأ ادلقايضة أكالن السلع عل

كىي عملية ذبريد حبتة لتبادؿ السلع. فهنا نقوؿ إف اهلل سبحانو كتعاىل  ،كىذا ما يسمى بالنقد ،قياس للسلعة
 كأعطى الناس دفعة إىل األماـ.  ،علمهم إياىا عن طريق النبوات

 . إنزال الحديدالمطلب التاسع: 
 .ِٓاحلديد:  چڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ قاؿ تعاىل: 

ا، ككانت معرفة اإلنساف للحديد نقلة نوعية كبَتة ُب حياة دف اليت عرفها اإلنساف قددين ااحلديد من ادلع
 ،كالتنزيل، نشَت إىل مسألة مهمةؿ اآلية الكردية كفق ما توصلنا لو من معاف لئلنزاؿ ك  اإلنسانية، كقبل أف نؤ 

ؿ العلماء ُب تكوف عنصر احلديد على الكرة األرضية، من العلماء من يؤكد أف احلديد معدف ًب اكىي: أقو 
ف انفجار النجـو العمبلقة ساعد على تشكل احلديد الذم إ إذا ُب األرض، إنزالو من السماء كمل يكن موجودن 

 غير طاقة يستلزم الحديد فتكوين، (85)باألرض كاستقرت ُب باطنهاًب قذفو على شكل نيازؾ اصطدمت 
، كالقوؿ اآلخر أف كل ادلواد ادلوجودة على األرض (86)الشمسية المجموعة في حتى وال األرض على موجودة

كانت موجودة قبل كجود األرض على شكل غبار ُب احليز الذم تكونت منها األرض، ذبمعت ىذه اجلزئيات 
    ا فوؽ حجر، كأف ادلواد اليت تأٌب لؤلرض مع النيازؾ كالشهب كغَتىا وؽ صخرة كحجرن كالصخور صخرة ف

 ال تصل إىل كاحد من عشرة بادلائة من ادلواد األصلية لؤلرض. 
فمنهم من ذىب إىل أف ، چڀ  ٺچ ولو تعاىل: قعلماء التفسَت اختلفوا ُب تأكيل كذلك صلد 

بعد تكوف األرض بواسطة الشهب اليت ترجم ضلوىا، كمنهم من ذىب إىل ا ين  حقيقاحلديد نزؿ من السماء نزكالن 
أف اهلل خلق احلديد على األرض كما خلق باقي  :أف قولو تعاىل: }أنزؿ{ معناىا جعل كخلق كقدر، أم

 ادلعادف، فبل يوجد أم معدف نزؿ على األرض بعد تكوينها.
لقوؿ الثاين من أقوؿ ادلفسرين، ُب كجوده ضمن اأنزؿ( ُب القرآف فإننا منيل إىل كعلى مفهومنا لكلمة )

ادلعادف األخرل ادلكونة لؤلرض، كلذلك يكوف إنزاؿ احلديد معناه دخوؿ معلومة كانت غَت مدركة ٍب صارت 
 مدركة للعقل اإلنساين، كىي إمكانية استخراج احلديد كتشكيلو.

حر، كاستخراجو من األمور الصعبة فاحلديد موجود ُب الطبيعة كلكنو موجود بشكل فلزات كغَت موجود 
خببلؼ الذىب كالفضة، كلكن كيف اكتشف اإلنساف احلديد؟ ىناؾ عبلمات تدؿ على أف اإلنساف اكتشف 

لؤلكل كالشرب،  ككآنيةا، كذلك بعد أف كاف يستخدـ أدكات من احلجارة كسبلح للصيد احلديد مبكرن 
كاف اكتشاؼ اإلنساف للحديد طفرة ُب حياتو شلا يدلنا   فاحلديد من ادلعادف اليت عرفها اإلنساف القدًن، كقد
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 چٺ ڀچعلى أف اإلنساف اكتشف احلديد كدخل مداركو عرب نبوة من النبوات، فعندما قاؿ تعاىل: 

كال يكوف ذلك إال عن طريق نبوة، فلم يكتشف احلديد  ،فهذا يعٍت إعبلـ اهلل اإلنساف بعنصر احلديد كفوائده
دبنافعو اليت علم من نزؿ عليهم القرآف، ما يشكلو احلديد ُب كقتهم، كزدنا ضلن معرفة دبا  ، ألف اهلل عرفناةن صدف

كىذا  ،چٺ ٺ ٺ ٿ ٿچ :م ُب حياتنا، ألجل ذلك قاؿ تعاؿهزاده استخداـ ىذا العنصر ادل
يد ىو سر معرفة اإلنساف للحديد ُب مرحلة مبكرة، فهنا تدخل سبحانو ليعطي طفرة معرفية ُب استخداـ احلد

ألف اإلنساف اكتشف النحاس  ؛النار كأنزلنا النحاس أك الذىب أك :كأنو مل يقل، چڀ ٺچلذا قاؿ 
 كالذىب كالنار دكف نبوة بل بادلبلحظة الزمنية الطويلة.

 ،ة خارج نطاؽ األرضكاف ادلعٌت أف احلديد مادة موضوعل چٺ ڀچكذلك إذا كانت اآلية: 
 چۇئ ۇئچكقولو:   ،ا إىل األرض من مكاف ماكأف اهلل نقلو إىل األرض، أم أف احلديد انتقل موضوعين 

 يأتً ليدؿ على أف احلديد موجود ضمن مكونات األرض كمل  چ ...ڀچ، لذا قاؿ تعاىل: ّْلقماف: 
ىذه ادلعلومة اليت مل تظهر سول ُب القرف  عجاز لغوم كعلمي، فمن أين حملمد من خارجها، كىذا إ

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئچ العشرين. كىذا مصداؽ قولو تعاىل:  ىئ     ىئوئ   

 .ّٓفصلت:  چىئ  ی  ی  ی  ی           جئ  حئ  
 المبحث الثاني: ما جاء فيه تنزيل دون إنزال.

 . ليه السالمتنزيل جبريل عالمطلب األول: 
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  چ  قاؿ تعاىل:  ٕٗالبقرة:  چژ   ژ  

جربيل: "اسم أعجمي عربتو العرب فلها فيو لغات، فبعضها موجودة ُب أبنية العرب، كجربيل الذم ىو  
كقنديل، كبعضها خارجة عن أبنية العرب فذلك كمثل ما عربتو العرب كمل تدخلو ُب بناء كإبريسم كفرند كآجر 

 كضلوه.
دبعٌت عبد كشللوؾ،  ،ىي كلها باألعجمية (سراؼك ميكو جرب ك )كذكر ابن عباس رضي اهلل عنو كغَته أف 

اسم اهلل تعاىل، كيقاؿ فيو إٌؿ، كمنو قوؿ أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو حُت مسع سجع مسيلمة: ىذا   (كإيل)
 .(87)كبلـ مل خيرج من إٌؿ"

زيل بأف القرآف الكرًن ذكر للمبلئكة إنزاؿ كتنزيل، فإنزاؿ لقد ربدثنا ُب حبث الفرؽ بُت اإلنزاؿ كالتن
مع األنبياء، كجاء ذكرىم  اادلبلئكة دخوذلم ضمن مداركنا، كرؤيتهم يقاتلوف مع ادلسلمُت، أك إنزاذلم نذرن 

مداركنا تفسَت ما حيدثونو من أكامر  ةخارج الوعي اإلنساين كعدـ استطاعبالتنزيل، كذلك أهنم مادة موضوعية 
يأٌب   ماهلل، كاستيعابو، كذلك كزعزعة قلوب ادلشركُت، كبث الرعب ُب قلوهبم، كقد حدث اإلنزاؿ جلربيل عندا

األفق. كقد تنزؿ جربيل بالقرآف  تلو ستمائة جناح قد سد يأٌب النيب  ماكهيئة إنساف، كالتنزيل لو عند
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ڻ  چ بعد أف ًب جعلو كإنزالو من صيغة غَت مدركة إىل صيغة مدركة، فلذا قاؿ تعاىل:  الكرًن على النيب 

 .ُٓٗالشعراء:  چۀ     ۀ  
ک چقولو تعاىل:  ، ُبالسبلـ ُب آيتُت ليو فذكر احلق سبحانو تنزيل جربيل ع ژ ژ ڑ ڑ ک  

ڻ  چكقولو تعاىل: ، ٕٗالبقرة:   چک ک گ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   الشعراء:  چڳ  ڳ     ڱ     ڱ  
أصبع "قاؿ أبو جعفر: "  چڑ ڑ  ک ک ک ک گ  ژ ژچففي قولو تعاىل:   .ُْٗ - ُّٗ

ا على أف ىذه اآلية نزلت جوابا لليهود من بٍت إسرائيل، إذ زعموا أف جربيل عدك أىل العلم بالتأكيل صبيعن 
بعدـ  . كفيها بياف سبب اجلحود الذم كصل إليو اليهود ُب زمن النيب (89)، كأف ميكائيل كيل ذلم"(88)ذلم

كىي أف الذم تنزؿ عليك بالقرآف ىو من ينزؿ بالعذاب كالعقاب، كما ذلك إال ألهنم  ،اإلدياف بو حبجة كاىية
 - تعاىل  –استعظموا أف يكوف ذلك لغَت ذرية إسرائيل، على القوؿ ادلوافق لسياؽ اآليات. "فىأىكذهبم اللَّو 

   ، ال كما تقوؿ اليهود. كما ينزؿ من العذاب كالشدائد، إمنا ينزؿ بأىمره، چک ک گچبزعمهم، فقاؿ: 
نزؿ باخلَت ذلم ُب دينهم  - عليو السبلـ - . كىذه ضباقة كجهالة منهم، ألف جربيل(90)ال من تلقاًء نفسو كذىاتو"

 وس جعبلىا ال تفرؽ بُت اخلَت كالشر.كُب دنياىم. كلكن احلقد كاحلسد إذا استوليا على النف
حُت تنزلو  غَت ميدرؾ للنيب  ليو السبلـيدؿ على أف جربيل ع چک  ک  ک  گ   چفقولو تعاىل: 

كما ُب   ها النيب عنأشد طرؽ الوحي اليت أخرب  كتلك الطريقة اليت ينزؿ هبا على قلب النيب  ،بالقرآف
كاف الضمَت ُب قولو: }نزلو{ على القرآف باعتبار أنو حاضر للذىن، أك على جربيل ألنو سبب   ءن األثر. كسوا

ڳ  ڳ     ڱ     چاحلديث القرآين، فالتنزيل بادلعٌت الذم ارتضيناه حاصل فيهما، كيدؿ عليو تأكيل قولو تعاىل: 

ربيل حبيث أنو سللوؽ غَت فقراءة التشديد لقولو: }نزَّؿ{ كنصب }الركحى{ فيكوف التنزيل ىنا جل ،چڱ 
مدرؾ لبٍت آدـ كليس ُب متناكؿ عقولنا، كأما قراءة التخفيف: }نزىؿ{ كرفع }الركحي{ فيكوف القرآف ىو التنزيل 

ڳ  چ  :لقولو تعاىل كيتناكؿ جربيل ألنو األداة اليت يتوصل هبا إىل قلب ، ُِٗالشعراء:  چگ  گ  گ  
 چڳ  ڳ     ڱ     ڱ  چ ببل كاسطة، فقاؿ:   من اهلل تعاىل إىل زلمد ، كيرفع توىم "أف يكوف تنزيبلن النيب 

مك إياه، كأثبتو ُب قلبك إثبات كفهٌ  حفظكو: مأ  بو عىلى قػىٍلًبكى  الركح نازالن . فػ"جعل اهلل(91)" ُّٗالشعراء: 
 .(92)" ٔاألعلى:  چڭ ڭ  ۇچ :ما ال ينسى، كقولو تعاىل

ألنو صلاة  :ا من حيث خلق من الركح، كقيلكمساه ركحن  ،السبلـ كادلقصود بػ"الركح األمُت جربيل عليو
 ،ألنو ركح كلو ال كالناس الذين ُب أبداهنم ركح :اخللق ُب باب الدين فهو كالركح الذم تثبت معو احلياة، كقيل

 .(93)ا ألنو مؤسبن على ما يؤديو إىل األنبياء عليهم السبلـ، كإىل غَتىم"كمساه أمينن 
لئلشارة إىل أف القرآف ينزؿ على القلب ليحفظ ُب الصدكر، الى أف يكتفى فيو قلب "كالتنزيل على ال

بالسطور؛ ألف السطور جيرم فيها التصحيف كالتحريف، أما ما حيفظ ُب القلب فإنو ُب أماف الى جيرم فيو 
 .(94)تغيَت كال تبديل"
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  .تنزيل الشياطينالمطلب الثاني: 

 َُِالشعراء:   چٿ  ٹ  ٹ      ٹ  چ قاؿ تعاىل: 
كالشَّيطافي: فيعاؿ من شطن، أم: بعد. كىو: كل  عاتو من اإلنس كاجلٌن  ،الشياطُت صبع شيطاف"

ألف من  ؛. فالشياطُت سللوقات سيئة الطباع. كادلقصود بو ىنا مردة اجلن من ذرية إبليس(95)كالدكاٌب"
سجاياىم الفساد كإضبلؿ العباد، ابتلى اهلل هبم بٍت آدـ كأعطاىم من القدرة على التشكل كربمل ادلشاؽ ُب 

 سبيل إظبلؿ اخللق.
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ     چ فبعد أف أباف احلق سبحانو ادللك ادلوكل بنزكؿ القرآف بقولو:  

معو شيطاف ديلي عليو،   اف زلمدن إشبهة اليت تقوؿ بُت الرد على ال ، ُّٗ - ُِٗالشعراء:  چڱ  
كالكهنة، فأباف تعاىل أف الشياطُت ليسوا أداة لنقل القرآف، ألف طبيعتهم غَت قادرة على  (96)شأنو شأف الشعراء

 ذلك، فمع إثبات تنزذلم، نفي مقدرهتم على ربمل كبلـ اهلل تعاىل.
 كىو يقرأ على قريش سورة النجم بعد ا باطبلن كبلمن   كقد جاء ُب اآلثار أف الشيطاف أملى على النيب 

)تلك الغرانيق العلى كإف  َِ - ُٗالنجم:   چھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  چ قولو تعاىل: 
حىت ال يتغَت عليو اإلذلاـ كال يتوحش من االستجبلب. كمع  شفاعتهن لًتذبى( بصوت يشبو صوتو 

ڳ  ڳ  چ ، قاؿ تعاىل: (97)بنسخ اهلل ما ديليو عليو الشيطاف احتماؿ صحة اخلرب فإف ذلك ينجلي عنو 

ں ں   ڱ   فاألمر ُب تنزؿ القرآف ليس إال دلن ، ِٓاحلج:   چڻ  ڻ  ڻ    ڻڳ  ڱ  ڱ   ڱ   
كإف اهلل جعل القرآف  ؟!كأما الشياطُت فهم عن مساعو معزكلوف فكيف بتحملو، ،اصطفاه اهلل من مبلئكتو

 چٿ ٹ ٹ ٹچ ميٍعجزان كمنهجان، كادلعجزة ال يتسلَّط عليها إنس كال جن فيفسدىا، قاؿ تعاىل:
"يقوؿ تعاىل ذكره: كما تنزلت هبذا القرآف الشياطُت على زلمد، لكن، كيف كالكتاب نزؿ على زلمد عدك 

ذ ر أتباعو منهم:   چ ڭ ۇ ۇ ڭ ڭچللشياطُت، يلعنهم ُب كل مناسبة، كحيي

ڄ   ڄچكيقوؿ احلق سبحانو: ، ِٖٔالبقرة:  ڃ    چ  چ    ڄڦ  ڦ  ڦ    ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  

ليو عليو، كىو عدكه؟ٔفاطر:  چچ كما  كلكنو ينزؿ بو الركح األمُت. "(98). فكيف إذف ديده الشيطاف كديي
بو، ألهنم ال يصلوف إىل كما يستطيعوف أف يتنزلوا ، نزلوا بو عليو، كال يصلح ذلم ذلكينبغي للشياطُت أف ي

الشياطُت عن مسع ف ُِِالشعراء:  چڦ ڦ ڄ ڄچ استماعو ُب ادلكاف الذم ىو بو من السماء.
ٍعزيكليوفى ألنو . "(99)ف من ادلكاف الذم ىو بو من السماء دلعزكلوف، فكيف يستطيعوف أف يتنزلوا بو"آالقر  لىمى

مشركط دبشاركة ُب صفاء الذات كقبوؿ فيضاف احلق كاالنتقاش بالصور ادللكوتية، كنفوسهم خبيثة ظلمانية 
. كقد (100)شريرة بالذات ال تقبل ذلك كالقرآف مشتمل على حقائق كمغيبات ال ديكن تلقيها إال من ادلبلئكة"

ذبد  . ككذلك(101)"لوا القرآف، كلو فعلوا ذلك الحًتقواال يستطيعوف أف حيم"ركم عن ابن عباس أنو قاؿ: 
"أهنم ليس ذلم رغبة ُب مثل ىذا القرآف العظيم، كإمنا ينزلوف على من يشاكلهم كيشاهبهم من الكهاف الكذبة؛ 
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 ُِِالشعراء:   چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے     ے  ۓ    چأم: أخربكم.  چۀ  ہچكذلذا قاؿ اهلل: 

أم: كذكب ُب قولو، كىو األفاؾ األثيم، أم: الفاجر ُب أفعالو. فهذا ىو الذم تنزؿ عليو الشياطُت   ،ِِِ –
. "فمن ال ينزؿ إال (102)ا كذبة فسقة"كالكهاف كما جرل رلراىم من الكذبة الفسقة، فإف الشياطُت أيضن 

ا؛ إذ مل ا مل ا عندىم أف زلمدن بكذب كباطل ال ينزؿ إال على كذاب أفاؾ، ككاف معلومن  يكذب قط كال أفك أبدن
كيف يتنزؿ عليو الشياطُت كىو معركؼ عندكم أنو   -كاللَّو أعلم  -يأخذكه يكذب فيما بينهم قط، فيقوؿ 

 .(103)ليس بكذاب كال أفاؾ، كقد تعلموف أف الشياطُت ال ينزلوف إال بكذب كباطل؟!"
على األرض ك"إمنا قاؿ: )تنزؿ( ألهنا أم أف تنزؿ الشياطُت ادلقصود بو أهنم سللوقات موجودة تعيش 

ڱ ڱ ڱ   ڱ ں چ، غَت ميدرىكة لنا بٍت البشر قاؿ تعاىل: (104)أكثر ما تكوف ُب اذلواء، كأهنا سبر ُب الريح"

أهنم مادة  :مأ ،فشأهنم شأف ادلبلئكة بالنسبة لذكرىم دبصطلح )التنزيل( ،ِٕاألعراؼ:  چ ں ڻ ڻ
ا، اإلنساين. كألجل ذلك صلد من ينكر كجودىم، لعدـ القدرة على إثباهتم مادين  موضوعية خارجة عن اإلدارؾ

بادلكتشفات، فعل عدـ القدرة على رؤيتنا ذلم يرجع إىل األبعاد اليت خلقها اهلل، كىي غَت مدركة  ءكالعامل ملي
 زاؿ خارج نطاؽ اختصاصو.ألجهزتنا احملدكدة. كالعلم عاجز حىت اليـو عن اقتحاـ تلك ادلنطقة الغيبية اليت ال ت

 

 :الخاتمة
لقد فرؽ صباعة من أرباب التحقيق بُت لفظيت اإلنزاؿ كالتنزيل، كلكن مل يصلوا إىل معٌت مضطرد يصلح 
 لتطبيقو ُب صبيع ادلواضع اليت كرد فيها اإلنزاؿ كالتنزيل، إال إشارات يسَتة، كقد صبعنا أقواؿ العلماء كرأينا أهنا 

التنزيل: ىو عملية نقل موضوعي خارج الوعي اإلنساين. كاإلنزاؿ: ىو عملية نقل  :اآلٌبال زبرج عن ادلفهـو 
 ادلادة من غَت ادلدرؾ إىل ادلدرؾ.

  ظهرت النتائج اآلتية:ىذا ادلفهـو على األماكن اليت كرد فيها إنزاؿ فقط ك  كقد طبقتي 
العلـو اليت مل تكن ضمن مدركاهتم، فجعلت ضمن مدركات ىذين  ىوما أنزؿ على ادللكُت، أف  .1

 . ادللكُت

كأصحابو كاستقراء األحداث  اخلربات احلربية اليت دخلت مدارؾ النيب  ادلقصود هبااألمنة  إنزاؿأف  .2
 .الستنباط األحداث

إما عن  ،إدخاؿ أساليب كطرؽ تركيض األنعاـ ُب مفاىيم كمدركات اإلنسافىو: إنزاؿ األنعاـ أف  .3
  طريق طوؿ ادلمارسة، أك عن طريق نبوة.

كأف تكوف  ،ُب دعول النبوة  لو ةمعجزة كونية حٌسية مشاىدة،  تكوف معضدكىو إنزاؿ اآلية كأف  .4
أف تدخل ضمن معارفهم كحدكد  :أم ،تلك ادلعجزة من جنس ادلعجزات اليت حدثت لؤلنبياء قبلو

 .إدراكهم
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فأحسوا هبا  اهلل طمأنينتو كثباتو على رسولو كعلى ادلؤمنُت الذين كانوا معوأفرغ كأف إنزاؿ السكينة كىي:  .5

ضمن األسباب اليت جعلت  فلذا كاف ، جوارحهم فعادكا أشد شلا كانوا كثبتتكامتؤلت قلوهبم هبا 
  تزاف كمراجعة ما تومهوه من عدـ القدرة.على اال اعدىم رؤيتو ثابتن االسكينة تدخل مدركات ادلؤمنُت كس

تعينك ك  ،ا لنا مىت شئناالوسائل اليت ذبعل ذلك الرزؽ مهيئن ك  عارؼادلاكتساب  :ىوكأف إنزاؿ الرزؽ  .6
  ذا الرزؽ.هبللوصوؿ إىل كيقية االنتفاع 

كلكن ىذا  ،كلردبا أهنم كانوا جيدكف لبعضهم دكاء، أنو كاف كباء يعرفو أىل ذلك الزمنكإنزاؿ الرجز كىو  .7
ا حىت أىلك منهم الكثَت، كيدؿ على ذلك مل يستطيعوا أف جيدكا لو عبلجن الرجز الذم أنزلو اهلل عليهم 

 . كصفو تعاىل ذلذا الرجز باإلرساؿ ُب موضع آخر
شلا كلدتو ، ا ال يعرؼ اللباس، ٍب عرؼ بعد ذلك الغطاءيعٍت أف اإلنساف كاف عارين كأف إنزاؿ اللباس  .8

     على ضركب شىت كخاطوه على أشكاؿ استعمالو، كنسجوا كحاكوا ذلك  ن الناس ُبن  فتاحلاجة ك 
  .ال حصر ذلا كال عد

كال يكوف ذلك إال عن طريق  ،إعبلـ اهلل اإلنساف بعنصر احلديد كفوائده يقصد بو إنزاؿ احلديد كأف .9
ألف اهلل عرفنا دبنافعو اليت علم من نزؿ عليهم القرآف، ما يشكلو  ة؛نبوة، فلم يكتشف احلديد صدف

كىذا ىو سر معرفة  ،هم ُب حياتنااحلديد ُب كقتهم، كزدنا ضلن معرفة دبا زاده استخداـ ىذا العنصر ادل
 .اإلنساف للحديد ُب مرحلة مبكرة، فهنا تدخل سبحانو ليعطي طفرة معرفية ُب استخداـ احلديد

يدؿ على أف ليو السبلـ شلا تنزيل جربيل عى األماكن اليت كرد فيها تنزيل فقط كىي؛ ًب التطبيق عل .10
أشد  حُت تنزلو بالقرآف كتلك الطريقة اليت ينزؿ هبا على قلب النيب  جربيل ع غَت ميدرؾ للنيب 

 كما ُب األثر.   طرؽ الوحي اليت أخرب هبا النيب 
ات موجودة تعيش على األرض كإمنا قاؿ: )تنزؿ( ألهنا أكثر ادلقصود بو أهنم سللوق تنزيل الشياطُتكأف  .11

فشأهنم شأف ادلبلئكة بالنسبة لذكرىم  ،ما تكوف ُب اذلواء، كأهنا سبر ُب الريح، غَت ميدرىكة لنا بٍت البشر
 اإلنساين.  اإلدراؾأهنم مادة موضوعية خارجة عن  :مأ ،دبصطلح )التنزيل(

من حبر العلـو ادلكنونة ُب كتاب اهلل اجمليد، كما نريد دبا توصلنا إليو سبيزنا  فهذا جهد ادلقل ُب معرفة شيءو 
لوىم إىل أك رفعة، إف نريد إال اإلصبلح ما استطعنا، كما التوفيق إال باهلل، اللهم أخرجنا من ظلمات اجلهل كا

ا كىمىا كينَّا احلٍىٍمدي }كعلينا دبعرفة العلم، كسهل أخبلقنا باحللم،  نور احلق كالفهم، كامنن انىا ذًلىذى لًلًَّو الًَّذم ىىدى
انىا اللَّوي   .{لًنػىٍهتىًدمى لىٍوالى أىٍف ىىدى
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 الهوامش:

 

 (. 7/367(، كينظر: كتاب العُت، اخلليل بن أضبد: )417/ 5معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: ) (1)
 (.11/656ينظر: لساف العرب، ابن منظور: ) (2)
 .(. بتصرؼ30/479تاج العركس من جواىر القاموس، للزبيدم: ) (3)
        بادية أخرل، كعلى الشعر الذم ال يعيبو احلشوية ة ُب بادية كاستخداـ مرادفها ُب قياسان منو على استخداـ العرب للكلم (4)

 كال الًتادؼ.
 كقد بينا أقواؿ العلماء ُب حبث الفرؽ بُت اإلنزاؿ كالتنزيل دراسة نظرية، رللة جرش، اجمللد الثاين كالعشركف، العدد األكؿ. (5)
رؽ بُت اللفظتُت قوؿ الواحدم، كالزسلشرم، كالراغب ذىب إىل القوؿ بالفرؽ بُت اللفظتُت صبع من اللغويُت كادلفسرين، فالف (6)

 األصفهاين، كابن فارس، كالسمُت احلليب، كابن الزبَت الغرناطي، كغَتىم. 
(، كمعبد، زلمد أضبد زلمد معبد، نفحات من علـو القرآف، )القاىرة: دار السبلـ، 19 – 2/16ينظر: ادليزاف ُب تفسَت القرآف: ) (7)

 .54 -53(، صـ 2005ىػ / 1426، 2ط
 (.2/295، ك بياف ادلعاين مبل حويش: )799ينظر: ادلفردات ُب غريب القرآف، الراغب األصفهاين: ص (8)
 (.197/ 1األمثل ُب التفسَت، الشَتازم: ) (9)
جبزئيات األخبار "بينا غَت مرة أف القصص جاءت ُب القرآف ألجل ادلوعظة كاالعتبار ال لبياف التاريخ كال للحمل على االعتقاد (10)

عند الغابرين، كإنو ليحكى من عقائدىم احلق كالباطل، كمن تقاليدىم الصادؽ كالكاذب، كمن عاداهتم النافع كالضار، ألجل ادلوعظة 
يدؿ  كاالعتبار، فحكاية القرآف ال تعدك موضع العربة كال تتجاكز موطن اذلداية، كال بد أف يأٌب ُب العبارة أك السياؽ كأسلوب النظم ما

 (.330/ 1على استحساف احلسن كاستهجاف القبيح" . تفسَت ادلنار، رشيد رضا: )
 (.138/ 1تفسَت أيب السعود: ) (11)

 (.1/96( ينظر: إعراب القراءات الشاذة، العكربم: )(12
 (.332/ 1تفسَت ادلنار: ) (13)
  (.331/ 1ادلصدر نفسو: )(14)

فىًإنَّوي چ"كاإلذف نوعاف: إذف قدرم، كىو ادلتعلق دبشيئة اهلل، كما ُب ىذه اآلية، كإذف شرعي كما ُب قولو تعاىل ُب اآلية السابقة:  (15)

ست كُب ىذه اآلية كما أشبهها أف األسباب مهما بلغت ُب قوة التأثَت، فإهنا تابعة للقضاء كالقدر لي چعىلىى قػىٍلًبكى بًًإٍذًف اللَّوً نزلىوي 
مستقلة ُب التأثَت، كمل خيالف ُب ىذا األصل من فرؽ األمة غَت القدرية ُب أفعاؿ العباد، زعموا أهنا مستقلة غَت تابعة للمشيئة، 

 (.61فأخرجوىا عن قدرة اهلل، فخالفوا كتاب اهلل كسنة رسولو كإصباع الصحابة كالتابعُت". تفسَت السعدم: )ص: 
 (.4/64(، كالسَتة النبوية أبن ىشاـ: )2/144(، كتفسَت ابن كثَت: )7/317ينظر: تفسَت الطربم: ) (16)
 (.153تفسَت السعدم: )ص:  (17)
 (.393/ 9تفسَت الرازم: ) (18)
 (.153/ 4تفسَت ادلنار: ) (19)
 (.510/ 2تفسَت ادلاتريدم: ) (20)

 .( ادلصدر نفسو(21
 (.153تفسَت السعدم: )ص:  (22)
 بتصرؼ. (68 - 62ينظر: قصص األنبياء: )ص(23)
 (.1120/ 12(، التفسَت القرآين للقرآف: )198/ 12(، التفسَت الوسيط، لطنطاكم: )520/ 4ينظر: تفسَت ابن عطية: ) (24)
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(، تفسَت البيضاكم: 222/ 8(،  تفسَت الثعليب: )243/ 7(، تفسَت أيب السعود: )114/ 4ينظر: الكشاؼ الزسلشرم: ) (25)
(5 /37.) 
 (.424/ 26(، تفسَت الرازم: )217/ 2تفسَت ابن جزم: )(26)
 (.3039/ 5ُب ظبلؿ القرآف: ) (27)
 (.659/ 8تفسَت ادلاتريدم: ) (28)
 (.339/ 1ينظر: مناىل العرفاف ُب علـو القرآف: ) (29)
على صبلة امسية، فادلقصود هبا عدـ شيء لوجود شيء، كقوؿ إنساف آلخر: لوال زيد عندؾ ألتيتك، كبذلك « لوال»إف دخلت  (30)

على صبلة فعلية فاعلم أهنا حث  « لوال»حرؼ امتناع لوجود، كإف دخلت « لوال»دـ ذىابو إىل فبلف لوجود زيد عنده. كىكذا تكوف ينع
 (.5832/ 10كربضيض. تفسَت الشعراكم: )

 (.91(. كينظر دلعاين اآلية ُب القرآف: الوجوه كالنظائر أليب ىبلؿ العسكرم: )ص48/ 15تفسَت الطربم: ) (31)
 (.133/ 4تفسَت أيب السعود: ) (32)
 (.270/ 11(، كتفسَت ادلنار: )257/ 4ينظر: تفسَت ابن كثَت: ) (33)
 (.13/ 19تفسَت الرازم: ) (34)
 (.454/ 4تفسَت ابن كثَت: ) (35)
 (.39/ 19تفسَت الرازم: ) (36)
 (.434/ 4تفسَت ابن كثَت: ) (37)
كفيو إنذار ذلم بالعذاب كىو قسماف: عذاب االستئصاؿ دلن أكتوا ما اقًتحوا على رسلهم من اآليات فأصركا على اجلحود  (38)

/ 11كالعناد، كعذاب من مل يؤتوا ذلك كىو خذالهنم كنصر الرسل عليهم ُب الدنيا كما كراءه من عذاب اآلخرة. تفسَت ادلنار: )
270.) 

 فاتنا ُب حبث الفرؽ بُت اإلنزاؿ كالتنزيل، دراسة نظرية. إنزاؿ كتنزيل )آية( شلا (39)
كزعموا أف السكينة معربة عن )شكينا( ُب اللغة العربانية. كما ُب سفر صموئيل من سفر ادللوؾ األكؿ ُب األصحاح الرابع كما  (40)

 (.182/ 2بعده. تفسَت القامسي: )
 (.5/2136(، كالصحاح: )313/ 5ينظر: كتاب العُت ) (41)
 (159التعريفات )ص (42)

 (.411(. كينظر: التوقيف على مهمات التعاريف: )ص19/ 16تفسَت الرازم: ) (43)
 (.326/ 5تفسَت ادلاتريدم: ) (44)
 (.329/ 5تفسَت الطربم: ) (45)
 (.332تفسَت السعدم: )ص:  (46)
 (.149/ 26التحرير كالتنوير، ابن عاشور: ) (47)
كالصحيح أف التابوت كانت فيو أشياء فاضلة من بقايا األنبياء كآثارىم، فكانت النفوس تسكن إىل ذلك كتأنس بو كتقول.  (48)

 (.333/ 1تفسَت ابن عطية: )
( داللة نقض قوؿ ادلعتزلة؛ ألنو مس (49) اىم مؤمنُت بعد ما كاف منهم كُب قولو: )ٍبيَّ أىنٍػزىؿى اللَّوي سىًكينىتىوي عىلىى رىسيوًلًو كىعىلىى اٍلميٍؤًمًنُتى

 التويل، كالتويل مل خيرجهم من اإلدياف على ما قالوا. ادلرجع السابق.
 (.849/ 1التفسَت الوسيط للزحيلي: ) (50)
 (.19/ 16تفسَت الرازم: ) (51)
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 (.163/ 4التفسَت ادلظهرم: ) (52)
 (.79/ 28تفسَت الرازم: ) (53)
 (.3326/ 6ُب ظبلؿ القرآف: ) (54)
 (.3312/ 6ظبلؿ القرآف: ) ُب (55)
 (.84/ 28تفسَت الرازم: ) (56)
 (.6007/ 10تفسَت الشعراكم: ) (57)
ذكر أبو السعود: أف ادلرادى بالرزؽ ما حل ذلم كجعليو منزالن ألنو مقٌدره ُب السماء زلٌصله ىو أك ما يتوقف عليو كجودنا أك بقاءن  (58)

 (.156/ 4كالتلوين. تفسَت أيب السعود: ) بأسباب مساكيةو من ادلطر كالكواكًب ُب اإلنضاج
 (.111/ 15تفسَت الطربم: ) (59)
 (.335/ 11تفسَت ادلنار: ) (60)
 (.335/ 11تفسَت ادلنار: ) (61)
 (.56/ 6تفسَت ادلاتريدم: ) (62)
 (.1781/ 3ُب ظبلؿ القرآف: ) (63)
 (.6005/ 10تفسَت الشعراكم: ) (64)

 (.878/ 3الصحاح: ) (65)
 (.277/ 1تفسَت ابن كثَت: ) (66)
 (.269/ 1تفسَت ادلنار: ) (67)
 (.166/ 1التفسَت ادلنَت للزحيلي: ) (68)
صلى اهلل عليو كسلم: )الطٌاعوفي رًٍجزه أيرًسل على طائفةو من  -قاؿ رسوؿ اهلل (، كقد جاء ُب حديث: 1491مسند أضبد: ح ) (69)

 (1588. ادلوطأ: ح )بٍت إسرائيل(
 (.4403/ 7(، تفسَت الشعراكم: )390/ 15م: )تفسَت الراز  (70)
 (.151/ 1تفسَت ابن عطية: ) (71)
 (.168/ 8التفسَت ادلنَت للزحيلي: ) (72)
 (.645/ 1التفسَت الوسيط للزحيلي: ) (73)
(، تفسَت األلوسي: 338/ 3(، التفسَت ادلظهرم: )221/ 14(، تفسَت الرازم: )509/ 1ينظر: تفسَت السمرقندم: ) (74)
 (، كغَتىا.225/ 4(، تفسَت الثعليب: )4/343)
 (.2/97الكشاؼ: ) (75)
 (.27/ 5( كتفسَت القامسي: )12/255ينظر فتاكل ابن تيمية: ) (76)
 (.393/ 4تفسَت ادلاتريدم: ) (77)
 (.260/ 5التفسَت الوسيط لطنطاكم: ) (78)
أف امتنانو علينا بلباس الزينة دليل على إباحتها كالرغبة ُب (، ٍب أكمل بكبلـ صبيل قاؿ فيو: "كال شك 125/ 8تفسَت ادلراغي: ) (79)

استعماذلا، فاإلسبلـ دين الفطرة كليس فيو ما خيالف ما تدعو إليو احلاجة. كحب الزينة من أقول غرائز البشر الدافعة ذلم إىل إظهار 
ة كعندما توصلوا إىل سبب سقوطها صار ذلك سنن اهلل ُب اخلليقة" ا ق. فالتفاح يسقط كل يـو كالناس يركف ىذه الظاىرة متكرر 

 )إنزاؿ( كىو اكتشاؼ اجلاذبية.
 (.29/196(، كتاج العركس: )7/344نظر: كتاب العُت: )ي (80)
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ـ ثورةن تكنولوجٌيةن، كصناعٌيةن، كاجتماعٌيةن، إذ 1846أحدث اخًتاع ماكينة اخلياطة من ًقبل )إلياس ىاك( من كونيتيكت عاـ  (81)
بلبس من األمور الرخيصة كالسريعة، كسامهت أيضنا ُب إنشاء أكرب كأحدث مصانع الغزؿ كالنسيج، كغٌَتت الطريقة أصبحت صناعة ادل

اليت يتم فيها تصنيع ادلبلبس، كساعدت نساء الطبقات الوسطى على إثبات قدرهتٌن ُب إتقاف العمل باآلالت ادلعقدة، كبالتايل أصبحت 
 أم آلة أخرل، كُب العصر احلديث أصبحت اخلياطة رمزنا إىل عمل ادلرأة. ماكينة اخلياطة ذات قدر مقارنةن مع

 (.393/ 4تأكيبلت أىل السنة: ) (82)
 (.97/ 2تفسَت الكشاؼ: ) (83)
 (.1278/ 3(، كُب ظبلؿ القرآف: )213/ 1ينظر: رلاز القرآف: ) (84)
لذا كجد ُب اآلثار أف معظم استخدامات احلديد اعتمدت على احلديد النيزكي من قبل اإلنساف القدًن، حىت احلديد الذم كاف  (85)

يعثر عليو بالتنقيب كاف يظن أنو من احلديد النيزكي نزؿ من السماء فكانوا يسمونو )معدف السماء(، لعدـ كجود الوسائل اليت سبيز ذلم 
 النازؿ من غَته.

  https://xwww.mutah.edu.jo/eijaz/ironarabic.htmشبكة بياف اإلسبلـ:  (86)
 (.183/ 1تفسَت ابن عطية: ) (87)
ىذا مطبقُت على إنكار ذلك "من الناس من استبعد أف يقوؿ قـو من اليهود: إف جربيل عدكىم قالوا: ألنا نرل اليهود ُب زماننا  (88)

مصرين على أف أحدا من سلفهم مل يقل بذلك، كاعلم أف ىذا باطل ألف حكاية اهلل أصدؽ، كألف جهلهم كاف شديدا كىم الذين 
 (.611/ 3[". تفسَت الرازم: )138قالوا، اجعل لنا إذلا كما ذلم آذلة ]األعراؼ: 

 (.377/ 2تفسَت الطربم: ) (89)
 (.517/ 1تفسَت ادلاتريدم: ) (90)
 (.530/ 24تفسَت الرازم: )( 91)
 (.334/ 3تفسَت الكشاؼ: ) (92)
 (.530/ 24مفاتيح الغيب: ) (93)
 (.328/ 1زىرة التفاسَت: ) (94)
 (.2144/ 5(، كالصحاح تاج اللغة كصحاح العربية: )237/ 6كتاب العُت: )  (95)
ليو الش ٍعر، كعندىم كادو ييسمَّى كادم  (96) ىو كادم اجلن، فيقولوف: فبلف عبقرم أم: موصوؿ باجلن « عبقر»فلكل شاعر شيطاف ديي

 (.10701/ 17ُب ىذا الوادم. تفسَت الشعراكم: )
 (.35( كقد حكم األلباين على صبيع طرؽ األثر بالضعف. ينظر نصب اجملانيق لنسف قصة الغرانيق: )ص(97

 (.10701/ 17تفسَت الشعراكم: ) (98)
 (.403/ 19تفسَت الطربم: ) (99)
 (.151/ 4تفسَت البيضاكم: ) (100)
 (.569/ 2تفسَت السمرقندم: ) (101)
 (.172/ 6تفسَت ابن كثَت: ) (102)
 (.92/ 8تفسَت ادلاتريدم: ) (103)
 .(145/ 13تفسَت القرطيب: ) (104)

 
 

https://xwww.mutah.edu.jo/eijaz/ironarabic.htm
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 :مصادر البحث
إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرًن، أيب السعود، العمادم زلمد بن زلمد بن مصطفى، دار إحياء الًتاث  .1

 ، د.ت.طد.العريب، بَتكت، 
 ق.1384، 1الشَتازم، ناصر مكاـر الشَتازم، قم: سليماف زادة، ط ،األمثل ُب التفسَت .2
 إحياء دار، ادلرعشلي عبدالرضبن زلمد: قيق، ربالشَتازم عمر نب عبداهلل، البيضاكم، التأكيل كأسرار التنزيل أنوار .3

 .ىػ1418  ،1، طبَتكت – العريب الًتاث
 ىػ.1382ط، د مبل حويش آؿ غازل عبد القادر، دمشق: مطبعة الًتقي،  ،بياف ادلعاين .4
ربقيق: رلموعة من  دبرتضى،زلٌمد بن زلٌمد بن عبد الرٌزاؽ احلسيٍت ادللٌقب الزبيدم، تاج العركس من جواىر القاموس،  .5

 ، د. ط، د. ت.احملققُت، دار اذلداية
، دار الكتب العلمية، بَتكتتأكيبلت أىل السنة .6  - ، ادلاتريدم، زلمد بن زلمود، أبو منصور، ربقق: د. رلدم باسلـو

 ـ.2005 -ىػ 1426، 1لبناف، ط
 ،1، طلبناف – بَتكت العريب، التاريخ مؤسسة ،التونسي الطاىر زلمد بن الطاىر زلمد، عاشور ابن، كالتنوير التحرير .7

 .ـ2000/ىػ1420
 األرقم دار شركة، اخلالدم عبداهلل الدكتور: قيق، ربالغرناطي الكليب أضبد بن زلمد، جزم ابن التنزيل، لعلـو التسهيل .8

 .ىػ 1416  ،1، طبَتكت – األرقم أيب بن
9.  ،  .ـ1997ط ، د.تفسَت الشعراكم، زلمد متويل الشعراكم، مطابع أخبار اليـو
 .ـ1990، للكتاب العامة ادلصرية اذليئة، رضا رشيد زلمد، (ادلنار تفسَت) احلكيم القرآف تفسَت .10
كالتوزيع، تفسَت القرآف العظيم، ابن كثَت، إمساعيل بن عمر بن كثَت، ربقق : سامي بن زلمد سبلمة، دار طيبة للنشر  .11

 .ـ1999 -ىػ 1420، 2ط
 ، د.ت.طد.مصر،  -التفسَت القرآين للقرآف، عبد الكرًن يونس اخلطيب، دار الفكر العريب،  القاىرة  .12
، 1شركة مكتبة كمطبعة مصطفى الباىب احلليب كأكالده، مصر، ط تفسَت ادلراغي، ادلراغي، أضبد بن مصطفى ادلراغي، .13

 .ـ1946 -ىػ 1365
 .ىػ1412، 1، طالباكستاف – الرشدية مكتبة، التونسي نيب غبلـ: قيق، رباهلل ثناء زلمد ادلظهرم،، ادلظهرم التفسَت .14
، 1القاىرة، ط  –التفسَت الوسيط لطنطاكم، زلمد سيد طنطاكم، دار هنضة مصر للطباعة كالنشر كالتوزيع، الفجالة  .15

 .ـ1997
 .ىػ1422، 1الفكر، دمشق، طىبة بن مصطفى الزحيلي، دار ك التفسَت الوسيط للزحيلي،  .16
، اللوحيق معبل بن عبدالرضبن: قيق، ربناصر بن عبدالرضبن، السعدم، ادلناف كبلـ تفسَت ُب الرضبن الكرًن يسَتت .17

 .ـ2000 -ىػ1420 ،1، طالرسالة مؤسسة
، 1القرآف، الطربم، زلمد بن جرير، ربقق: أضبد زلمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط أم جامع البياف ُب تأكيل .18

 .ـ2000 -ىػ 1420
دار عامل الكتب، الرياض، ، ربقيق : مسَت البخارم، زلمد بن أضبد بن أيب بكر، القرطيب، اجلامع ألحكاـ القرآف .19

 .ـ2003ىػ/ 1423، ادلملكة العربية السعودية
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 علي: قيق، رباحلسيٍت عبداهلل بن زلمود الدين شهاب، األلوسي، ادلثاين كالسبع العظيم آفالقر  تفسَت ُب ادلعاين ركح .20
 .ىػ1415 ،1، طبَتكت – العلمية الكتب دار، عطية عبدالبارم

 ، د ت.1، طالعريب الفكر دار، مصطفى بن أضبد بن زلمد، زىرةو أب، التفاسَت زىرة .21
ربقيق: أضبد عبد الغفور عطار، دار  ،أبو نصر إمساعيل بن ضباد الفارايباجلوىرم، الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية،  .22

 .ـ1987 -  ىػ1407، 4دلبليُت، بَتكت، طاالعلم 
 .ق1412، 17ُب ظبلؿ القرآف، سيد قطب، دار الشركؽ، بَتكت، ط .23
 كتبة اذلبلؿ.كتاب العُت، الفراىيدم، اخلليل بن أضبد، ربقق: د مهدم ادلخزكمي، د إبراىيم السامرائي، دار كم .24
، 3لكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل، الزسلشرم، زلمود بن عمرك بن أضبد، دار الكتاب العريب، بَتكت، طا .25

 .ىػ1407
 إحياء دار، عاشور بن زلمد أيب اإلماـ: ربقيق، إبراىيم بن زلمد بن أضبد، الثعليب، القرآف تفسَت عن كالبياف الكشف .26

 .ـ2002 - ،ىػ1422 ،1، طلبناف – بَتكت العريب، الًتاث
 .ىػ1414، سنة: 3زلمد بن مكـر بن على، دار صادر، بَتكت، طابن منظور، لساف العرب،  .27
 ، د. ت.1معمر بن ادلثٌت، ربقيق: زلمد فواد سزگُت، مكتبة اخلاصلى، القاىرة، ط أبو عبيدة، رلاز القراف، .28
، 3، طدار الوفاء ،عامر اجلزار -أنور الباز  ق :يق، ربأضبد بن عبد احلليم بن تيمية، ابن تيمية، رلموع الفتاكل .29

 .ـ2005ىػ / 1426
، بَتكت – العلميو الكتب دار، السود عيوف باسل زلمد: قيق، رباحلبلؽ الدين صباؿ زلمد، القامسي، التأكيل زلاسن .30

 .ىػ1418 ،1ط
الشاُب زلمد، دار الكتب احملرر الوجيز، بن عطية، عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي، ربقق: عبد السبلـ عبد  .31

 ق.1422، 1العلمية، بَتكت، ط
، 1معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، أضبد بن فارس بن زكريا، ربقق : عبد السبلـ زلمد ىاركف، دار الفكر، مصر، ط .32

 ـ.1979 -ىػ 1399
 .ـ2000 - ىػ1421، 1مفاتيح الغيب، الرازم، زلمد بن عمر التميمي، ار النشر: دار الكتب العلمية، بَتكت ط .33
احلسُت بن زلمد ادلعركؼ بالراغب األصفهاىن، احملقق: صفواف عدناف الداكدم، دمشق  ،ادلفردات ُب غريب القرآف .34

  .ق1412، 1دار القلم، الدار الشامية، ط
 ، د. ت.3مناىل العرفاف، الزرقاين، زلمد عبد العظيم الز ٍرقاين، مطبعة عيسى البايب احلليب كشركاه، ط .35
 .ـ2005 ىػ /1426، 2زلمد أضبد زلمد معبد، القاىرة: دار السبلـ، ط ،لـو القرآفنفحات من ع .36
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Quranic reflections of what is  "Inzaal" or "Tanzeel,. 

 

Dr. Nabil Mubarak Ajrah. 

Associate Professor of the Qur’an and its Sciences, College of Sharia, Al-Rayyan 

University. 
 

Abstract: 

One of the rules useful for understanding the wise revelation is the rule: There is no 

synonym in the Book of God ( Qur'an ). This rule shows the accuracy of God’s words 

revealed to Muhammad , and that it is different from the speech of the Arabs, which is 

neither defective nor visceral, and from the accuracy with which the revelation was 

characterized, we can reach precise meanings. We differentiate between the words that are 

thought to be synonymous, even if their origin is the same and their premises are different. 

The increase in the building indicates the increase in meaning among these words are my 

words;  "Inzaal" or "Tanzeel,., and I have clarified the concept that is intended from them 

in the words of God, then I applied this concept to the things in which there is only, 
"Inzaal" or "Tanzeel,.  This research includes; an introduction, and a preface in which the 

meaning of the two terms was clarified, both linguistically and idiomatically, then the first 

topic, in which the concept is applied to what is mentioned in it , then the second topic, in 

which it is applied to what is contained in, and a conclusion that includes the core of what 

came in this research. 
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 اآلراء الفقهية لإلمام أبي الفياض البصري الشافعي المتعلقة بالطهارة  
 )جمًعا ودراسة فقهية مقارنة(

 صاحل مبارؾ دعكيك د.                                                                                         
 أستاذ الفقو ادلشارؾ، قسم الدراسات اإلسبلمية، كلية اآلداب،  

 جامعة حضرموت                                                                                               

 الملخص:
ادلفرقة يف  ،الشافعي الفقهية ادلتعلقة بالطهارةتستهدؼ ىذه الدراسة ٚتع آراء اإلماـ أيب الفياض البصرم 

بطوف الكتب الفقهية، كدراستها دراسة مقارنة بآراء فقهاء ادلذاىب الفقهية األربعة، كمناقشتها بإيراد الدليل 
كالتعليل، كالنظر فيما تؤكؿ إليو ادلناقشة من الرجحاف، كذلك من خبلؿ منهجية االستقراء كاالستدالؿ 

 كالتحليل.
ب البحث أف يقسم على ٘تهيد كمبحثُت، خيصص التمهيد للتعريف باإلماـ أيب الفياض البصرم، كتطل

لآلراء الفقهية ادلتعلقة  لآلراء الفقهية ادلتعلقة بالوضوء كنواقضو كالغسل، كخيصص الثاين كادلبحث األكؿ
 بالنجاسات كالتيمم كاالستمتاع باحلائض.

الفياض البصرم درس كدرَّس بالبصرة كعنو  اائج منها: أف اإلماـ أبكقد توصلت الدراسة إىل ٚتلة من النت
أخذ ٚتاعة من فقهائها، كييعد من كبار فقهاء الشافعية الذين اشتهرت كذاعت أقواذلم يف مصنفات ادلذىب 

من  كغَتىا، كٚتعت الدراسة ٙتانية آراء فقهية لو فيما يتعلق بالطهارة، منها: أنو يرل التفصيل فيما غلب غسلو
شعر الصيدغ، فما استعلى على األذنُت منو، فهو من الرأس، كما اضلدر عنهما فمن الوجو. كأف النائم احملتيب إف  
كاف ضليف البدف معركؽ األليتُت انتقض كضوؤه، كإف كاف حليم البدف، تنطبق أليتاه على األرض مل ينتقض 

ينا فهو طاىر مأكوؿ، كإف كاف ضعيفنا رخونا فهو كضوؤه، كأف البيض الكائن يف جوؼ الطائر ادليت؛ إف كاف قو 
إف كاف يضبط  -إذا كانت زكجتو حائضنا  –صلس، كأف احليات كالوزغ ليست ذات نفس سائلة. كأف الرجل 

نفسو عن إصابة الفرج؛ إما لضعف شهوتو أك شدة كرع جاز لو االستمتاع ٔتا بُت السرة كالركبة، كإال فبل غلوز 
 لو.

ا ما ىو موافق لؤلصح عند الشافعية، كأخرل صححها كاستحسنها بعض متأخرم كىذه اآلراء منه
 الشافعية، كىناؾ آراء موافقة للمذاىب الفقهية األخرل.

 الكلمات ادلفتاحية: آراء، فقهية، فقو الطهارة، أبو الفياض البصرم.
 المقدمة:

كنستغفره، كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا، من يهد اهلل فبل مضل  إف احلمد هلل، ضلمده كنستعينو
ا عبده كرسولو.  لو، كمن يضلل فبل ىادم لو، كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو كأشهد أف زلمدن

 أما بعد:
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 صاحل مبارؾ دعكيكد.  ... اآلراء الفقهية لئلماـ أيب الفياض البصرم الشافعي ادلتعلقة بالطهارة

دلذاىب الفقهية، فقد أصلبت اإلمة اإلسبلمية على مر األزمنة كالعصور الكثَت من الفقهاء من سلتلف ا
 قدموا ثركة فقهية عظمية ييفخر هبا على مر العصور.

كمن ىؤالء األئمة، اإلماـ أبو الفياض البصرم الشافعي، أحد أئمة ادلذىب الشافعي، الذم لو الكثَت من 
لعلم اآلراء كاألقواؿ الفقهية ادلتناثرة يف بطوف الكتب، أراد الباحث ٚتع ىذه األقواؿ كإبرازىا للمهتمُت با

 الشرعي عمومنا كالفقو خصوصنا.
كقد ٚتع الباحث ىذه اآلراء من أمهات كتب الفقو الشافعي، مع صياغة ادلسائل صياغة فقهية، كبياف 
رأم اإلماـ أيب الفياض البصرم، كذكر أقواؿ من كافقو كخالفو من أصحاب ادلذاىب الفقهية، كإيراد أىم 

 يو ادلناقشة من الرجحاف إف ظهر ذلك.أدلتهم كتعليبلهتم، كالنظر فيما تؤكؿ إل

 أىمية البحث وأسباب اختياره:
 ترجع أعليَّة ىذا البحث، كأسباب اختياره إىل اآليت:

 إبراز اآلراء الفقهيَّة إلماـ من األئمة الفقهاء، كىو أبو الفياض البصرم، ليكوف بُت أيدم الباحثُت. -1
 ، مع عدـ كجود كتاب غلمع متفرؽ أقوالو.يف بطوف الكتب -رٛتو اهلل  -تناثر أقوالو كآرائو  -2
 إثراء الفقو اإلسبلميِّ بوجوهو فقهية مأثورة، كمعرفة مستمسكاهتا الدليلية كالتعليلية. -3
 مكانة اإلماـ أيب الفياض البصرم بُت العلماء؛ كبالتَّايل أعليَّة آرائو كاستنباطاتو الفقهيَّة. -4

 الدراسات السابقة:
 البصرم.آلراء الفقهية لئلماـ أيب الفياض دراسة سابقة ٕتمع ا –حسب علم الباحث  –ال توجد 
 حدود البحث:

حدكد الدراسة ذلذا البحث ىو ٚتع اآلراء الفقهية ادلتعلقة ٔتسائل الطهارة ادلذكورة عن اإلماـ أيب الفياض 
 البصرم من كتب الفقو الشافعي كاستعراضها، كمقارنتها بأقواؿ العلماء.

 خطة البحث:
 طة البحث على مقدمة ك٘تهيد كمبحثُت:احتوت خ

 .ادلقدمة: كفيها أعلية البحث كأسباب اختياره كالدراسات السابقة كحدكده كخطتو كمنهجو 
 .التمهيد: كفيو التعريف باإلماـ أيب الفياض البصرم 
 .ادلبحث األكؿ: اآلراء الفقهية ادلتعلقة بالوضوء كنواقضو كالغسل، كفيو أربع مسائل فقهية 
 فقهية. فيو أربع مسائلالثاين: اآلراء الفقهية ادلتعلقة بالنجاسات كالتيمم كاالستمتاع باحلائض، ك  ادلبحث 
 .اخلا٘تة: كفيها أىم النتائج كالتوصيات 
  .ادلصادر كادلراجع 

 منهج البحث وخطواتو:
 آلتية: يقـو منهج البحث على ادلنهج االستقرائي كاالستداليل كالتحليلي، كسار البحث على اخلطوات ا
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 مطالعة كتب تراجم أعبلـ الفقهاء دلعرفة السَتة الشخصية كادلكانة العلمية لئلماـ أيب الفياض البصرم. -1
 ٚتع آراء اإلماـ أيب الفياض البصرم الفقهية ادلختصة بالطهارة من كتب الفقو الشافعي. -2
اقشتها بإيراد الدليل دراسة تلك ادلسائل دراسة مقارنة بآراء فقهاء ادلذاىب الفقهية األربعة، كمن -3

 كالتعليل.
بياف ما توصل إليو الباحث من نتائج مقارنة األقواؿ الفقهية ادلختلفة، كذلك ببياف ما يظهر رجحانو  -4

 منها، مع ذكر كجوه الًتجيح غالبنا.
 إثبات النصوص القرآنية كفق مصحف ادلدينة. -5
 فيها. ٗتريج األحاديث النبوية، كبياف درجتها بنقل حكم أىل االختصاص -6
 عزك األقواؿ كاآلثار إىل مظاهنا. -7

 تمهيد: التعريف باإلمام أبي الفياض البصري:
 أوًًل: اسمو ونسبو ونسبتو وكنيتو:

 .(1)ىو زلمد بن احلسن بن ادلنتصر أبو الفياض البصرم الشافعي نزيل بغداد
 .(2)كمسى البعض اسم أبيو: احلسُت

 ثانًيا: مولده ووفاتو: 
ال يعرؼ تاريخ مولده، كما ال يعرؼ تاريخ كفاتو على كجو التحديد، ذلذا قاؿ ابن قاضي شهبة يف 

 -أم يف الذين كانوا يف العشرين اخلامسة من ادلائة الرابعة  –طبقاتو: ))ال نعرؼ كقت كفاتو كذكرتو ىنا تقريبنا 
 .(3)فإف تلميذه الصيمرم يف الطبقة اآلتية((

 .(4)ىػ 385حدكد سنة كأرخ البعض كفاتو يف 
 ثالثًا: شيوخو: 

دىرىسى اإلماـ أبو الفياض البصرم بالبصرة، كمل تذكر كتب الًتاجم شلن تتلمذ عليهم سول اإلماـ أيب 
ىٍركىرٍُّكًذم.

 حامد ادل
كىو أبو حامد أٛتد بن بشر بن عامر، العبلمة، شيخ الشافعية، مفيت البصرة، كصاحب التصانيف. تفقو 
ا لػ )سلتصر( ادلزين، كألف يف األصوؿ،  بأيب إسحاؽ ادلركزم، كصنف كتاب )اجلامع( يف ادلذىب، كألف شرحن

ناطق، كأخذ عنو فقهاء البصرة،  ككاف إمامنا ال يشق لو غبار، ككتابو ادلوسـو باجلامع أمدح لو من كل لساف
كمن أعياف تبلمذتو كأبو الفياض البصرم، أبو إسحاؽ ادلهراين، كأبو القاسم الصيمرم، تويف يف سنة اثنتُت 

  .(5)كستُت كثبلث مائة

 رابًعا: تالميذه:
ذكر كل من ترجم لئلماـ أيب الفياض رٛتو اهلل أنو قد تفقو عليو كأخذ عنو فقهاء البصرة؛ لكن مل يذكركا 
منهم إال الصيمرم، كلعل ذلك الختصاصو بو، كشهرتو بعد ذلك خاصة حينما توىل القضاء، كىو عبد 
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أحد األئمة أصحاب الوجوه،  الواحد بن احلسُت بن زلمد، القاضي اإلماـ أبو القاسم الصيمرم، نزيل البصرة،
 أخذ عنو ٚتاعة من أىل الفضل، منهم: أقضى القضاة أبو احلسن ادلاكردم.

 ككاف حافظنا للمذىب، حسن العبارة، حسن التصانيف، ارٖتل الناس إليو من الببلد لؤلخذ عنو. 
(، ككتاب يف  من تصانيفو: كتاب )اإليضاح يف ادلذىب(، ك)القياس كالعلل(، ك)أدب ادلفيت كادلستفيت

 .(6)الشركط. ككانت كفاتو بعد سنة ست كٙتانُت كثبلث مئة

 مكانتو العلمية:: خامًسا
يعد اإلماـ أبو الفياض البصرم رٛتو اهلل من كبار فقهاء الشافعية الذين اشتهرت أقواذلم كذاعت يف 

 مصنفات ادلذىب، كشلا يدؿ على مكانتو العلمية ما يأيت:
 ركا أنو من األئمة ادلصنفُت، قاؿ اإلماـ ابن الصبلح: ))كاف من األئمة البصريُت ثناء العلماء عليو، فذك

 .(8)((، ككصفو احلافظ الذىيب بالفقيو(7)ادلصنفُت، من تصانيفو: البلحق باجلامع الذم صنفو شيخو
 .أف لو يف ادلذىب كجوىنا كاختيارات مسطورة يف كتب األصحاب 
  لبعض أقوالو. اختيار األئمة كتصحيحهم كاستحساهنم 
  ،تكرر ذكره كالنقل عنو يف معتمد كتب ادلذىب، كأعبلىا كتابا الشيخُت؛ كعلا العزيز شرح الوجيز للرافعي

  كركضة الطالبُت للنوكم.

 سادًسا :تصانيفو: 
 .(9)البلحق باجلامع: كىو تتمة لكتاب اجلامع يف الفركع الذم ألفو شيخو أبو حامد ادلركركذم -1
 .(10)ٔتهذب أيب الفياض البصرم ادلهذب: كىو مشهور -2

 

 المبحث األول
 اآلراء الفقهية المتعلقة بالوضوء ونواقضو والغسل

 كفيو أربع مسائل: 
 المسألة األولى: حكم شعر الصُّدغ:

الصٍُّدغ: بضم الصاد كسكوف الداؿ، ىو ما بُت حلظ العُت إىل أصل األذف، أك ما اضلدر من الرأس إىل مركب 
 .(11)الشعر الذم تدىل على ىذا ادلوضع صدغنااللحيُت، مث مسوا 

، فعلى ما تقدـ فالصدغ ىو القدر (12)كيعرفو الفقهاء بأنو: الشعر احملاذم لرأس األذف نازالن إىل أكؿ العذار
 احملاذم للنصف األعلى لؤلذف، يبتدئ من أعلى األذف بقليل إىل عظم الفنك الفاصل بُت الصدغ كالوجنة.

الفياض البصرم رٛتو اهلل التفصيل فيما غلب غسلو من شعر الصيدغ، فما استعلى على يرل اإلماـ أبو 
 . (13)األذنُت منو، فهو من الرأس، كما اضلدر عنهما فمن الوجو
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، كاختلفوا يف (14)يف اجلملة على كجوب غسل الشعر الواقع يف حد الوجو -رٛتهم اهلل  -كاتفق الفقهاء 
 ىل ىو من الوجو أـ من الرأس؟ بعض الشعر، كمنو شعر الصٍُّدغ،

كيكاد متأخرك فقهاء ادلذاىب األربعة يتفقوف على أف الصيدغ داخل يف حدكد الرأس، فييمسح معو عند 
 . (15)االستيعاب

أهنا رأت النيب صلى اهلل عليو كسلم يتوضأ، قالت: »كمن أدلة ما ذىبوا إليو حديث الربيع بنت معوذ: 
، فمسحو صلى اهلل عليو كسلم (16)«كما أدبر، كصدغيو، كأذنيو مرة كاحدةمسح رأسو، كمسح ما أقبل منو، 

 . (17)مع الرأس دليل أنو منو، كألنو شعر متصل بو، كمل ينقل أنو غسلو مع الوجو
، ككاف ابن عمر يقوؿ (18)كاحملـر حينما ػللق الرأس ػللق معو موضع الصدغ؛ ألنو منو، كال ينبغي تركو لو

 ، كما فوؽ العظمُت علا الصدغاف، فهما من الرأس. (19)افصل اللحية من الرأسللحالق: بالغ العظمُت 

 . (20)كىناؾ ركاية عند احلنابلة أف الصدغ من الوجو، كىي أيضنا ركاية عن الشافعي
: أف الصدغ من الرأس على الصحيح من ادلذىب، كأنو ىو ظاىر كبلـ أٛتد، كحكى (21)ففي اإلنصاؼ

ُت، كاختار أنو من الوجو ابن حامد كابن عقيل. قاؿ ابن قدامو: "كذكر بعض أبو احلسُت يف الصدغ ركايت
 .(22)أصحابنا يف الصدغ كجهنا آخر أنو من الوجو؛ ألنو متصل بالعذار أشبو العارض، كليس بصحيح"

خبلؼ الشافعية يف الصدغ، ىل ىو من الرأس أـ من الوجو؟ فقاؿ:  -رٛتو اهلل  -كذكر النوكم 
فيو، فقطع ادلصنف كاألكثركف بأف الصدغ من الرأس، كشلن قطع بذلك الشيخ أبو حامد  "كاختلف أصحابنا

كالبندنيجي كاحملاملي كسليم الرازم يف الكفاية كالقاضي حسُت كابن الصباغ كالشيخ نصر كالبغوم كآخركف، 
أيب الفياض كٚتهور كحكى ادلاكردم فيو ثبلثة أكجو: أحدىا من الرأس، كالثاين: من الوجو، كالثالث: كىو قوؿ 

البصريُت أف ما استعلى على األذنُت منو فهو من الرأس، كما اضلدر عنهما فمن الوجو، قاؿ الركياين: ىذا 
 .(23)الثالث ىو الصحيح، كقاؿ صاحب ادلستظهرم: ىذا الثالث ظاىر الفساد"

 كتصحيح الركياين لقوؿ أيب الفياض يعتمد على أمور منها:

 ينقسم على قسمُت: األعلى منو من الرأس، كما اطلفض منو من الوجو.األكؿ: أف الصيدغ 
 .(24)كالثاين: أف الوجو زلدكد باألذنُت، فما عبل منهما ال يدخل يف حده، فهو من الرأس

الثالث: أف الصيدغ يف موقعو سعة، فمنو ما يدخل يف حدكد الرأس اللتصاقو بتدكير الرأس، كمنو ما يقع يف 
 و بُت األذنُت، فاقتضى ذلك التفريق يف حده عند الوضوء.حدكد الوجو؛ لكون

، على أف بعض الفقهاء (25)كاختار ىذا ٚتهور البصريُت كغَتىم، بل نسبو الرٍُّكياين للجمهور مطلقنا
ييعرِّؼ الصدغ بأنو ما ػلاذم رأس األذف فقط، كما ذكره ادلرداكم عن بعض احلنابلة كصاحب احلاكم الكبَت، 

 .(26)، كابن عبيداف كاجملد يف شرحوكرلمع البحرين
من  (27)كعلى ىذا ال يظهر ما ذكره صاحب ادلستظهرم كىو القفاؿ الشاشي يف كتابو حلية العلماء

 ظهور فساد ىذا القوؿ، بل رٔتا كاف األظهر ظهوره، كاهلل أعلم.  
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 المسألة الثانية: انتقاض وضوء النائم المحتبي:
ا فهل ينتقض كضوؤه؟ كاالحتباء: أف يقعد اإلنساف على أليتيو كينصب إذا ناـ ادلتوضئ حاؿ كونو زلتبئن 

 .  (28)ساقيو، كػلتيب عليها بثوب أك ضلوه أك بيده
يرل اإلماـ أبو الفياض البصرم التفصيل فيمن جلس على أليتيو رافعنا لركبتيو زلتبئنا عليهما فقاؿ: إف كاف 

نتقض كضوؤه؛ ألف السبيل ال يكوف زلفوظنا، كإف كاف حليم النائم على ىذه احلاؿ ضليف البدف معركؽ األلية ا
البدف تنطبق أليتاه على األرض يف ىذا احلاؿ مل ينتقض كضوؤه؛ ألف السبيل يصَت زلفوظنا، فلو ناـ مًتبعنا 
فغلبو النـو حىت ماؿ عن جلوسو؛ فإف ارتفعت أليتاه عن األرض يف ميلو انتقض كضوؤه، كإف مل ترتفع فهو 

 .(29)كما لو مل ؽلل  على كضوئو
، كالقوؿ بو زلل اتفاؽ بُت ادلذاىب يف اجلملة، سواء قيل بأف  كادلسألة مبنية على نقض الوضوء بالنـو

 .(30)عُت النـو ناقض أك دلظنة احلدث منو
ًو العىٍيناًف، فمن ناـ »كاألدلة على ذلك متعددة، منها: حديث علي بن أيب طالب مرفوعنا:  كًكاءي السَّ

كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يأمرنا، أف ال ننزع »، كحديث عن صفواف بن عساؿ، قاؿ: (31)«فليتوضأ
 ، كغَتىا من أحاديث الباب.(32)«خفافنا، ثبلثة أياـ، إال من جنابة، لكن من غائط، كبوؿ، كنـو

 كاختلف الفقهاء يف صور ىيئات النـو كتفصيبلهتا اليت تنقض الوضوء، كاليت ال تنقضو.
ا، كينقضو (33)احلنفية فذكر ا، أك قاعدن : أف النـو ال ينقض الوضوء ما داـ قائمنا، أك راكعنا، أك ساجدن

مضطجعنا، أك متكئنا، أك على إحدل أليتيو، كقرركا أف القاعد كاحملتيب ال ينتقض كضوؤه، كيعللوف بأف مقعده 
 .(34)مستقر على األرض فيأمن خركج شيء منو

، سواء كاف النائم كذىب ادلالكية: إىل أف الن ، قصَتنا، أك طويبلن ـو ينقض الوضوء إذا كاف ثقيبلن
مضطجعنا، أك جالسنا، أك ساجدنا، كال ينتقض بالنـو اخلفيف طويبلن كاف أك قصَتنا، إال أنو يندب الوضوء من 

أك بسقوط اخلفيف إف طاؿ، كالثقيل ما ال يشعر صاحبو باألصوات، أك باضلبلؿ حبوتو إف كاف جالسنا زلتبينا، 
 . (35)شيء من يده، كقرركا أف احملتيب ال كضوء عليو؛ ألنو ال يثبت لو نزكؿ كلو استثقل

كقسم احلنابلة النـو على ثبلثة أقساـ، األكؿ: نـو ادلضطجع فينقض الوضوء يسَته ككثَته، كالثاين: نـو  
كالراكع كالساجد، كالظاىر عن أٛتد  القاعد، إف كاف كثَتنا نقض كإف كاف يسَتنا مل ينقض، كالثالث: نـو القائم

التسوية بُت القياـ كاجللوس؛ ألهنما يشتبهاف يف االطلفاض كاجتماع ادلخرج، قاؿ ابن قدامو: "كالظاىر عنو يف 
الساجد التسوية بينو كبُت ادلضطجع؛ ألنو ينفرج زلل احلدث، كيعتمد بأعضائو على األرض، كيتهيأ خلركج 

ا ٔتحل احلدث على األرض أف ال ينقض منو اخلارج فأشبو ادلضطجع، كاأل  كىل يف احملتيب أنو مىت كاف معتمدن
 .(36)إال الكثَت؛ ألف دليل انتفاء النقض يف القاعد ال تفريق فيهن، فيسوم بُت أحوالو"
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كذكر الشافعية أف النـو ناقض للوضوء على أم ىيئة كانت، سواء مضطجعنا أك مكبنا أك متكئنا أك قائمنا 
ا يف الصبلة أك خارجها، إال يف حاؿ أف يكوف جالسنا شلكننا مقعده من مقره كلو راكبنا على دابة أك راكعن 
 .(37)كضلوىا

كتطرؽ الشافعية لنـو احملتيب كحكم كضوئو، فقاؿ النوكم: "كلو ناـ زلتبينا، كىو أف غللس على ألييو رافعنا 
حكاىا ادلاكردم كالركياين، أحدىا: ال ينتقض كادلًتبع،  ركبتيو زلتوينا عليهما بيديو أك غَتعلا ففيو ثبلثة أكجو،

كالثاين ينتقض كادلضطجع، كالثالث إف كاف ضليف البدف ْتيث ال تنطبق ألياه على األرض انتقض كإال فبل، 
 .(38")قالو أبو الفياض البصرم كادلختار األكؿ

يب ال ينتقض كضوؤه ما داـ مقعده كيتلخص شلا تقدـ أف ادلذاىب األربعة تكاد تتفق على أف النائم احملت
 مستقرنا كمتمكننا من مقره، إال أف احلنابلة يشًتطوف عدـ طوؿ النـو مع القعود.

 ، كاستندت ىذه األقواؿ على ضركرة اجلمع بُت األحاديث السابقة الدالة على نقض الوضوء بالنـو
اب رسوؿ اهلل صلى اهلل كاف أصح»كأحاديث أخرل كردت يدؿ ظاىرىا على عدمو، كحديث أنس، قاؿ: 

اعتم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو »، كحديث ابن عباس قاؿ: (39)«عليو كسلم يناموف مث يصلوف كال يتوضؤكف
 . (40)«كسلم ليلة بالعشاء حىت رقد الناس كاستيقظوا كرقدكا كاستيقظوا

فناموا شلكنُت كٛتل أكثر العلماء ىذه األحاديث على أف الصحابة كانوا جالسُت ينتظركف الصبلة 
، كليس نومهم نـو ادلستغرؽ  . (41)مقاعدىم من األرض، كدليل ذلك أف الركاة مل يذكركا أهنم توضأكا من النـو

كذكر النوكم رٛتو اهلل: أف ىذه األحاديث زلمولة على نـو غَت ادلمكن كىذا يتعُت، ادلصَت إليو؛ للجمع 
 .(42)بُت األحاديث الصحيحة

من التفصيل بُت النحيف معركؽ البدف، كبُت اللحيم ادلستقر  -رٛتو اهلل  -فياض كما ذكره اإلماـ أبو ال
 سلرجو اختلف الشافعية يف اعتماده كتوجيهو؛ للًتدد يف أف زلل احلدث ىل ينضغط مع اذليزاؿ. 

فرجح بعضهم أف ال فرؽ بُت بُت النحيف كغَته يف عدـ النقض، كىو ما صححو النوكم يف الركضة، 
، كنقل الرافعي يف الشرح الصغَت عن الركياين، أف النحيف ينتقض كضوؤه، (43)لرفعة: إنو ادلذىبكقاؿ ابن ا

كقاؿ األذرعي: إنو احلق، نقلو اخلطيب يف ادلغٍت مث قاؿ: "كٚتع شيخي بينهما بأف عبارة الركضة زلمولة على 
 .(44)ضليف مل يكن بُت مقره كمقعده ٕتاؼ، كالشرح على خبلفو، كىو ٚتع حسن"

كذىب بعضهم إىل أف اخلبلؼ لفظي، فالقائلوف بنقض نـو النحيف يعنوف الذم بُت بعض مقعده كمقره 
، كمقابلوىم يعنوف اذلزيل الذم ليس بُت بعض مقعده كمقره ٕتاؼ، كما أشار إىل ذلك احمللي  رٛتو  -ٕتاؼو

كؿ بالتجايف ما ال ؽلنع خركج شيء ، قاؿ الرملي يف النهاية: "كلعل مراد األ(45)لعدـ التنايف بُت القولُت -اهلل 
 .(47). قاؿ اجلمل: كحينئذ فاخللف لفظي(46)لو خرج ببل إحساس عادة"

كيقرر متأخرك الشافعية ما ذكره اإلماـ أبو الفياض من التفصيل، كاعتمدكه يف كتبهم؛ إذ العربة ْتفظ 
 .(49)لرٍُّكياين قوالن لؤلصحاب ٚتلة، كجعلو اإلماـ ا(48)السبيل؛ فمىت ما كجد التجايف مل يصر السبيل زلفوظنا
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 المسألة الثالثة: مس الذََّكر بما بين األصابع:
     أف مس الذكر ناقض للوضوء إذا كقع بباطن الكف  -رٛتو اهلل  -يرل اإلماـ أبو الفياض البصرم 

مستقببلن بظاىر  ال بظاىره، فإف مس ٔتا بُت أصبعيو مستقببلن لعانتو بباطن الكف انتقض كضوؤه، كإف كاف 
 . (50)كفو ال ينتقض الوضوء؛ مراعاة لؤلغلب

، كمن أشهر (51)كالوضوء من مس الذكر ىو مذىب ٚتاىَت العلماء من ادلالكية كالشافعية كاحلنابلة
من مس ذكره »أدلتهم حديث بسرة بنت صفواف رضي اهلل عنها أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: 

من أفضى بيده إىل ذكره، ليس دكنو »ة عن النيب صلى اهلل عليو كسلم، قاؿ: ، كحديث أيب ىرير (52)«فليتوضأ
 . (53)«سًت، فقد كجب عليو الوضوء

، كبو يقوؿ عامة الصحابة رضي اهلل (54)كقد كردت أحاديث عدة هبذا ادلعٌت عن تسعة عشر صحابينا
 . (55)كالتابعُت" -سلم صلى اهلل عليو ك  -عنهم. قاؿ الًتمذم: "كىو قوؿ غَت كاحد من أصحاب النيب 

كذىب احلنفية إىل عدـ النقض ٔتس الذكر استنادنا على حديث طلق بن علي رضي اهلل عنو قاؿ: سأؿ 
 .(56)«إظلا ىو بضعة منك»رجل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: أيتوضأ أحدنا إذا مس ذكره؟ قاؿ: 

بعد اختبلفهم يف درجة كل منهما، كقد اختلف العلماء يف توجيو احلديثُت، حديث طلق كحديث بسرة، 
 فذىب بعضهم إىل الًتجيح، كبعضهم إىل اجلمع، كنوجز ذلك يف اآليت:

 فمن ذىب لًتجيح حديث بسرة، رجحوه بوجوه منها:

أف حديث بسرة أصح من حديث طلق بن علي رضي اهلل عنهما، فإنو سليم اإلسناد، كقد نقل  -1
، كقاؿ البيهقي: "يكفي يف ترجيح حديث (57)الباب"الًتمذم عن البخارم: "إنو أصح شيء يف ىذا 

بسرة على حديث طلق أف حديث طلق مل ؼلرجو الشيخاف كمل ػلتجا بأحد من ركاتو، كحديث بسرة 
 .(58)قد احتجا ّتميع ركاتو، إال أهنما مل ؼلرجاه ..." 

فسأؿ عن مس أف  حديث طلق بن علي منسوخ، فإنو قدـ ادلدينة كىم يبنوف ادلسجد يف أكؿ اإلسبلـ  -2
أسلم عاـ خيرب بعد ذلك بست سنُت، فيكوف  –كىو أحد ركاة حديث النقض  -الذكر، كأبو ىريرة 

 . (59)ناسخنا حلديث طلق
أف حديث طلق مبقو على الرباءة، كحديث بسرة ناقل عن الرباءة األصلية، كالناقل مقدـ؛ ألف أحكاـ  -3

 . (60)الشارع ناقلة عما كانوا عليو
شواىد كثَتة تعضده، ركاىا تسعة عشر صحابينا، كحديث طلق ال شاىد لو، كىو أف حديث بسرة لو  -4

 .(61)قوؿ أكثر الصحابة رضي اهلل عنهم
 .(62)أف ركاة بسرة مثبتة للنقض كركاية طلق نافية، كادلثبت مقدـ على النايف -5
أف حديث طلق زلموؿ على أنو حكَّ فخذه فأصاب ذكره بيده بظاىر الكف كما تدؿ عليو ركاية أنو    -6

 . (63)كاف يف الصبلة
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 كمن ذىب إىل ترجيح حديث طلق رجحو لوجوه منها:
أف حديث طلق أصح إسنادنا من حديث بسرة ادلختلف فيو، كقد جاءت ركاية طلق من طرؽ عدة  -1

هلل بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيو طلق بن علي، قاؿ الًتمذم: أصحها ركاية مبلـز عن عبد ا
. كقاؿ الطحاكم : حديث مبلـز ، صحيح مستقيم اإلسناد، (64)كىو أحسن شيء ركم يف ىذا الباب

غَت مضطرب يف إسناده كال يف متنو، مث ركل بسنده عن علي بن ادلديٍت قولو: حديث مبلـز ىذا، 
 .(66)الفبلس: ىو عندنا أثبت من حديث بسرة، كقاؿ (65)أحسن من حديث بسرة

كيرجح حديث طلق على حديث بسرة رضي اهلل عنها بأف ركاية الرجاؿ أقول من ركاية النساء؛ ألهنم  -2
 . (67)أحفظ للعلم كأضبط؛ كذلذا جعلت شهادة امرأتُت بشهادة رجل

ختبلؼ الركاة يف نسبها كبسرة رضي اهلل عنها غَت مشهورة، إٍذ قلة ركايتها تدؿ على قلة صحبتها، كا -3
يدؿ على جهالتها؛ ألنو قيل: إهنا كنانية، كقيل: أسدية، كلو سيلِّم عدـ جهالتها فليست توازم طلقنا يف 

 . (68)شهرتو ككثرة ركايتو كطوؿ صحبتو
كمن جهة النظر فالعلماء ال ؼلتلفوف أف من مس ذكره بظاىر كفو أك بذراعيو مل غلب يف ذلك كضوء،   -4

وف مسو إياه بباطن كفو كذلك، كإذا كاف مسو بفخذه كىي عورة مل غلب عليو بذلك فالنظر أف يك
 . (69)كضوء، فمماستو إياه بغَت العورة أحرل أف ال توجب عليو كضوءنا

 كمن أىل العلم من سلك مسلك اجلمع بُت احلديثُت، كىؤالء اختلفوا على قولُت:
عمبلن ْتديث بسرة، كال غلب عمبلن ْتديث طلق بن علي، األكؿ: أف مس الذكر يستحب منو الوضوء مطلقنا 

كقد بوب ابن خزؽلة يف صحيحو بقولو: "باب استحباب الوضوء من مس الذكر"، مث ذكر حديث بسرة، مث 
ركل بسنده عن مالك أنو قاؿ: "أرل الوضوء من مس الذكر استحبابنا كال أكجبو"، كركل بسنده أيضنا عن 

، كاختار ىذا القوؿ ابن (70)لوضوء من مس الذكر، فقاؿ: "أستحبو كال أكجبو"اإلماـ أٛتد أنو سئل عن ا
 .  (71)ادلنذر، كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية

الثاين: أنو إف كاف ادلس بشهوة كجب الوضوء حلديث بسرة، كإف كاف لغَت شهوة مل غلب حلديث طلق، كيؤيد 
يقتضي أف احلكم يف مس الذكر كاحلكم  ، فإف ىذا«ىل ىو إال بضعة منك؟»ذلك أنو قاؿ يف حديث طلق: 

يف مس سائر األعضاء الذم ال يقارف مسو شهوة، فإف مسو مسنا ؼلرج بو عن مس نظائره من بقية اجلسد، 
كىو ما كاف بشهوة كجب عليو الوضوء، قاؿ ابن عبد الرب: "كىذا الذم استقر من مذىب مالك عند أىل 

 .(72)ادلغرب من أصحابو"
، كلكن ادلقصود ىنا ىو التفريع على مذىب اجلمهور (73)كردكد يطوؿ عرضهاكللمذاىب مناقشات 

القائلُت بالنقض من مس الفرج عمومنا، كإيضاح رأم اإلماـ أيب الفياض البصرم رٛتو اهلل، كمذاىب الفقهاء 
 فيو.



 

30 

 (8م. الرقن التسلسلي )2022 يونيو(، 3، العذد )الخاهسالوجلذ  ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 صاحل مبارؾ دعكيكد.  ... اآلراء الفقهية لئلماـ أيب الفياض البصرم الشافعي ادلتعلقة بالطهارة

 فادلذىب عند احلنابلة أف نقض الوضوء يكوف بكل الكف بطنو كظهره سواء، كال ينقض بغَت الكف من
األعضاء، كذلك بناء على أف "اإلفضاء" الوارد يف احلديث ال يقتصر على باطن الكف بل يشمل ظاىره 

 . (74)أيضنا
كعندىم ركاية أف النقض ؼلتص ببطن الكف ألنو آلة اللمس، كيف حرؼ كفو كجهاف، قاؿ يف 

 . (75)اإلنصاؼ: "األكىل النقض، كىو ظاىر النص"
      لفرج أف يكوف ادلس بباطن الكف أك جنبو أك بباطن األصابع كيشًتط ادلالكية يف النقض بلمس ا

ا دكف غَتىا من أجزاء اجلسم  . (76)أك جنبها أك برأس اإلصبع كلو زائدن
كيعتمد الشافعية القوؿ بأف الناقض ىو دلس الفرج ببطن الكف، كضابط ذلك ىو ما يستًت عند كضع 

األصابع كادلنحرؼ إليهما مع ٖتامل يسَت؛ ألف التلذذ إظلا إحدل اليدين على األخرل من بطن الراحتُت كبطن 
 . (77)يكوف بو، كعليو فبل نقض بادلس برؤكس األصابع أك ٔتا بينها أك ْترفها أك ْترؼ الكف

كىناؾ كجو للشافعية ببطبلف الوضوء ٔتس الفرج برؤكس األصابع، بناء أف الكف ما بُت األظفار كالزند، 
، فباطن الكف ما قابل ظاىره، كصححو  كىذا الوجو يستند إىل أف باطن الكف ما بُت األظفار كالزند طوالن

 ، كىذا موافق دلشهور مذىب ادلالكية. (78)الرٍُّكياين، كقاؿ: إنو ادلذىب
قاؿ النوكم: مث الوجهاف يف موضع االستواء من رؤكس االصابع، أما ادلنحرؼ الذم يلي الكف فإنو من 

ا،   . (79)قالو الرافعيالكف فينقض كجهنا كاحدن
كفصَّل اإلماـ أبو الفياض البصرم بأنو: إف مس ٔتا بُت أصبعيو مستقببلن لعانتو بباطن الكف انتقض 
كضوؤه، كإف كاف مستقببلن بظاىر كفو ال ينتقض الوضوء؛ مراعاة لؤلغلب يف مقارنة الباطن، ككأنو أراد أف 

عُت كالكف مستقبلة للعانة؛ مقارنة باطن الكف للذكر ٗتتلف باختبلؼ كضع الكف، فإف دلس ما بُت األصب
فإف األغلب أف يكوف ادلس بباطن الكف اليت تلي راحة اليد، كإف كاف مستقببلن بظاىر الكف؛ فاألغلب أف 
الذم ؽلس ىي حواؼ الكف من جهة الظاىر ال الباطن، كسبق ما ذكره النوكم أف ادلنحرؼ الذم يلي الكف 

ا فيما يبدك، فإنو من الكف فينقض كجهنا كاحدنا، كعكسو ال ي نقض، فهذا التفصيل متصور كقريب كليس بعيدن
  . (80)كلكن رده ادلاكردم كالرٍُّكياين كقاال: "كىذا ال كجو لو؛ الستواء ادلعٌت يف  احلالُت"

 المسألة الرابعة: ىل يوجب اإليالج بحائل الغسل؟
يف مسألة لف الرجل على ذكره خرقة كإيبلجو يف فرج  -رٛتو اهلل  -يرل اإلماـ أبو الفياض البصرم 

حىت تغبت احلشفة التفصيل؛ فإف كانت اخلرقة غليظة ٘تنع احلرارة كاللذة مل غلب عليو الغسل، كإف كانت رقيقة 
 .  ( 81)كجب الغسل

لرجل البالغ حشفة ذكره يف فرج مطيق للجماع، كال ؼلتلف الفقهاء يف أصل ادلسألة، كىي أف إيبلج ا
كإف مل  قببلن أك دبرنا، من ذكر أك أنثى، طائع أك مكره، نائم أك يقظاف أف ذلك موجبه للغسل لكليهما

، كقد كاف اخلبلؼ موجودنا فيو يف الصدر األكؿ، كمل يبق فيو خبلؼ بعد، قاؿ النوكم: "مىت غابت (82)ينزؿ
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، كقد كاف فيو خبلؼ لبعض احلشفة يف الفرج كجب  الغسل على الرجل كادلرأة، كىذا ال خبلؼ فيو اليـو
 .(83)الصحابة كمن بعدىم، مث انعقد اإلٚتاع على ما ذكرناه"

كمن أدلة ما أٚتعوا عليو حديث أيب موسى األشعرم قاؿ: اختلف يف ذلك رىط من ادلهاجرين 
فق أك من ادلاء، كقاؿ ادلهاجركف بل إذا خالط فقد كاألنصار، فقاؿ األنصاريوف ال غلب الغسل إال من الد

  كجب الغسل، قاؿ أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة فأذف يل، فقلت ذلا: 
يا أماه، أك يا أـ ادلؤمنُت، إين أريد أف أسألك عن شيء، كإين أستحييك، فقالت: ال تستحي أف تسألٍت عما  

يت كلدتك، فإظلا أنا أمك، قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على اخلبَت سقطت، قاؿ كنت سائبلن عنو أمك ال
كيف « إذا جلس بُت شعبها األربع كمس اخلتاف اخلتاف فقد كجب الغسل»رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: 

 . (84)«كإف مل ينزؿ»لفظ 
َت إنزاؿ ىل غلب االغتساؿ كاختلف الفقهاء يف حكم إيبلج الذكر ادللفوؼ ٓترقة كضلوه يف الفرج من غ

 من ذلك ؟
فذىب الشافعية على الصحيح عندىم إىل كجوب الغسل بإيبلج حشفة الذكر مطلقنا ملفوفنا ْتائل أـ 
ال، كىو قوؿ عند ادلالكية، ككجو عند احلنابلة نسبو الزركشي لؤلكثرين، ككجهو أف األحكاـ متعلقة باإليبلج 

 .(85)كقد حصل؛ كألنو يسمى موجلنا
ح احلنابلة عدـ كجوب الغسل بإيبلج احلشفة ْتائل من خرقة ككيس كضلوه؛ ألف اإليبلج إظلا ىو كصح

كقع على اخلرقة، كمل ؽلس الذكر الفرج كال البشرة، كما أنَّو مع احلائل ال يصدؽ عليو أنو مىسَّ اخلتاف اخلتاف، 
 .(86)فبل غلب الغيٍسل

اإليبلج يف فرج بذكر ملفوؼ ْتائل إف كاف رقيقنا ْتيث كيقرر احلنفية كادلالكية على ادلرجح عندىم أف 
غلد حرارة الفرج كاللذة كجب الغسل؛ ألف اللذة حاصلة كإظلا ؽلنع كماذلا، كقد يصل بلل الفرج إىل الذكر، كإف  

 .(87)كانت كثيفة ٘تنع اللذة كالبلل فبل غسل
ن التفصيل بُت احلائل الرقيق كالغليظ م -رٛتو اهلل  -كعلى ما تقدـ فإف ما ذىب إليو اإلماـ أبو الفياض 

يف كجوب الغسل من األكؿ كعدمو من الثاين بشرط عدـ اإلنزاؿ موافق دلا عليو احلنفية كادلالكية، كذىب ذلذا 
 . (88)القوؿ من متقدمي الشافعية القاضي حسُت رٛتو اهلل

كالذم يقصد بو منع احلمل  -كشلا تقدـ ييعلم حكم استعماؿ العازؿ الذكرم الطيب الرقيق عند اجلماع 
فهو موجب للغسل كإف مل ينزؿ دلا إليبلجو من اللذة كادلتعة كحرارة الفرج  -بقذؼ الرجل داخل كيس العازؿ 

باتفاؽ الفقهاء، باستثناء اخلبلؼ عن احلنابلة يف ذلك، كما يًتتب بإيبلجو بقية األحكاـ من إفساد الصـو 
 كاحلج كغَتعلا.
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 المبحث الثاني
 اآلراء الفقهية المتعلقة بالنجاسات والتيمم واًلستمتاع بالحائض

 كفيو أربع مسائل:
 المسألة األولى: حكم ما في جوف الطائر الميت من البيض.

 لو ماتت الدجاجة كضلوىا من الطيور ادلأكولة، كيف جوفها بيض، فهل باطن ىذا البيض طاىر أـ صلس؟
ل يف ىذا ادلسألة: فإف كاف البيض قوينا فهو طاىر مأكوؿ، كإف  يرل اإلماـ أبو الفياض البصرم التفصي

 .(89)كاف ضعيفنا رخونا، فهو صلس
كقد اتفق العلماء على أف البيض اخلارج من الطائر مأكوؿ اللحم حاؿ حياتو أك بعد تذكيتو ذكاة شرعية 

 ؿ:، كاختلفوا يف البيض الكائن يف جوؼ الطائر ادليت على ثبلثة أقوا(90)طاىر مأكوؿ
القوؿ األكؿ: أنو طاىر مطلقنا سواء كاف قوينا متصلبنا أـ رخونا، رطبنا أـ يابسنا. كىو مذىب احلنفية، ككجو 

 .(91)للشافعية، كبو قاؿ ابن عقيل من احلنابلة
 كشلا احتجوا بو يف ذلك ما يأيت:

 (92)٘تيُّز البيض عن الطائر، فصار بالولد أشبو. 
  الطَت منفصل عنو، ليس من أجزائو، فتحرمي الطائر ال يكوف ٖترؽلنا أنو شيء طاىر يف نفسو، مودع يف

 .(93)للبيض
  لُّوي احلياة من أجزاء اذلوية ألنو ال حياة يف البيض، فبل ػللها ادلوت، فبل يتنجس، كاألصل أف كل ما ال ٖتًي

 .(94)زلىٍكيوـه بطهارتو بعد موت ما ىي جزؤه
 القشر قبل أف يقول، فبل ينجس منها إال ما كاف القى  ألف البيضة عليها غاشية رقيقة كاجللد، كىو

 .(95)النجاسة، إال أهنا تطهر إذا غسلها؛ ألف ذلا من القوة ما ؽلنع تداخل أجزاء النجاسة فيها

 القوؿ الثاين: أنو صلس مطلقنا.
نقل كبو قاؿ مالك كالليث، كىو كجو عند الشافعية، قاؿ النوكم: كحكاه ادلتويل عن نص الشافعي، كىو 

 .(96)غريب شاذ ضعيف. كحكي عن علي بن أيب طالب كابن مسعود كابن عمر
 كحجتهم يف ذلك ما يأيت:

 .(97)أف البيض يتشرب رطوبة ادليتة كيستقي منها، فيصَت مثلها
 .(98)أف البيض قبل االنفصاؿ جزء من الطائر، فيكوف البيض جزءنا من ادليتة

ي مودعة فيها، غَت متصلة هبا، فأشبهت الولد إذا خرج حيا من ادليتة؛ كرد قوذلم: بأهنا ليس جزءنا منها، كإظلا ى
 .(99)كألهنا خارجة من حيواف ؼللق منها مثل أصلها، أشبهت الولد احلي

القوؿ الثالث: إف تصلب البيض فهو طاىر كإال فنجس. كىو قوؿ أيب الفياض، كأيب احلسن بن القطاف، 
 .(101)، كاختاره بعض ادلالكية(100)ية كاحلنابلةكٚتهور الشافعية، كىو األصح عند الشافع
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 كحجتهم يف ذلك ما يأيت:
  أف البيض إذا مل يشتد قشرىا فهي من أجزاء ادليتة، فتحـر بتحرمي ادليتة، كإذا اشتد قشرىا فقد صار شيئنا

 .(102)آخر، كىو منفصل عن الدجاجة فيحل
 (103)اء صلسأنو ال يصل إليها شيء من النجاسات أشبو ما لو غيًمسىٍت يف م. 
 (104)كألهنا بيضة صلبة القشر، طرأت النجاسة عليها، فأشبو ما لو كقعت يف ماء صلس. 
  كألف البيضة مودعة يف احليواف ال ٖتلها احلياة كادلوت، كلو تفرخت ىذه البيضة كاف الفرخ طاىرنا       

 .(105)ببل خبلؼ
 فتنجس، كأما القوية فإهنا ليست متصلةن اتصاؿ ًخلقىةو بل ىي  أف البيض السيالة ٗتالطها الرُّطيوبات

ميودىعة
(106). 

كلعل القوؿ الثالث القائل بالتفصيل أقرب، ىو القوؿ بُت ما إذا تصلبت البيضة اخلارجة كقويت قشرهتا 
 فتكوف طاىرة، كبُت ما إذا كانت رطبة رخوة فتكوف صلسة، كذلك لقوة حجة ىذا القوؿ، كألف البيضة إذا
خرجت رطبة فإهنا صلسة بنجاسة كعائها ألف ضعفها رٔتا جعل النجاسة تسرع إليها، فتكوف كاللنب، كأما 

 اخلارجة بعد تصلب قشرىا فإنو يصَت كاحلاجب عن النجاسة عن باطنها فتكوف طاىرة، كاهلل أعلم.
 

 المسألة الثانية: ىل الحيات والوزغ ذات نفس سائلة أم ًل؟
الدـ، كمنو قوذلم ال نفس لو سائلة أم ال دـ لو غلرم، كمسي الدـ نػىٍفسنا ألف النفس اليت ىي ادلراد بالنفس: 

 .(107)اسم جلملة احليواف قوامها بالدـ
فاحليواف الذم لو نفس سائلة: ىو الذم إذا ذبح ساؿ دمو عن موضعو، كالدجاج، كاحلماـ، كما أشبههما؛ 

 ألف النفس ىي الدـ.
 .(108)لو سائلة: ىو الذم إذا ذبح مل يسل دمو عن موضعو، كالذباب كالزنبوركاحليواف الذم ال نفس 

 .(109)كبالنسبة للحيات كالوزغ يرل اإلماـ أبو الفياض البصرم أهنا ليست ذات نفس سائلة
كقد اختلف الفقهاء يف عدعلا شلا لو نفس سائلة أـ شلا ليس ذلما نفس سائلة، فعند الشافعية فيها كجهاف: 

   أبو القاسم الدراكي، كأبو حامد اإلسفرايٍت: أهنا ذات نفس سائلة، كالثاين: قالو أبو الفياض  األكؿ: قالو
، (111)ككجو عند احلنابلة (110)كأبو القاسم الصمَتم: أهنا ليست ذات نفس سائلة، كىو مذىب ادلالكية

 .(112)ائلةكصحح النوكم كوف احلية ذلا نفس سائلة، كنقل قطع اجلمهور بأف الوزغ ليس لو نفس س
فإذا مات ما ال نفس ذلا سائلة يف دكف القلتُت من ادلاء فهل ينجس؟ فيو قوالف مىٍشهيورىاًف نص عليهما 

 الشافعي، كنقل إماـ احلرمُت قوالن ثالثنا سلرجنا. 
 فالقوؿ األكؿ: أنو على طهارتو ال ينجس، كبو قاؿ الشافعي يف القدمي؛ كىو قوؿ ٚتهور الفقهاء كاختيار ادلزين،

 .(113)كىو قوؿ أيب حنيفة، كمالكو كأٛتد، كىو األصح عند الشافعية
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 كشلا استدلوا بو: 
  :بىابي يف إناء »حديث أيب عن أيب ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إذا كقع الذُّ

اء ، فإف يف أحد جناحيو داء، كيف اآلخر شفاء، كإنو يتقي ّتناحو الذم فيو الد(114)أحدكم، فامقلوه
 (115)«فليغمسو كلو

 .(116)كجو الداللة: أف ادلقل يفضي إىل ادلوت سيما إذا كاف الطعاـ حارنا، فلو صلس ادلاءي دلا أمر بو
  يا سلماف كل طعاـ كشراب كقعت -صلى اهلل عليو كسلم   -كحديث سلماف قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل " :

 .(117)" فيو ذبابة ليس ذلا دـ فماتت فيو فهو حبلؿ أكلو كشربو ككضوؤه
 كىذا إف ثبت نص ال ػلتمل خبلفو. 

  كألنو ال ؽلكن االحًتاز منو، فلو مل يعف عنو، مل يؤكل الباقبلء ادلطبوخ، كاجلنب؛ ألنو ال ينفك من كقوع
 .(118)الذباب فيو

يف  ِت بن أيب كثَت، كىو قوؿ الشافعيكالقوؿ الثاين: أنو ينجس بذلك، كبو قاؿ زلمد بن ادلنكدر كػل
 . (119)اجلديد

 كشلا احتجوا بو:
 (120)أنو حيواف ال يؤكل بعد موتو ال حلرمتو، فأشبو ما لو نفس سائلة. 
 .كألهنا صلاسة حلت ماء قليبلن قياسنا على سائر األصلاس 
  صلى  -كألف االحًتاز منو شلكن بتخمَت اإلناء، كلذلك جاء اخلرب عن أيب ىريرة قاؿ: "أمرنا رسوؿ اهلل

، فكاف أمره بذلك حفظنا للماء من (121)ضوء كإيكاء السقاء كإكفاء اإلناء"بتغطية الو  -اهلل عليو كسلم 
كقوع ما ينجس بو، كغالب ما يقع فيها ىو الذباب كاحلشرات فدؿ على أنو موجب لتنجيس ما مات 

 .(122)فيو
         القوؿ الثالث: نقلو إماـ احلرمُت عن صاحب التقريب قوالن سلرجنا: أنو يفرؽ بُت ما يكثر كيعم، كبُت 
ما ال يكثر، فالذم يعم: كالذباب، كالبعوض، كما يف معناعلا، كالذم ال يعم: كاخلنافس، كالعقارب، 

 كاجليعبلف. 
ككيجِّوى ىذا القوؿ بأف ادلعتمد يف توجيو قوؿ احلكم بالطهارة تعٌذر االحًتاز، كىذا إظلا يتحقق فيما يكثر، 

، كال فقوى يف النظر إىل عد  .(123)ـ الدـفاقتضى ذلك تفصيبلن
قاؿ النوكم: كىذا القوؿ غريب كادلشهور إطبلؽ قولُت، كالصواب الطهارة كىو قوؿ ٚتهور العلماء بل نسب 

 . (124)ٚتاعة الشافعي إىل خرؽ اإلٚتاع يف قولو اآلخر بالنجاسة
      لكن قد ثبت القوؿ بالنجاسة عن ٚتاعة من التابعُت كابن سَتين كػلِت بن أيب كثَت كزلمد بن ادلنكدر

 .ذكره كما سبق
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 المسألة الثالثة: من صلى بتيمم بعد طلب الماء ثم بان وجود ماء ًل يعلم بو:
مىٍن تيمم بعد طلب ادلاء كصلى مث كجد ادلاء يف رحلو أك أف ال يكوف قد علم بو؛ بأف كاف يف منزلو بئر 

 علمها بعد صبلتو بالتيمم. ماء خفيت عليو، فلم يعلم هبا حىت تيمم كصلى، فهو مل يعلم البئر أصبلن مث
يرل اإلماـ أبو الفياض البصرم: أنو يعترب حاؿ البئر، فإف كانت ظاىرة األعبلـ، بينة اآلثار، فعليو 

 .(125)اإلعادة، كإف كانت خفية غَت ظاىرة، فبل إعادة عليو
 كقد اختلف العلماء يف ىذه ادلسألة على ثبلثة أقواؿ:

كادلالكية، كقوؿ للشافعية كاحلنابلة، كقاؿ بو  صبلة، كىو قوؿ مذىب احلنفيةالقوؿ األكؿ: ال ٕتب عليو إعادة ال
 . (126)أبو العباس بن سريج

 كاحتج القائلوف بعدـ  اإلعادة باآليت:
 :[ كىذا تيمم كىو غَت كاجد، فدخل ٖتت ٣٤]النساء:  چې  ى  ى   ائ  چ  قوؿ اهلل تعاىل

رحلو؛ ألنو قد طلب مثلو فلم غلد، كمل يكلف إصابة األمر، سواء نسي ادلاء يف رحلو أك مل يكن يف 
 .(127)ادلاء، كإظلا كلف الطلب

  أف العجز عن استعماؿ ادلاء قد ٖتقق بسبب اجلهالة، كالنسياف، فيجوز التيمم كما لو حصل العجز
 . (128)بسبب البعد أك ادلرض أك عدـ الدلو، كالرشا

 (129)أنو غَت قادر؛ إذ ال قدرة بدكف العلم . 
 يعد مفرطنا يف مثل ىذا احلاؿ.كألنو ال  

القوؿ الثاين: ٕتب عليو إعادة الصبلة سواء بُت ظهور ادلاء يف رحلو، كبُت ظهوره يف غَت رحلو، كىو ركاية 
 .(130)دلالك، كقوؿ للشافعي كاحلنابلة كأيب يوسف، كحيكي عن أيب علي ابن خَتاف

 استدؿ القائلوف باإلعادة باآليت:  
 :كالنسياف كاجلهل ال ؼلرجو من الوجود، كإظلا [ ٣٤]النساء:  چې  ى  ى   ائ  چ  قولو اهلل تعاىل

  ؼلرجو من العلم بالوجود.

  .كألف ما مل يكن طهورنا يف حاؿ الذكر مل يكن طهورنا يف حاؿ النسياف، كادلاء النجس 
  .كألف شركط الطهارة بالذكر ال يسقط فعلها بالنسياف، كناسي الثوب ليسًت عورتو 
  ناسينا دلا  بالنسياف حكم ذلك األصل، كادلكفركألف كل أصل لـز ادلسَت إليو يف حاؿ الذكر مل يسقط

 . (131) لو
 .كألف ظاىر ىذا التفريط فوجبت اإلعادة 

انت ظاىرة األعبلـ، بينة اآلثار، فعليو اإلعادة، كإف كانت خفية القوؿ الثالث: أنو ينظر إىل حاؿ البئر، فإف ك
غَت ظاىرة، فبل إعادة عليو، كبو قاؿ أبو حامد كأبو الفياض البصرم كٚتهور البغداديُت كالبصريُت من 

 .  (132)الشافعية، كصححو النوكم، كىو قوؿ للحنابلة اختاره ابن قدامة
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 كاحتجوا باآليت: 
  يف غَت رحلو على الظاىر دكف الباطن، ٓتبلؼ رحلو، فإذا كانت ظاىرة كاف بأنو يعمل على الطلب

ذلك منو تقصَتنا يف الطلب، فتلزمو اإلعادة، كإذا كانت باطنة مل يكن مقصرنا يف الطلب فسقطت عنو 
 . (133)اإلعادة

عليو كلعل األقرب من األقواؿ ىو القوؿ الثالث كىو اعتبار حاؿ كجود ادلاء، فإف كاف ظاىرنا غلب 
اإلعادة؛ كإف كاف غَت ظاىر فبل إعادة عليو، سواء كاف ادلاء يف رحلو أك كجود البئر قريبة منو كغَت سلفية، كذلذا 
ٛتل البعض قويل الشافعي على اختبلؼ احلالُت: فادلوضع الذم قاؿ: ال إعادة عليو؛ إذا كانت البئر خفية، 

دلوضع الذم قاؿ: عليو اإلعادة؛ إذا كانت عبلمتها مثل أف كانت يف بسيط من األرض ال عبلمة عليها، كا
 ظاىرة، فيكوف قد فرط يف طلبها.

رَِّة والرُّكبة:  المسألة الرابعة: حكم اًلستمتاع من الحائض بما بين السُّ
اتفق الفقهاء على حرمة رلامعة الزكج لزكجتو يف فرجها حاؿ احليض، كعلى جواز االستمتاع فيما فوؽ 

الركبة، كاختلفوا يف االستمتاع ٔتا بُت السُّرًَّة كالرُّكبة، كىو ادلراد ٔتا ٖتت اإًلزىاًر، فَتل اإلماـ أبو السرة كدكف 
ًة كىرىعو  الفياض البصرم رٛتو اهلل: أف الرجل إف كاف يضبط نفسو عن إصابة الفرج؛ إما لضعف شهوتو، أك ًشدَّ

جىازى كىًإالَّ فىبلى غلوز لو
(134) . 
 مة فلهم يف ادلسألة أربعة أقواؿ:كأما الفقهاء عا

 .(135)القوؿ األكؿ: ٖترمي االستمتاع ٔتا بُت السرة كالركبة، كىو قوؿ أيب حنيفة كمالك كالشافعي
 استدلوا باآليت:

 :قولو تعاىل فَاْعتَِزلُوا النَِّساَء فِي اْلَوِحيض : [.222]البقرة 
كجو الداللة: أف اآلية تقتضي اعتزاؿ احلائض حاؿ احليض كمن مث ٖترمي الفرج، كذلك أف من يرعى حوؿ 

 .(136)احلمى يوشك أف ؼلالط احلمى
  :كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يباشر نساءه فوؽ اإلزار كىن »حديث ميمونة قالت

 .(137)«حيض
 لك ما فوؽ »ن امرأيت كىي حائض؟ قاؿ: كسئل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: ما ػلل يل م

 . (138)«اإلزار
 كجو الداللة: جواز االستمتاع من احلائض ٔتا فوؽ اإلزار، كىذا يدؿ على بقاء ما عداه على التحرمي.

  ،صلى اهلل  -قاؿ كألف االستمتاع ٔتا ٖتت اإلزار يدعو إىل االستمتاع بالفرج، فاإلزار ٔتثابة حرمي للفرج
 .(139): "من رتع حوؿ احلمى يوشك أف يوقعو"، فوجب أف ؽلنع منو-عليو كسلم

القوؿ الثاين: إباحة االستمتاع ٔتا بُت الركبة كالسرة، كبو قاؿ اإلماـ أٛتد، كزلمد بن احلسن، كحكي عن 
 . (140)الشافعي يف القدمي. 
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 كاستدلوا باآليت: 
 :قولو تعاىل  النَِّساَء فِي اْلَوِحيضفَاْعتَِزلُوا : [.222]البقرة 

كجو الداللة: أف احمليض: اسم دلكاف احليض، كادلقيل كادلبيت، فتخصيصو موضع الدـ باالعتزاؿ دليل على 
 . (141)إباحتو فيما عداه، كألنو كطئ حـر لؤلذل فاختص بو كالوطء يف الدبر

  عن أنس أف اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوىا كمل يؤاكلوىا كمل يشاربوىا كمل غلامعوىا يف
، فقاؿ رسوؿ اهلل  فَاْعتَِزلُوا النَِّساَء فِي اْلَوِحيضالبيت فسئل رسوؿ اهلل عن ذلك فأنزؿ اهلل تعاىل 

 .(142)«جامعوىن يف البيوت كاصنعوا كل شيء إال النكاح»صلى اهلل عليو كسلم: 
  :قالت فقلت:  ،«ناكليٍت اخلمرة من ادلسجد»عن عائشة قالت: قاؿ يل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

 . (143)«إف حيضتك ليست يف يدؾ»، فقاؿ: إين حائض
كجو الداللة: أف كل عضو منها ليست فيو احليضة، فهو يف الطهارة ٔتعٌت أنو يبقى على ما كاف ذلك العضو 

 .(144)عليو قبل احليضة، كدؿ على أف احليض ال حكم لو يف غَت موضعو الذم أمر باالجتناب لو من أجلو
 ىٍكريكهً كألف اجلماع يف الفرج، إظلا ػلـر ب

 .(145)سبب األذل، فبل ػلـر االٍسًتٍمتىاع ٔتا حواليو كادلوضع ادل
، كىو  ًة كىرىعو جىازى كىًإالَّ فىبلى القوؿ الثالث: أنو إف كاف يضبط نفسو عن إصابة الفرج؛ إما لضعف شهوتو أك ًشدَّ

 .(146)كجو عند الشافعية قاؿ بو أبو الفياض البصرم، كاستحسنو النوكم كغَته
 كدليلهم حديث عائشة، قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضنا، فأراد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

صلى اهلل عليو أف يباشرىا "أمرىا أف تتزر يف فور حيضتها، مث يباشرىا، قالت: كأيكم ؽللك إربو، كما كاف النيب 
 .(147)كسلم ؽللك إربو"

كيشهد ذلذا القوؿ مباشرة ادلرأة يف حاؿ الصياـ؛ فإنو يفرؽ فيها بُت ًمن ؼلاؼ على نفسو كمن يأمن، 
لَّمى  -: كافى النيب -أيضنا  -كقد قالت عائشة  يقبل كيباشر كىىوى صائم، ككاف أملككم  -صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسى

 إلربو.
ال غلوز مباشرة احلائض، كىو قوؿ عىبيدة السلماين كغَته، من أنو ال يباشر شيئنا منها. كىذا  القوؿ الرابع:

القوؿ شاذ منكر، كمستبعد صحتو، مردكد باألحاديث الصحيحة ادلذكورة يف الصحيحُت كغَتعلا، يف مباشرة 
 .(148)فوؽ اإلزار -عليو السبلـ  -النيب 

و التفصيل؛ إف كاف يضبط نفسو عن إصابة الفرج؛ إما لضعف كالظاىر أف األقرب ىو القوؿ الثالث، كى
شهوتو أك شدة كرع جاز كإال فبل؛ ألف فيو ٚتعنا بُت األدلة، كألف أدلة اإلباحة أقول داللة، كمباشرة النيب 
صلى اهلل عليو كسلم فوؽ اإلزار زلمولة على االستحباب كالتورع، كالتفرقة بُت ضعف الشهوة كشدهتا راعاىا 

 ع يف أكثر من موضع.الشر 
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 الخاتمة: 
 ؽلكن تلخيص أىم النتائج كالتوصيات اليت توصلت إليها ىذه الدراسة يف النقاط اآلتية:

 أوًًل: النتائج:
  ال يعرؼ تاريخ مولده اإلماـ أيب الفياض البصرم، كما ال يعرؼ تاريخ كفاتو على كجو التحديد، كإظلا

 ق.385ذكر على كجو التقريب يف حدكد سنة 
 .أنو درس كدرَّس بالبصرة كعنو أخذ ٚتاعة من فقهائها 
  يعد اإلماـ أبو الفياض البصرم من كبار فقهاء الشافعية الذين اشتهرت أقواذلم كذاعت يف مصنفات

 ادلذىب كغَتىا.
  :ٚتعت الدراسة ٙتانية آراء لئلماـ أيب الفياض فيما يتعلق بالطهارة، كىي 

الصيدغ، فما استعلى على األذنُت منو، فهو من الرأس، كما  يرل التفصيل فيما غلب غسلو من شعر -1
 اضلدر عنهما فمن الوجو.

أف النائم احملتيب إف كاف ضليف البدف معركؽ األليتُت انتقض كضوؤه، كإف كاف حليم البدف، تنطبق أليتاه  -2
 على األرض مل ينتقض كضوؤه.

لكف، انتقض كضوؤه، كإف كاف مستقببلن إف مس الرجل ذكره ٔتا بُت أصبعيو مستقببلن لعانتو بباطن ا -3
 بظاىر كفو ال ينتقض؛ مراعاة لؤلغلب.

إذا لف الرجل على ذكره خرقة كأكجلو يف فرج حىت غابت احلشفة؛ فإف كانت اخلرقة غليظة ٘تنع احلرارة  -4
 كاللذة مل غلب عليو الغسل، كإف كانت رقيقة كجب الغسل.

قوينا فهو طاىر مأكوؿ، كإف كاف ضعيفنا رخونا، فهو البيض الكائن يف جوؼ الطائر ادليت؛ إف كاف  -5
 صلس.

 أف احليات كالوزغ ليست ذات نفس سائلة. -6
مىٍن تيمم بعد طلب ادلاء كصلى مث كجد ادلاء، فلم يعلم بو حىت تيمم كصلى، أنو يعترب حاؿ البئر، فإف   -7

 ، فبل إعادة عليو.كانت ظاىرة األعبلـ، بينة اآلثار، فعليو اإلعادة، كإف كانت خفية غَت ظاىرة
   إف كاف يضبط نفسو عن إصابة الفرج؛ إما لضعف شهوتو  -إذا كانت زكجتو حائضنا  -أف الرجل  -8

ًة كىرىعو جىازى لو االستمتاع ٔتا بُت السُّرًَّة كالرُّكبة، كىًإالَّ فىبلى غلوز لو.  أك ًشدَّ
  كاستحسنها بعض متأخرم أف من ىذه اآلراء ما ىو موافق لؤلصح عند الشافعية، كأخرل صححها

 الشافعية، كىناؾ آراء موافقة للمذاىب الفقهية األخرل.
 ثانًيا: التوصيات:

  يوصي الباحث الباحثُت باالجتهاد يف ٚتع بقية آراء اإلماـ أيب الفياض البصرم ادلتعلقة باألبواب
 الفقهية ادلختلفة األخرل.

  كمعرفة مآخذىا، إعماالن دلنهجية فقو الدليل العناية ّتمع فقو األعبلـ من الفقهاء؛ إلظهارىا
 كاالستنباط، كإثراء الفقو اإلسبلميِّ بوجوهو فقهية مأثورة.
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 الهوامش:
( كالعقد ادلذىب يف طبقات ٛتلة ادلذىب 1/146( كطبقات الشافعية البن الصبلح )119ينظر: طبقات الفقهاء )ص (1)

 (.2/54( كىدية العارفُت )1/136( كطبقات الشافعية لقاضي شهبة )194)ص
 (.119ينظر: طبقات الفقهاء )ص (2)
 (.1/136ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة ) (3)
 (.2/54( كىدية العارفُت )9/184ينظر: معجم ادلؤلفُت ) (4)
( كطبقات الشافعية 6/165( كالوايف بالوفيات )16/166( كسَت أعبلـ النببلء )2/211ينظر: هتذيب األمساء كاللغات ) (5)

 (.1/137( كطبقات الشافعية البن قاضي شهبة )3/12للسبكي )
( كالوايف بالوفيات 2/575( كطبقات الشافعية البن الصبلح )17/14سَت األعبلـ )( ك 28/218ينظر: تاريخ االسبلـ للذىيب ) (6)
(18/81.) 
 (.1/146( كالطبقات البن الصبلح )2/265ينظر: هتذيب األمساء كاللغات ) (7)
 (.9/86ينظر: تاريخ االسبلـ ) (8)
 (.9/184معجم ادلؤلفُت )( ك 1/575(كشف الظنوف )1/146ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية البن الصبلح ) (9)
 (.18/320( كالوايف بالوفيات )8/257ينظر: طبقات السبكي ) (10)

 (.335/ 1( كادلصباح ادلنَت )263/ 3( كمقاييس اللغة )785( كالقاموس احمليط ص )439/ 8( ينظر: لساف العرب )(11
 (.295/ 1كاإلكليل )( كالتاج 396/ 1( كاجملموع شرح ادلهذب )86/ 1( ينظر: ادلغٍت البن قدامة )(12
 (.1/289( ككفاية النبيو )1/396( ينظر: اجملموع )(13
 (.83/ 1( ينظر: اإلقناع يف مسائل اإلٚتاع البن القطاف )(14
( كالتاج كاإلكليل 1/396( كاجملموع )86/ 1( كادلغٍت )85/ 1) ( كالشرح الكبَت للشيخ الدردير2/ 1( ينظر: تبيُت احلقائق )(15

 (.414/ 2( كمرقاة ادلفاتيح شرح مشكاة ادلصابيح للقارم )295/ 1دلختصر خليل )
 ( كصححو الًتمذم.129( سنن أيب داكد )13( ينظر: سنن الًتمذم )(16
 (.126/ 1( ينظر: ادلغٍت )(17
 (.1/396( كاجملموع )17/ 1عبد الوىاب البغدادم )( ينظر: التلقُت يف الفقو ادلالكي، ل(18
 (.356/ 3( ينظر: اإلشراؼ البن ادلنذر )(19
 (.126/ 1( كادلغٍت )180/ 1( كالفركع كتصحيح الفركع البن مفلح )1/396( ينظر: اجملموع )(20
 (.154/ 1( اإلنصاؼ للمرداكم )(21
 ( .126/ 1( ادلغٍت )(22
 (.87/ 1( كْتر ادلذىب للركياين )173/ 1كم الكبَت )( كينظر: احلا396/ 1( اجملموع )(23
 (.173/ 1( ينظر: احلاكم الكبَت )(24
 (.347/ 1( كينظر: النفح الشذم شرح جامع الًتمذم البن سيد الناس )87/ 1( ْتر ادلذىب )(25
 (155/ 1( ينظر: اإلنصاؼ للمرداكم )(26
 .(1/118( ينظر: حلية العلماء يف معرفة مذاىب الفقهاء )(27
 (.17/ 2( كاجملموع شرح ادلهذب )160/ 14( ينظر: لساف العرب )(28
 (.393/ 1( ككفاية النبيو )17/ 2( كاجملموع شرح ادلهذب )1/182( ينظر: احلاكم الكبَت )(29
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( كمواىب اجلليل للحطاب 78/ 1( كادلبسوط للسرخسي )19، 18/ 2( كاجملموع )71/ 1( ينظر: اإلقناع يف مسائل اإلٚتاع )(30
 (.128/ 1( كادلغٍت )39/ 1( كالبحر الرائق شرح كنز الدقائق البن صليم )294/ 1)

( كابن 17/ 2( كحسنو النوكم يف اجملموع )477( كسنن ابن ماجو )203( كسنن أيب داكد ) 886( ينظر: مسند أٛتد )(31
 (.52/ 1الصبلح، كما يف خبلصة البدر ادلنَت )

 (  كغَتعلا.2/17( كصححو الًتمذم، كالنوكم يف اجملموع ) 478ن ماجو )( كسنن اب96( ينظر: سنن الًتمذم )(32
 (.111/ 1( كمنح اجلليل )15/ 1( كاذلداية شرح البداية للمرغيناين )78/ 1( ينظر: ادلبسوط للسرخسي )(33
 (.72/ 1)( كفتح القدير للكماؿ بن اذلماـ 20/ 1( كرلمع األهنر لشيخي زاده )78/ 1( ينظر: ادلبسوط للسرخسي )(34
 (.295/ 1( كمواىب اجلليل للرعيٍت )146/ 1( كالكايف البن عبد الرب )231/ 1( ينظر: الذخَتة للقرايف )(35
 (.1/71( كيف شرح منتهى اإلرادات أف احتباء النائم ناقض)182/ 1( كالشرح الكبَت البن قدامة )128/ 1( ادلغٍت )(36
 (.1/116( كهناية احملتاج للرملي )1/135( كٖتفة احملتاج البن حجر )1/74(كركضة الطالبُت )2/17( ينظر اجملموع )(37
 (. 2/17( اجملموع شرح ادلهذب )(38
 (. 376( صحيح مسلم برقم ) (39
 (.642( كصحيح مسلم ) 545( صحيح البخارم )(40
 (.69/ 5( كعمدة القارم للعيٍت )196/ 2( ينظر: شرح صحيح البخارم البن بطاؿ )(41
 (.19/ 2اجملموع شرح ادلهذب )( ينظر: (42
 (.393/ 1(،  كفاية النبيو البن الرفعة )74/ 1( ينظر: ركضة الطالبُت )(43
 (.144/ 1( مغٍت احملتاج للخطيب الشربيٍت )(44
 (.28/ 1( شرح احمللي على ادلنهاج )(45
 ( .116/ 1( هناية احملتاج )(46
( كالغرر البهية مع حاشية 37( كادلنهاج القومي البن حجر )ص: 116/ 1( كهناية احملتاج )199/ 1( ينظر :حاشية اجلمل )(47

 (.113( كبشرل الكرمي )ص36/ 1( كحاشيتا قليويب كعمَتة )1/43( كحاشية البجَتمي )137/ 1الشربيٍت )
( كحاشية 1/137( كالغرر البهية مع حاشية الشربيٍت )37جر )ص: ( كادلنهاج القومي البن ح116/ 1( ينظر: هناية احملتاج )(48

 (.113( كبشرل الكرمي ص )199/ 1( كحاشية اجلمل )36/ 1( كحاشيتا قليويب كعمَتة )1/43البجَتمي )
 (.145/ 1( ْتر ادلذىب للركياين )(49
 (.1/405( ككفاية النبيو )2/38( كاجملموع )1/197( ينظر : احلاكم الكبَت )(50
 (.1/131( كادلغٍت )34/ 2( كاجملموع )433/ 1( ىو مشهور مذىب مالك كمعتمد احلنابلة. ينظر: التاج كاإلكليل )(51
( 181( كسنن أيب داكد )82( كسنن الًتمذم )27293( كمسند أٛتد )34/ 1( كاألـ للشافعي )130( ينظر : موطأ مالك )(52

خارم أنو أصح شيء ئمة: أٛتد، كػلِت بن معُت، كالًتمذم، كنقل عن الب( كصححو األ517( كسنن ابن ماجو )447كسنن النسائي )
 (.340/ 1: تلخيص احلبَت)يف الباب. ينظر

( كصححو 472( كمستدرؾ احلاكم )1118( كصحيح ابن حباف )533( كسنن الدارقطٍت )8404مسند أٛتد ) ( ينظر:(53
التلخيص احلبَت  ( 471/ 2(، البدر ادلنَت )247/ 1الستذكار )احلاكم كابن حباف كابن السكن كابن عبد الرب كغَتىم. انظر: ا

(1/347.) 
 (.1/187( كشرح الزرقاين على ادلوطأ )65( عدَّدىم بأمسائهم الكتاين، كجعلو السيوطي كغَته متواترنا. انظر: نظم ادلتناثر )ص(54
 (.146/ 1( سنن الًتمذم )(55
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( 521( كسنن ابن ماجو )165( كسنن النسائي)182( كسنن أيب داكد )85( كسنن الًتمذم )16286( ينظر : مسند أٛتد )(56
قاؿ الًتمذم: كىو أحسن شيء ركم يف ىذا الباب، كصححو ابن حـز كالفبلس كابن منده كابن حباف كالطحاكم كابن حجر كغَتىم، 

/ 2( كالبدر ادلنَت )1/347ص احلبَت )كضعفو الشافعي كأبو حامت كأبو زرعة كالدارقطٍت كالبيهقي كابن اجلوزم كآخركف. ينظر: تلخي
 (.254/1( كفتح البارم )466
 .(347/ 1(. التلخيص احلبَت )141/ 1( سنن الًتمذم )(57
 (.347/ 1( نقلو عنو احلافظ يف التلخيص احلبَت )(58
كالبيهقي يف اخلبلفيات ( 77( كاحلازمي يف االعتبار )239/ 1( كابن حـز يف احمللى )405/ 3( كشلن ذىب للنسخ ابن حباف )(59

(1 /331.) 
 (.250/ 1( كنيل األكطار )239/ 1( ابن حـز يف احمللى )(60
 (.65( كنظم ادلتناثر للكتاين ص )1/187( كشرح الزرقاين على ادلوطأ )338/ 3( ينظر: التمهيد البن عبد الرب )(61
 (.48/ 1( ينظر: الركضة الندية شرح الدرر البهية لصديق خاف )(62
 (.329/ 1ظر: اخلبلفيات للبيهقي )( ين(63
 (.147/ 1( سنن الًتمذم )(64
 (، كسبق ذكر بعض من صححو من األئمة.76/ 1( شرح معاين اآلثار )(65
 (.347/ 1( ينظر: تلخيص احلبَت )(66
 (.66/ 1( كنصب الراية للزيلعي )55/ 1( ينظر:  شرح فتح القدير )(67
 (.66/ 1ية للزيلعي )( نصب الرا43( ينظر: االعتبار للحازمي )(68
 (.76/ 1( ينظر: شرح معاين اآلثار )(69
(، 17/309( كما ذكره عن اإلماـ مالك كأٛتد ركاية عنهما. ينظر: البياف كالتحصيل البن رشد )63/ 1( صحيح ابن خزؽلة )(70

 (.202/ 1اإلنصاؼ للمرداكم )
 (.241/ 21الفتاكل )( كرلموع 205/ 1( ينظر: األكسط يف السنن كاإلٚتاع كاالختبلؼ )(71
 (.45/ 1( كبداية اجملتهد كهناية ادلقتصد )23/ 1( كالتلقُت يف الفقو ادلالكي )249/ 1( ينظر: االستذكار )(72
 .(1/239( كاحمللى البن حـز )76/ 1كما بعده( كشرح معاين اآلثار ) 297/ 1( للوقوؼ على ذلك ينظر: اخلبلفيات للبيهقي )(73

 كما بعدىا(. 713/  10( كموسوعة أحكاـ الطهارة للدبياف )250/ 1( كنيل األكطار )46-39كاالعتبار للحازمي )
 (.249/ 1( كحاشية الركض ادلربع )132/ 1( ينظر: ادلغٍت )(74
 ( .136/ 1( كادلبدع يف شرح ادلقنع البن مفلح )204/ 1( ينظر: اإلنصاؼ للمرداكم )(75
 ( .433/ 1كاإلكليل دلختصر خليل )( كالتاج 224/ 1( ينظر: الذخَتة للقرايف )(76
 (.148/ 1( كمغٍت احملتاج للشربيٍت )1/144( ينظر: ٖتفة احملتاج البن حجر )(77
 (.76/ 1( كركضة الطالبُت )150/ 1( ينظر: ْتر ادلذىب للركياين )(78
 (.38/ 2( كاجملموع شرح ادلهذب )69/ 2( ينظر: فتح العزيز للرافعي )(79
 (.150/ 1( كْتر ادلذىب )1/197( ينظر: احلاكم )(80
 (.134/ 2( كاجملموع )163/ 1( كْتر ادلذىب )4/228( ينظر : البياف للعمراين )(81
 (.97/ 1( كاإلقناع يف مسائل اإلٚتاع )235/ 1( كادلغٍت )132/ 1( ينظر: األكسط البن ادلنذر )(82
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( كعمدة 1/375( كفتح البارم البن رجب )97/ 1(. كينظر: اإلقناع يف مسائل اإلٚتاع )40/ 4( شرح النوكم على مسلم )(83
 (.247/ 3القارم )

 (.348،349( صحيح مسلم رقم )(84
 (.1/60( كشرح الزركشي على اخلرقي )450/ 1( كمواىب اجلليل )232/ 1( كاإلنصاؼ )134/ 2( ينظر: اجملموع )(85
 (.340/ 1رح ادلمتع )( كالش232/ 1( كاإلنصاؼ )143/ 1( ينظر: كشاؼ القناع عن منت اإلقناع )(86
 (.197/ 1(التاج كاإلكليل )254/ 1( حاشية الدسوقي )61/ 1( البحر الرائق )334/ 1( ينظر: البناية شرح اذلداية )(87
ىٍركىرٍُّكًذم )(88

 (.373/ 1( ينظر: التعليقة على سلتصر ادلزين للقاضي حسُت بن زلمد بن أٛتد ادل
 (.2/237( ككفاية النبيو )1/73ينظر: احلاكم الكبَت ) (89)
 (.1/27( كتبيُت احلقائق )2/555ينظر: اجملموع ) (90)
، 1/244( كاجملموع )1/73( كاحلاكم الكبَت )1/112( كالبحر الرائق )1/17( اجلوىرة النَتة )5/43ينظر: بدائع الصنائع ) (91)
 (.1/94( كاإلنصاؼ )1/54دلقنع )( كادلبدع شرح ا2/237( ككفاية النبيو )2/570
 (.2/237( كالكفاية )1/73ينظر: احلاكم ) (92)
 (.5/43ينظر: بدائع الصنائع ) (93)
 (.1/112( كالبحر الرائق )1/17ينظر: اجلوىرة النَتة ) (94)
 (.1/55ينظر: ادلغٍت ) (95)
( التفريع يف فقو 2/237( ككفاية النبيو )2/570، 1/244( كاجملموع )1/73( كاحلاكم الكبَت )290/ 2ينظر: األكسط ) (96)

 (.1/93( كمواىب اجلليل )1/321اإلماـ مالك )
 (.4/107( كالذخَتة )3/375ينظر: البياف كالتحصيل ) (97)
 ( 1/73( كالشرح الكبَت على ادلقنع )2/237لنبيو )( ككفاية ا1/245( كاجملموع )1/72ينظر: احلاكم الكبَت ) (98)
 (.1/55ينظر: ادلغٍت ) (99)
( 1/54( كادلبدع شرح ادلقنع )2/237( ككفاية النبيو )2/570، 1/244( كاجملموع )1/73احلاكم الكبَت )ينظر:  (100)

 (.1/94كاإلنصاؼ )
شرح إرشاد السالك يف مذىب إماـ األئمة »( كأسهل ادلدارؾ 1/93( كمواىب اجلليل )3/375ينظر: البياف كالتحصيل ) (101)

 (1/63« )مالك
 (.5/43ينظر: بدائع الصنائع ) (102)
 (.1/94( كاإلنصاؼ )1/54ينظر: ادلبدع شرح ادلقنع ) (103)
 (.1/55ينظر: ادلغٍت ) (104)
 (.1/26ينظر: ْتر ادلذىب ) (105)
 (.1/272( كالغاية يف اختصار النهاية لعز الدين ابن عبدالسبلـ )1/37ينظر: هناية ادلطلب للجويٍت ) (106)
 (.2/617ينظر: ادلصباح ادلنَت ) (107)
 (.1/83( كمواىب اجلليل )1/32ينظر: البياف يف مذىب الشافعي ) (108)
 (.1/312( كحلية العلماء )1/129) ( كاجملموع1/32( كالبياف يف مذىب الشافعي )1/322ينظر: احلاكم ) (109)
 (.1/87مواىب اجلليل ) (110)
 (.1/339( كاإلنصاؼ )1/35ينظر: ادلغٍت ) (111)
 (. 129- 1/128( كاجملموع )1/322ينظر: احلاكم ) (112)
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( 1/129( كاجملموع )1/31( كالعزيز شرح الوجيز )1/255( كْتر ادلذىب )1/321( كاحلاكم )1/18ينظر: األـ ) (113)
( 1/87( مواىب اجلليل )1/23( كالتوضيح يف شرح ادلختصر الفرعي البن احلاجب )1/62( كبدائع الصنائع )1/51كادلبسوط )

 (.1/33كادلغٍت )
ٍقل: اٍلغىٍمس. ينظر: ادلصباح ادلنَت )أم: اغمسوه يف الطعاـ أك الشراب (114)  (.2/577، كىاٍلمى
 (.3844( كسنن أيب داكد )3320صحيح البخارم ) (115)
( كالتجريد 1/51( كادلبسوط )1/31( كالعزيز شرح الوجيز )1/33( كالبياف يف مذىب الشافعي )1/321ينظر: احلاكم ) (116)

 (.1/289للقدكرم )
 (.1/456( كىو معلوؿ من كجوه بينها ابن ادللقن يف البدر ادلنَت )1/383الكربل للبيهقي )( كالسنن 1/49سنن الدارقطٍت ) (117)
 (.1/33ينظر: البياف يف مذىب الشافعي ) (118)
( كاإلشراؼ على نكت مسائل 1/129( كاجملموع )1/255( كْتر ادلذىب )1/322( كاحلاكم )1/18ينظر: األـ ) (119)

 (.1/180اخلبلؼ )
 (.1/33 مذىب الشافعي )ينظر: البياف يف (120)
 ( من حديث جابر.2012( كأصلو يف صحيح مسلم )4311سنن ابن ماجو ) (121)
 (.1/322ينظر: احلاكم ) (122)
 (.1/249هناية ادلطلب ) (123)
 (.1/180( كاإلشراؼ على نكت مسائل اخلبلؼ )1/281( كاألكسط البن ادلنذر )1/129ينظر: اجملموع ) (124)
 (.2/80( كفاية النبيو )2/265( كاجملموع )1/287ينظر: احلاكم الكبَت ) (125)
( كعيوف األدلة 1/31( كدرر احلكاـ شرح غرر األحكاـ )1/134( كفتح القدير البن اذلماـ )1/49ينظر: بدائع الصنائع ) (126)
 (.2/265( كاجملموع )1/287(. كاحلاكم الكبَت )1212 – 3/1211)
 (.1212 – 3/1211( كعيوف األدلة )1/103اـ زلمد بن احلسن )ينظر: األصل لئلم (127)
 (.1/49( كبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع )1/122ينظر: ادلبسوط ) (128)
 (.1/134ينظر: فتح القدير البن اذلماـ ) (129)
( كاجملموع 1/287( كاحلاكم الكبَت )1/203ٖتبَت ادلختصر )ك ( 1/358( كمواىب اجلليل )1/49ينظر: بدائع الصنائع ) (130)
 (.1/278( كاإلنصاؼ )2/80( كفاية النبيو )2/265)
 (.1/287احلاكم الكبَت )  ينظر:( 131)
 (.3/1216( كعيوف األدلة )1/187( كادلغٍت 2/80كفاية النبيو )ك ( 2/265( كاجملموع )1/287ينظر: احلاكم الكبَت ) (132)
 (.1/287ينظر: احلاكم الكبَت ) (133)
 ( .364( اجملموع )1/297( العزيز )1/380ينظر: احلاكم ) (134)
( كتبيُت 2/362( كاجملموع )1/136( كركضة الطالبُت )1/297( كالعزيز شرح الوجيز )5/185ينظر: األـ للشافعي ) (135)

( كالتوضيح يف 1/245( كشرح الزُّرقاين على سلتصر خليل )1/166( كفتح القدير )1/646( كالبناية شرح اذلداية )1/57احلقائق )
 (.7/353كموسوعة أحكاـ الطهارة )( 1/253شرح ادلختصر الفرعي البن احلاجب )

 (.7/353( كموسوعة أحكاـ الطهارة )2/363اجملموع شرح ادلهذب ) ( 136)
 (.294صحيح مسلم ) (137)
 ( إسناده جيد.233/ 1(. قاؿ ابن ادلقن يف ٖتفة احملتاج )212) 1/55سنن أيب داكد ( 138)
 ( .2051حلديث يف البخارم )( كا2/363( كاجملموع شرح ادلهذب ) 1/297العزيز شرح الوجيز ) (139)
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( 1/242( كادلغٍت البن قدامو )2/362( كاجملموع )1/136( كركضة الطالبُت )1/297ينظر: فتح العزيز شرح الوجيز )( 140)
( كالتوضيح يف 1/245( كشرح الزُّرقاين على سلتصر خليل )1/166( كفتح القدير )1/57( كتبيُت احلقائق )2/198ككفاية النبيو )

 (.7/353( كموسوعة أحكاـ الطهارة )1/198( ككشاؼ القناع )1/253تصر الفرعي البن احلاجب )شرح ادلخ
 (.1/243( كادلغٍت )2/361ينظر: اجملموع شرح ادلهذب ) (141)
 (.302صحيح مسلم: ؾ: احليض، باب: اصنعوا كل شيء إال النكاح، رقم)  (142)
 (.298، رقم )صحيح مسلم: ؾ: احليض، باب: احلائض تناكؿ من ادلسجد (143)
 (.1/321ينظر: االستذكار ) (144)
 (.1/297ينظر: فتح العزيز شرح الوجيز ) (145)
 (.2/364( كاجملموع )1/297( كالعزيز شرح الوجيز )1/312( كْتر ادلذىب )1/385ينظر: احلاكم الكبَت )( 146)
 (.302صحيح البخارم: ؾ: احليض، باب: مباشرة احلائض، رقم ) (147)
( كشرح سنن أيب داكد 2/35( كفتح البارم البن رجب )2/373( كادلهمات )1/364( كاجملموع )1/380ينظر: احلاكم ) (148)

 (.2/33لبدر الدين العيٍت )
 

 المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم* 
عطا، ىػ(، ٖتقيق: سامل زلمد 463االستذكار، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن زلمد بن عبد الرب القرطيب )ت:  (1

 ـ.2000 – 1421، األكىل، 1بَتكت، ط/ –زلمد معوض، دار الكتب العلمية 
 ، أبو بكر بن حسن بن عبد اهلل الكشناكم «شرح إرشاد السالك يف مذىب إماـ األئمة مالك»أسهل ادلدارؾ  (2

 .2لبناف، ط/ –ىػ(، دار الفكر، بَتكت  1397)ت: 
ىػ(، احملقق: صغَت أٛتد 319إبراىيم بن ادلنذر النيسابورم )ت: اإلشراؼ على مذاىب العلماء، أبو بكر زلمد بن  (3

 ـ.2004 -ىػ 1425، 1اإلمارات العربية، ط/ -األنصارم، مكتبة مكة الثقافية 
ىػ(، ٖتقيق كىدرىاسىة: الدكتور زلمَّد بوينوكالن،  189األصل، أبو عبد اهلل زلمد بن احلسن بن فرقد الشيباين )ت:  (4

، بَتكت   ـ.2012 -ىػ 1433، 1لبناف، ط/ –دار ابن حـز
      احلازمي اذلمداين، زين الدين  االعتبار يف الناسخ كادلنسوخ من اآلثار، أبو بكر زلمد بن موسى بن عثماف (5

 ىػ.1359، 2حيدر آباد ، الدكن، ط/ -ىػ(، دائرة ادلعارؼ العثمانية 584: )ت
ىػ(، احملقق: 628مَتم الفاسي، ابن القطاف )ت: اإلقناع يف مسائل اإلٚتاع، علي بن زلمد بن عبد ادللك احل (6

 ـ. 2004 -ىػ 1424، 1حسن فوزم الصعيدم، الفاركؽ احلديثة للطباعة كالنشر، ط/
بَتكت،  -ىػ(، دار ادلعرفة 204األـ، أبو عبد اهلل زلمد بن إدريس بن العباس بن عثماف بن شافع ادلطليب )ت:  (7

 ـ.1990ىػ/1410الطبعة: بدكف طبعة، سنة النشر: 
اإلنصاؼ يف معرفة الراجح من اخلبلؼ، عبلء الدين أبو احلسن علي بن سليماف ادلرداكم الدمشقي الصاحلي  (8

 بدكف تاريخ. -، 2ىػ(، دار إحياء الًتاث العريب، ط/885احلنبلي )ت: 
ٖتقيق:  ىػ(،319األكسط يف السنن كاإلٚتاع كاالختبلؼ، أبو بكر زلمد بن إبراىيم بن ادلنذر النيسابورم )ت:  (9

 ـ.1985ىػ، 1405، 1الرياض، ط/ -صغَت أٛتد بن زلمد حنيف، دار طيبة 
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ىػ(، احملقق:  502ْتر ادلذىب )يف فركع ادلذىب الشافعي( الركياين، أبو احملاسن عبد الواحد بن إمساعيل )ت   (10
 ـ.2009، 1طارؽ فتحي السيد، دار الكتب العلمية، ط/

   ب الشرائع،عبلء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أٛتد الكاساين احلنفي بدائع الصنائع، بدائع الصنائع يف ترتي (11
 ـ.1986 -ىػ 1406، 2ىػ(، دار الكتب العلمية، ط/587)ت: 

ىػ(، 595بداية اجملتهد كهناية ادلقتصد، أبو الوليد زلمد بن أٛتد بن رشد القرطيب الشهَت بابن رشد احلفيد )ت:   (12
 ـ.2004 -ىػ 1425بعة، تاريخ النشر: ف طالقاىرة، الطبعة: بدك  –دار احلديث 

البدر ادلنَت يف ٗتريج األحاديث كاألثار الواقعة يف الشرح الكبَت، ابن ادللقن، أبو حفص عمر بن علي بن أٛتد   (13
، 1الرياض، ط/ -ىػ(، احملقق: مصطفى أبو الغيط كآخركف، دار اذلجرة للنشر كالتوزيع 804الشافعي )ت: 

 ـ.2004-ىػ1425
ٍكعىًٍتُّ الرباطي احلضرمي الشافعي بشرل ال  (14        كرمي، بشىرح مىسىائل التَّعليم، سىعيد بن زلمد بىاعىلٌي بىاًعشن الدَّ

 ـ.2004 -ىػ 1425، 1ىػ(، دار ادلنهاج للنشر كالتوزيع، جدة، ط/1270)ت: 
  نفي بدر الدين العيٍت البناية شرح اذلداية، أبو زلمد زلمود بن أٛتد بن موسى بن أٛتد بن حسُت الغيتايب احل  (15

 ـ.2000 -ىػ 1420، 1بَتكت، لبناف، ط/ -ىػ(، دار الكتب العلمية 855)ت: 
ىػ(، احملقق: قاسم زلمد 558البياف يف مذىب الشافعي، ػلِت بن أيب اخلَت بن سامل العمراين اليمٍت الشافعي )ت:  (16

 ـ.2000 -ىػ1421، 1جدة، ط/ –النورم، دار ادلنهاج 
ل كالشرح كالتوجيو كالتعليل دلسائل ادلستخرجة، أبو الوليد زلمد بن أٛتد بن رشد القرطيب البياف كالتحصي  (17

 ـ. 1988 -ىػ 1408، 2ىػ(، حققو: زلمد حجي كآخركف، دار الغرب اإلسبلمي، بَتكت، ط/520)ت:
  ادلالكي التاج كاإلكليل دلختصر خليل، زلمد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدرم الغرناطي، ادلواؽ   (18

 ـ.1994 -ىػ 1416، 1ىػ(، الناشر: دار الكتب العلمية، ط/897)ت: 
ىػ(، 748تاريخ اإلسبلـ كىكىفيات ادلشاىَت كىاألعبلـ، مشس الدين زلمد بن أٛتد بن عثماف بن قىاؽٍلاز الذىيب )ت:  (19

 ـ.2003، 1احملقق: بشار عٌواد معركؼ، الناشر: دار الغرب اإلسبلمي، ط/
ىػ(،  743تبيُت احلقائق شرح كنز الدقائق، عثماف بن علي بن زلجن البارعي، فخر الدين الزيلعي احلنفي )ت:  (20

 ىػ.1313، 1بوالؽ، القاىرة، ط/ -ادلطبعة الكربل األمَتية 
ىػ(، احملقق: مركز الدراسات  428التجريد للقدكرم، أٛتد بن زلمد بن أٛتد بن جعفر أبو احلسُت القدكرم )ت:   (21

 ـ. 2006 -ىػ 1427، 2القاىرة، ط/ –لفقهية كاالقتصادية، دار السبلـ ا
      ٖتفة احملتاج يف شرح ادلنهاج، أٛتد بن زلمد بن علي بن حجر اذليتمي، ادلكتبة التجارية الكربل ٔتصر،   (22

 ـ.1983 -ىػ 1357الطبعة: بدكف طبعة، عاـ النشر: 
ىٍركىرٍُّكًذم )ت: التعليقة على سلتصر ادلزين للقاضي حسُت بن زل  (23

ىػ(، احملقق: علي زلمد معوض  462مد بن أٛتد ادل
 مكة ادلكرمة. -عادؿ أٛتد عبد ادلوجود، مكتبة نزار مصطفى الباز  -

ب ادلالكي )ت:  (24 ىػ(، احملقق: 378التفريع يف فقو اإلماـ مالك، عبيد اهلل بن احلسُت بن احلسن أبو القاسم ابن اجلىبلَّ
 ـ. 2007 -ىػ 1428، 1لكتب العلمية، بَتكت، ط/سيد كسركم حسن، دار ا

التلخيص احلبَت يف ٗتريج أحاديث الرافعي الكبَت، أبو الفضل أٛتد بن علي بن زلمد بن أٛتد بن حجر العسقبلين   (25
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 ـ.1989ىػ. 1419، 1ىػ(، دار الكتب العلمية، ط/852)ت: 
(، احملقق: زلمد  ىػ422ت:  التلقُت يف الفقو ادلالكي، أبو زلمد عبد الوىاب بن علي الثعليب البغدادم ادلالكي )  (26

 ـ.2004 -ىػ 1425، 1بو خبزة احلسٍت، دار الكتب العلمية، ط/
           يب التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين كاألسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمرم القرط  (27

ادلغرب،  –ىػ(، ٖتقيق: مصطفى بن أٛتد، زلمد عبد الكبَت، كزارة عمـو األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية 463)ت: 
 ق.1387عاـ النشر: 

 .ىػ(، دار الكتب العلمية، بَتكت676هتذيب األمساء كاللغات، أبو زكريا زليي الدين ػلِت بن شرؼ النوكم )ت:   (28
ىػ(، احملقق: د. أٛتد 776الفرعي البن احلاجب، خليل بن إسحاؽ بن موسى، )ت:التوضيح يف شرح ادلختصر   (29

 ـ.2008 -ىػ 1429، 1بن عبد الكرمي صليب، مركز صليبويو للمخطوطات كخدمة الًتاث، ط/
        اجلوىرة النَتة على سلتصر القدكرم، أبو بكر بن علي بن زلمد احلدادم العبادم الزَّبًيًدٌم اليمٍت احلنفي   (30

 ىػ.1322ىػ(، ادلطبعة اخلَتية، الطبعة: األكىل، 00800)ت: 
يػٍرىًمٌي ادلصرم الشافعي )ت:   (31        ىػ(، 1221حاشية البجَتمي على اخلطيب، سليماف بن زلمد بن عمر البيجى

 ـ.1995 -ىػ 1415دار الفكر، الطبعة: بدكف طبعة، تاريخ النشر: 
شرح منهج الطبلب، سليماف بن عمر بن منصور العجيلي  حاشية اجلمل، ادلسمى فتوحات الوىاب بتوضيح  (32

 ىػ(، دار الفكر، الطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخ.1204األزىرم، ادلعركؼ باجلمل )ت: 
ىػ(، دار الفكر، 1230حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت، زلمد بن أٛتد بن عرفة الدسوقي ادلالكي )ت:   (33

 الطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
ىػ(، 1392شية الركض ادلربع شرح زاد ادلستقنع، عبد الرٛتن بن زلمد بن قاسم العاصمي احلنبلي النجدم )ت:حا  (34

 ق. 1397، 1الناشر: )بدكف ناشر(، ط/
بَتكت، الطبعة: بدكف  –حاشيتا قليويب كعمَتة، أٛتد سبلمة القليويب كأٛتد الربلسي عمَتة، الناشر: دار الفكر   (35

  ـ.1995 -ىػ 1415طبعة، 
احلاكم الكبَت يف فقو مذىب اإلماـ الشافعي، أبو احلسن علي بن زلمد بن زلمد بن حبيب ادلاكردم   (36

 -ىػ 1419، 1ىػ(، احملقق: علي معوض، كعادؿ عبد ادلوجود، دار الكتب العلمية، بَتكت، ط/450)ت:
 ـ.1999

بن أٛتد الشاشي القفاؿ، حققو: حلية العلماء يف معرفة مذاىب الفقهاء، ادلؤلف: سيف الدين أبو بكر زلمد   (37
 ـ.1988، 1ادلملكة األردنية، عماف ط/ -ياسُت أٛتد درادكو، مكتبة الرسالة احلديثة 

ىػ(، دار إحياء الكتب 885درر احلكاـ شرح غرر األحكاـ، زلمد بن فرامرز بن علي الشهَت ٔتبل خسرك )ت:   (38
 العربية، الطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخ.

      ىػ(،  احملقق: 684العباس شهاب الدين أٛتد بن إدريس بن عبد الرٛتن ادلالكي القرايف )ت: الذخَتة، أبو  (39
 ـ.1994، 1بَتكت، ط/ -دار الغرب اإلسبلمي

ىػ(، ٖتقيق: زىَت الشاكيش، 676ركضة الطالبُت كعمدة ادلفتُت، أبو زكريا زليي الدين ػلِت بن شرؼ النوكم )ت:   (40
 ـ.1991ىػ / 1412، 3عماف، ط/ -مشقد -ادلكتب اإلسبلمي، بَتكت
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الركضة الندية شرح الدرر البهية، أبو الطيب زلمد صديق خاف بن حسن بن علي ابن لطف اهلل احلسيٍت البخارم   (41
 ىػ(، دار ادلعرفة.1307الًقنَّوجي )ت: 

    اقي، الناشر: ىػ(، ٖتقيق: زلمد فؤاد عبد الب273سنن ابن ماجو، أبو عبد اهلل زلمد بن يزيد القزكيٍت، )ت:   (42
 فيصل عيسى البايب احلليب.  -دار إحياء الكتب العربية 

   سنن أيب داكد، أبو داكد سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشَت بن شداد بن عمرك األزدم السًِّجٍستاين   (43
 بَتكت. –ىػ(، احملقق: زليي الدين عبد احلميد، ادلكتبة العصرية، صيدا 275)ت: 

ىػ(، احملقق: بشار عواد 279سنن الًتمذم، زلمد بن عيسى بن سىٍورة بن موسى، الًتمذم، أبو عيسى )ت:  (44
 ـ. 1998بَتكت، سنة النشر:  -معركؼ، دار الغرب اإلسبلمي 

ىػ(، ٖتقيق: شعيب االرنؤكط 385سنن الدارقطٍت، أبو احلسن علي بن عمر بن أٛتد بن مهدم الدارقطٍت )ت:   (45
 ـ. 2004 -ىػ 1،1424لبناف، ط/ –الرسالة، بَتكت  كآخركف، مؤسسة

    ىػ(، احملقق: زلمد عبد القادر عطا، 458السنن الكربل، أٛتد بن احلسُت بن علي بن موسى البيهقي )ت:   (46
 ـ.2003 -ىػ 1424، 3لبناف، ط/ –دار الكتب العلمية، بَتكت 

ىػ(، ٖتقيق: عبد الفتاح 303ت:سنن النسائي، أبو عبد الرٛتن أٛتد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي )  (47
 ـ.1986 – 1406، 2حلب، ط/ –غدة، مكتب ادلطبوعات اإلسبلمية أبو 

: قىػ(، احملق748اؽٍلاز الذىيب )ت:سَت أعبلـ النببلء، مشس الدين أبو عبد اهلل زلمد بن أٛتد بن عثماف بن قى   (48
 ـ.1985ىػ / 1405، 3رلموعة بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط، مؤسسة الرسالة، ط/

ىػ(، ضبطو كصححو: 1099شرح الزُّرقاين على سلتصر خليل، عبد الباقي بن يوسف بن أٛتد الزرقاين )ت:  (49
 ـ.2002 -ىػ 1،1422السبلـ زلمد أمُت، دار الكتب العلمية، بَتكت، ط/عبد

اإلماـ مالك، زلمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين، ٖتقيق: طو عبد الرؤكؼ سعد،  شرح الزرقاين على موطأ  (50
 ـ.2003 -ىػ 1424، 1القاىرة، ط/ –مكتبة الثقافة الدينية 

       ىػ(، 772شرح الزركشي على سلتصر اخلرقي، مشس الدين زلمد بن عبد اهلل الزركشي ادلصرم احلنبلي )ت: (51
 ـ. 1993 -ىػ  1413، 1دار العبيكاف، ط/

ىػ(، دار إحياء الًتاث 676شرح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا زليي الدين ػلِت بن شرؼ النوكم )ت:   (52
 ق.1392، 2بَتكت، ط/ –العريب 

ىػ(، 855شرح سنن أيب داكد، أبو زلمد زلمود بن أٛتد بن موسى بن أٛتد الغيتايب احلنفي بدر الدين العيٍت )ت:  (53
 ـ.1999-ىػ  1420، 1الرياض، ط/ –يم، مكتبة الرشد احملقق: خالد بن إبراى

ىػ(، ٖتقيق: أبو ٘تيم ياسر 449شرح صحيح البخارم البن بطاؿ، أبو احلسن علي بن خلف بن عبد ادللك )ت:   (54
 ـ.2003 -ىػ 1423، 2السعودية، الرياض، ط/ -بن إبراىيم، دار النشر: مكتبة الرشد 

مد بن سبلمة بن عبد ادللك بن سلمة األزدم احلجرم ادلصرم ادلعركؼ شرح معاين اآلثار، أبو جعفر أٛتد بن زل  (55
 ـ.1994ىػ، 1414، 1ىػ(، عامل الكتب، ط/321بالطحاكم )ت: 

، 1ىػ(، دار ابن اجلوزم، ط/1421الشرح ادلمتع على زاد ادلستقنع، زلمد بن صاحل بن زلمد العثيمُت )ت:  (56
 ىػ. 1428 - 1422
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ىػ(، عامل 1051يونس بن صبلح الدين ابن حسن البهويت احلنبلي )ت: شرح منتهى اإلرادات، منصور بن  (57
 ـ.1993 -ىػ 1414، 1الكتب، ط/

          صحيح ابن حباف بًتتيب ابن بلباف، زلمد بن حباف بن أٛتد بن حباف، التميمي، أبو حامت، البيسيت   (58
 ـ.1993 – 1414، 1بَتكت، ط/ –ىػ(، احملقق: شعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالة 354)ت: 

ىػ(، احملقق: د. زلمد 311صحيح ابن خزؽلة، أبو بكر زلمد بن إسحاؽ بن خزؽلة بن ادلغَتة النيسابورم )ت:   (59
 بَتكت. –مصطفى األعظمي، ادلكتب اإلسبلمي 

  صحيح البخارم، زلمد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخارم اجلعفي، احملقق: زلمد زىَت بن ناصر الناصر، الناشر:   (60
 ىػ.1422وؽ النجاة، الطبعة: األكىل، دار ط

ىػ(، احملقق: زلمد فؤاد عبد الباقي، 261صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشَتم النيسابورم )ت:   (61
 بَتكت. –دار إحياء الًتاث العريب 

هبة طبقات الشافعية، أبو بكر بن أٛتد بن زلمد بن عمر األسدم الشهيب الدمشقي، تقي الدين ابن قاضي ش (62
 ىػ.1407،  1بَتكت، ط/ –ىػ(، احملقق: د. احلافظ عبد العليم خاف، عامل الكتب 851)ت:

ىػ(، 643طبقات الفقهاء الشافعية، عثماف بن عبد الرٛتن، أبو عمرك، تقي الدين ادلعركؼ بابن الصبلح )ت:  (63
 ـ.1992، 1بَتكت، ط/ –احملقق: زليي الدين علي صليب، دار البشائر اإلسبلمية 

ىػ(، احملقق: د. زلمود زلمد 771ت الشافعية الكربل، تاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي )ت: طبقا (64
 ىػ.1413، 2الطناحي د. عبد الفتاح زلمد احللو، ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع، ط/

الرائد العريب، ىػ(، احملقق: إحساف عباس، دار 476طبقات الفقهاء، أبو اسحاؽ إبراىيم بن علي الشَتازم )ت:   (65
 ـ.1970، 1لبناف، ط/ –بَتكت 

ىػ(،  804العقد ادلذىب يف طبقات ٛتلة ادلذىب، ابن ادللقن أبو حفص عمر بن علي بن أٛتد الشافعي )ت:  (66
 ىػ. 1417، 1لبناف، ط/ –احملقق: أؽلن نصر األزىرم، دار الكتب العلمية، بَتكت 

ن موسى بن أٛتد بن حسُت الغيتايب احلنفي بدر الدين عمدة القارم شرح صحيح البخارم، زلمود بن أٛتد ب  (67
 بَتكت. –ىػ(، دار إحياء الًتاث العريب 855العيٍت )ت: 

عيوف األدلة يف مسائل اخلبلؼ بُت فقهاء األمصار، علي بن عمر بن أٛتد البغدادم ادلالكي ادلعركؼ بابن القصار   (68
مكتبة ادللك فهد الوطنية، الرياض، عاـ النشر:  ىػ(، دراسة كٖتقيق: عبد احلميد بن سعد، الناشر:397)ت:

 ـ.  2006 -ىػ  1426
ىػ(، احملقق: إياد خالد الطباع،  660الغاية يف اختصار النهاية، عز الدين عبد العزيز بن عبد السبلـ السلمي )ت:   (69

 ـ.2016 -ىػ 1437، 1لبناف، ط/ –دار النوادر، بَتكت 
 الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية، زكريا بن زلمد بن أٛتد بن زكريا األنصارم، زين الدين أبو ػلِت السنيكي   (70

 ىػ(، ادلطبعة ادليمنية، الطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخ.926)ت: 
بَتكت،  - فتح البارم شرح صحيح البخارم، أٛتد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقبلين الشافعي، دار ادلعرفة  (71

 ق.1379
   فتح البارم شرح صحيح البخارم، زين الدين عبد الرٛتن بن أٛتد بن رجب بن احلسن، السىبلمي، البغدادم،   (72
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ادلدينة النبوية،  -ىػ(، ٖتقيق: زلمود عبد ادلقصود كآخركف، مكتبة الغرباء األثرية 795مث الدمشقي، احلنبلي )ت: 
 ـ.1996 -ىػ 1417، 1ط/

ىػ(، احملقق: علي عوض، 623فتح العزيز شرح الوجيز، عبد الكرمي بن زلمد بن عبد الكرمي الرافعي القزكيٍت )ت:  (73
 ـ.1997 -ىػ 1417، 1لبناف، ط/ –كعادؿ أٛتد، دار الكتب العلمية، بَتكت 

الفكر، الطبعة: ىػ(، دار 861فتح القدير، كماؿ الدين زلمد بن عبد الواحد السيواسي ادلعركؼ بابن اذلماـ )ت:  (74
 بدكف طبعة كبدكف تاريخ. 

الفركع كمعو تصحيح الفركع لعبلء الدين علي بن سليماف ادلرداكم، زلمد بن مفلح بن زلمد احلنبلي   (75
 مػ.2003 -ىػ 1424، 1ىػ(، احملقق: عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي، مؤسسة الرسالة، ط/763)ت:

ىػ(، ٖتقيق: بإشراؼ: زلمد نعيم 817د بن يعقوب الفَتكزآبادل )ت:القاموس احمليط، رلد الدين أبو طاىر زلم  (76
 ـ. 2005 -ىػ  1426، 8العرقسيوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة كالنشر، بَتكت، ط/

ىػ(، احملقق: زلمد كلد 463الكايف يف فقو أىل ادلدينة، يوسف بن عبد اهلل بن زلمد بن عبد الرب القرطيب )ت:  (77
 ـ.1980ىػ/1400، 2الرياض احلديثة، الرياض، ط/ ماديك ادلوريتاين، مكتبة

كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف، مصطفى بن عبد اهلل كاتب جليب القسطنطيٍت ادلشهور باسم حاجي    (78
 ـ.1941بغداد، تاريخ النشر:  –ىػ(، مكتبة ادلثٌت 1067خليفة )ت: 

ىػ(، 710، صلم الدين، ادلعركؼ بابن الرفعة )ت:كفاية النبيو يف شرح التنبيو، أٛتد بن زلمد بن علي األنصارم   (79
، دار الكتب العلمية، ط/  ـ.2009، 1احملقق: رلدم زلمد سركر باسلـو

لساف العرب، زلمد بن مكـر بن على، أبو الفضل، ٚتاؿ الدين ابن منظور األنصارم الركيفعي اإلفريقي   (80
 ىػ. 1414، 3بَتكت، ط/ –ىػ(، دار صادر 711)ت:

ىػ(، 884ادلقنع، إبراىيم بن زلمد بن عبد اهلل بن زلمد ابن مفلح، أبو إسحاؽ، برىاف الدين )ت: ادلبدع يف شرح  (81
 ـ. 1997 -ىػ 1418، 1لبناف، ط/ –دار الكتب العلمية، بَتكت 

بَتكت، الطبعة: بدكف  –ىػ(، دار ادلعرفة 483ادلبسوط، زلمد بن أٛتد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي )ت:  (82
 ـ.1993 -ىػ 1414لنشر: طبعة، تاريخ ا

رلمع األهنر يف شرح ملتقى األْتر، عبد الرٛتن بن زلمد بن سليماف ادلدعو بشيخي زاده، يعرؼ بداماد أفندم   (83
 ىػ(، دار إحياء الًتاث العريب، الطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخ.1078)ت:

ىػ(، احملقق: عبد الرٛتن بن قاسم، 728ت:رلموع الفتاكل، تقي الدين أبو العباس أٛتد بن عبد احلليم بن تيمية )  (84
 ـ.1995ىػ/1416رلمع ادللك فهد لطباعة ادلصحف الشريف، ادلدينة النبوية، عاـ النشر: 

           اجملموع شرح ادلهذب ))مع تكملة السبكي كادلطيعي((، أبو زكريا زليي الدين ػلِت بن شرؼ النوكم   (85
 ىػ(، الناشر: دار الفكر.676)ت: 

 –ىػ(، دار الفكر 456باآلثار، أبو زلمد علي بن أٛتد بن سعيد بن حـز األندلسي القرطيب الظاىرم )ت: احمللى  (86
 بَتكت، الطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخ.

مرقاة ادلفاتيح شرح مشكاة ادلصابيح، علي بن سلطاف زلمد، أبو احلسن نور الدين ادلبل اذلركم القارم   (87
 ـ.2002 -ىػ 1422، 1لبناف، ط/ –ىػ(، دار الفكر، بَتكت 1014)ت:
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ادلستدرؾ على الصحيحُت، أبو عبد اهلل احلاكم زلمد بن عبد اهلل بن زلمد بن ٛتدكيو النيسابورم ادلعركؼ بابن   (88
 ـ.1990 – 1411، 1بَتكت، ط/ –ىػ(، ٖتقيق: مصطفى عطا، دار الكتب العلمية 405البيع )ت:

ىػ(، احملقق: شعيب األرنؤكط 241د بن زلمد بن حنبل الشيباين )ت:مسند اإلماـ أٛتد بن حنبل، أبو عبد اهلل أٛت  (89
 ـ.2001 -ىػ  1421، 1كآخركف، مؤسسة الرسالة، ط/

ىػ(، 770ادلصباح ادلنَت يف غريب الشرح الكبَت، أٛتد بن زلمد بن علي الفيومي مث احلموم، أبو العباس )ت: ضلو   (90
 بَتكت. –ادلكتبة العلمية 

 بَتكت، دار إحياء الًتاث العريب بَتكت. -ضا كحالة، مكتبة ادلثٌت معجم ادلؤلفُت، عمر ر   (91
ىػ(، 977مغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج، مشس الدين، زلمد بن أٛتد اخلطيب الشربيٍت الشافعي )ت:  (92

 ـ.1994 -ىػ 1415، 1الناشر: دار الكتب العلمية، ط/
مد بن قدامة اجلماعيلي ادلقدسي مث الدمشقي احلنبلي، الشهَت بابن ادلغٍت، موفق الدين عبد اهلل بن أٛتد بن زل  (93

 ىػ(، مكتبة القاىرة، الطبعة: بدكف طبعة.620قدامة ادلقدسي )ت:
ىػ(، احملقق: عبد السبلـ زلمد 395مقاييس اللغة، أٛتد بن فارس بن زكرياء القزكيٍت الرازم، أبو احلسُت )ت:  (94

 ـ.1979 -ىػ 1399شر: ىاركف، الناشر: دار الفكر، عاـ الن
ىػ(، دار الفكر 1299منح اجلليل شرح سلتصر خليل، زلمد بن أٛتد بن زلمد عليش، أبو عبد اهلل ادلالكي )ت:  (95

 ـ.1989ىػ / 1409بَتكت، الطبعة: بدكف طبعة، تاريخ النشر:  –
      السعدم األنصارم، شهاب الدين شيخ اإلسبلـ،  ادلنهاج القومي، أٛتد بن زلمد بن علي بن حجر اذليتمي  (96

 ـ. 2000 -ىػ 1420، 1ىػ(، دار الكتب العلمية، ط/974أبو العباس )ت:
ىػ(، اعتٌت بو: أبو الفضل  772ادلهمات يف شرح الركضة كالرافعي، ٚتاؿ الدين عبد الرحيم اإلسنوم )ت:  (97

 ـ.2009 -ىػ 1430، 1اء ط/الدمياطي، مركز الًتاث الثقايف ادلغريب، الدار البيض
مواىب اجلليل يف شرح سلتصر خليل، مشس الدين أبو عبد اهلل زلمد بن زلمد بن عبد الرٛتن الطرابلسي ادلغريب،   (98

 ـ.1992 -ىػ 1412، 3ىػ(، دار الفكر، ط/954ادلعركؼ باحلطاب الرُّعيٍت ادلالكي )ت:
ادلملكة العربية السعودية،  -بٍػيىاًف، مكتبة الرشد، الرياض موسوعة أحكاـ الطهارة، أبو عمر ديبٍػيىاًف بن زلمد الدُّ   (99

 ـ. 2005 -ىػ 1426، 1ط/
ىػ(، صححو كخرج أحاديثو: زلمد فؤاد 179موطأ اإلماـ مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي )ت: (100

 ـ.1985 -ىػ 1406عبد الباقي، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت، عاـ النشر: 
ىػ(، مؤسسة 762ألحاديث اذلداية، ٚتاؿ الدين أبو زلمد عبد اهلل بن يوسف بن زلمد الزيلعي )ت:نصب الراية  (101

 ـ. 1997ىػ / 1418،  1بَتكت، ط/ –الرياف للطباعة كالنشر 
       نظم ادلتناثر من احلديث ادلتواتر، أبو عبد اهلل زلمد بن أيب الفيض جعفر بن إدريس احلسٍت اإلدريسي الشهَت  (102

 . 2مصر، ط/ –ىػ(، احملقق: شرؼ حجازم، دار الكتب السلفية 1345الكتاين )ت:بػ 
ىػ(،  734النفح الشذم يف شرح جامع الًتمذم، زلمد بن زلمد بن زلمد بن أٛتد، ابن سيد الناس، اليعمرم )ت: (103

 ىػ.   1409، 1دراسة كٖتقيق: أٛتد معبد عبد الكرمي، دار العاصمة، الرياض، ط/
ىػ(، 1004ىل شرح ادلنهاج، مشس الدين زلمد بن أيب العباس أٛتد بن ٛتزة شهاب الدين الرملي )ت:هناية احملتاج إ (104



 

33 

 (8م. الرقن التسلسلي )2022 يونيو(، 3، العذد )الخاهسالوجلذ  ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 صاحل مبارؾ دعكيكد.  ... اآلراء الفقهية لئلماـ أيب الفياض البصرم الشافعي ادلتعلقة بالطهارة

 

 ـ.1984ىػ/1404 -دار الفكر، بَتكت، الطبعة: ط أخَتة 
هناية ادلطلب يف دراية ادلذىب، عبد ادللك بن عبد اهلل بن يوسف بن زلمد اجلويٍت، أبو ادلعايل، ادللقب بإماـ احلرمُت  (105

 ـ.2007-ىػ1428، 1ػ(، حققو عبد العظيم الٌديب، دار ادلنهاج، ط/ى478)ت:
ىػ(، ٖتقيق: عصاـ الدين الصبابطي، 1250نيل األكطار، زلمد بن علي بن زلمد بن عبد اهلل الشوكاين اليمٍت )ت: (106

 ـ. 1993 -ىػ 1413، 1دار احلديث، مصر، ط/
يل الفرغاين ادلرغيناين، أبو احلسن برىاف الدين اذلداية يف شرح بداية ادلبتدم، علي بن أيب بكر بن عبد اجلل (107

 لبناف.  –بَتكت  -ىػ(، احملقق: طبلؿ يوسف، دار احياء الًتاث العريب 593)ت:
ىػ(، 1399ىدية العارفُت أمساء ادلؤلفُت كآثار ادلصنفُت، إمساعيل بن زلمد أمُت بن مَت سليم الباباين البغدادم )ت: (108

 ـ.1951لة يف مطبعتها البهية استانبوؿ طبع بعناية ككالة ادلعارؼ اجللي
ىػ(، احملقق: أٛتد األرناؤكط كتركي 764الوايف بالوفيات، صبلح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدم )ت: (109

 ـ.2000 -ىػ1420بَتكت، عاـ النشر: –مصطفى، دار إحياء الًتاث 
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The Jurisprudential Opinions of Imam Abu Al-Fayyad Al-Basri Al-Shafi’i  

Related to Purity 

(collection and comparative jurisprudence study)  

 

Dr. Saleh Mubarak Daakek 

  

Abstract: 

This study aims to collect the jurisprudential opinions of Imam Abu al-Fayyadh al-

Basri al-Shafi’i related to the separate purity in the bellies of jurisprudence books, and 

studying it a comparative study with the opinions of the jurists of the four schools of 

jurisprudence, and discussing them by providing evidence and reasoning, and looking at 

what the discussion leads to from the preponderance, through the methodology of 

induction, inference and analysis. 

The research required is divided into a preface and two chapters, the preamble was 

devoted to introducing Imam Abu al-Fayyad al-Basri, and the first topic: jurisprudential 

opinions related to ablution and its nullifications and washing, and the second was devoted 

to jurisprudential opinions related to uncleanliness, tayammum, and enjoyment of the 

menstruating woman. 

The study reached to a number of results, including: that Imam Abu al-Fayyadh al-

Basri studied and taught in Basra and from him took a group of its jurists, and he is 

considered one of the senior Shafi’i jurists who became famous and their sayings spread in 

the works of the doctrine and others. The study collected eight jurisprudential views of him 

regarding purity, including: he sees details of what must be washed from the hair of the 

temples, so whatever is above the ears is from the head, and whatever descends from them 

is from the face. And that the sleeper who  was thin in the body with veins of his buttocks 

invalidated his ablution, and if he was flesh of the body, his buttocks would apply to the 

ground and his ablution did not invalidate, and that the eggs that are in the belly of the 

dead bird; If it is strong, then it is pure and eaten, and if it is weak and soft, then it is 

impure, and that serpents and geckos are not of a liquid soul. And that the man - if his wife 

is menstruating - if he controls himself from the injury of the vagina; Either because of his 

weak desire or severe piety, it is permissible for him to enjoy what is between the navel 

and the knee, otherwise it is not permissible for him. 

Some of these opinions are in agreement with the most correct of the Shafi’is, and 

others were corrected and approved by some of the later Shafi’is, and there are opinions in 

agreement with the other schools of jurisprudence. 

Keywords: opinions, jurisprudence, jurisprudence of purity, Abu al-Fayyad al-Basri.
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 الذرائع في صحة الفتوى أثر سد  
 صادؽ زلمد األبيض د.                                                           

 قسم الفقو كأصولو, كلية الشريعة أستاذ مساعد,                                                                                     
 جامعة الرياف                                                                                    

 :ملخصال
يف مبحثو األكؿ  –أم البحث  -أثر سد الذرائع يف صحة الفتول؛ إذ تناكؿ حاكؿ ىذا البحث بياف 

كاألدلة يف  ,ا مددرنا للتشريعكوهنك  ,معُب الذرائع يف اللغة كاصطالح األصوليْب, مث بياف حجية سد الذرائع
ذلك, ككذلك مذىب َمْن مل يعَتدَّ هبا حجة كمددرنا للتشريع, مث تعريف الفتول لغة كاصطالحنا, مث بياف 
ضوابط الفتول. مث تناكؿ يف ادلبحث الثاين أثر سد الذرائع يف صحة الفتول احملققة للمقدد الشرعي, كذلك 

بناء البيت احلراـ على قواعد إبراىيم, كعدـ قتل النيب من خالؿ بياف النتائج ادلَبتبة على القوؿ بعدـ إعادة 
صلى اهلل عليو كسلم للمنافقْب, ككذلك أثر سد الذرائع يف القوؿ كالفتول دبنع سفر ادلرأة بغّب زلـر كالنتيجة 

ادلبحث ادلَبتبة على ىذا القوؿ, كيف منع تويل ادلرأة ادلناصب العامة )الرئاسة كالوزارة كالربدلاف(, مث تناكؿ يف 
الثالث أثر الفتول حبرمة اخلركج على كيل األمر, ككذلك الثمرة الناذبة عن القوؿ بتحرمي السفر كاإلقامة يف بالد 

أقواؿ  َعدَّ العادات كادلناسبات, ككذلك الكفار لغّب حاجة, كمثلو الفتول بتحرمي تقليد الكفار يف األلبسة ك 
ا كالداحي  .السكراف كأفعالو عمدن

 :المقدمة
 مد هلل رب العادلْب, كالدالة كالسالـ على أررؼ ادلرسلْب ببينا زلمد كعلى للو كصحبو أعمعْب. احل

كبعد, فإف الشريعة اإلسالمية قد جاءت لرعاية مداٌف الناس يف العاجل كاآلجل, كدفع ادلضار كادلفاسد 
طرؽ كمنع الوسائل ادلفضية إىل عنهم. كإف شلا أكلتو الشريعة اإلسالمية يف إطار ربقيق مداٌف الناس ىو سد ال

إحلاؽ الضرر كاألذل باجملتمع كإف كابت مباحة من حيث األصل؛ كي ال يتخذىا أصحاب األىواء كالنفوس 
الضعيفة كسيلة لتحقيق مداحلهم الشخدية على حساب مدلحة اجملتمع من خالؿ االعتماد على فتاكل 

اـ. كىذا األمر يف الشريعة اإلسالمية ىو ما يسمى بسد ربقق مداحلهم الفردية, كال ربقق ادلقدد الشرعي الع
الذرائع. كإف من فوائد إعماؿ سد الذرائع كالقوؿ بو ىو خركج الفتول زلققة للمقاصد العامة للتشريع؛ إذ 

 بفضل إعمالو يسود االستقرار, كيأمن الناس على دينهم كأبفسهم كأعراضهم كأمواذلم.
ائع من حيث ادلفهـو كاألبواع كاألركاف كاألدلة كأمثلة على ذلك, مث كسيتطرؽ ىذا البحث لبياف سد الذر 

بياف أثر سد الذرائع يف صحة الفتول, كذلك من خالؿ بياف كإيضاح رلموعة من األمور كادلواضيع ذات الدلة  
 كما ىو مبْب يف خطة ىذا البحث.

 :مشكلة البحث
تكمن مشكلة البحث يف كجود فتاكل تعتمد على األدلة الشرعية من كتاب أك سنة أك إعماع أك قياس 
دكف االلتفات إىل الذرائع ادلوصلة إىل الفساد كاحملظور, فأراد البحث أف يعاًف ىذه ادلشكلة من خالؿ بياف 
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دلقدد الشرعي أك ادلدلحة بعض األمثلة من الفتاكل أك األحكاـ الٍب ارتكزت على سد الذريعة لتحقق ا
 الكربل, فيما لو أغفلتها دلا حدل ذلك كحلدث العكس.

 :أىداف البحث
 يهدؼ ىذا البحث إىل اآليت:

لفت بظر ادلتددرين لإلفتاء إىل أمهية سد الذرائع يف ربقيق ادلقدد الشرعي من الفتول, كربقيق  -1
 الشرع من جلب ادلداٌف كدرء ادلفاسد.ادلدلحة كدرء ادلفسدة, فتكوف فتاكاىم أكثر ربقيقنا دلقاصد 

بياف أف االعتماد على األدلة كالندوص الشرعية دكف االلتفات إىل سد الذرائع ال حيقق ادلقدد الشرعي  -2
 من الفتول.

 لفت بظر الباحثْب إىل العناية بسد الذرائع كأمهيتها الكبّبة بالنسبة للفتول يف التشريع اإلسالمي. -3
 :يارهأىمية الموضوع وسبب اخت

تتجلى أمهية ادلوضوع يف بياف مدل صحة الفتول ادلبنية على سد الذرائع, كمدل بعد الفتول عن ربقيق 
 ادلقدد الشرعي إذا مل تأخذ سد الذرائع بعْب االعتبار, كىو الذم كاف سببنا يف اختيار ىذا ادلوضوع.

 :الدراسات السابقة
 ىناؾ دراسات عن الفتول كضوابطها, مثل:

 يتها كضوابطها كلثارىا للدكتور عبدالرنمن الدخيل. الفتول أمه -1
 الفتول أمهيتها كضوابطها كلثارىا حملمد يسرم إبراىيم.  -2
 .ضوابط الفتول من الناحية الفقهية كالسياسة الشرعية للعنود بنت زلمد اخلضّبم -3
 ضوابط الفتول يف القضايا ادلعاصرة حملمد العواكدة. -4

الفتول كأمهيتها كضوابطها كعالقتها بالسياسة كالقضايا ادلعاصرة من غّب  يف حدثه األحباث تتككل ىذ
ُ تأثّب سد الذرائع يف صحة الفتول.  أف يكوف ذلا عالقة بسد الذرائع الذم يتميز بو ىذا البحث, إذ يبْبن

حبث بعنواف علم أصوؿ الفقو كأثره يف صحة الفتول لػ: عبدالرنمن بن عبدالعزيز السديس إماـ  -5
ب ادلسجد احلراـ, بشر دار ابن اجلوزم, تطرؽ فيو ادلؤلف دلباحث أصوؿ الفقو, كيف هناية  كخطي

ا ببحثنا  كل مبحث يبْب عالقتو بدحة الفتول. كىذا البحث من خالؿ عنوابو يظهر أكثر ربهن
  –أم أصوؿ الفقو كأثره يف صحة الفتول  –احلايل سيما فيما يتعلق دببحث سد الذرائع, غّب أبو 

كربا لبفنا يبْب عالقة مباحثو بدحة الفتول بشكٍل عاـ, ففي مبحث سد الذرائع على كجو كما ذ 
 ادلؤلف ادلراد بسد الذرائع من خالؿ ذكره ألقواؿ القرايف كالشاطيب كابن القيم, مث اخلدوص بّْب 

إليو بْب حقيقة احليل كأبواعها, مث ختم ذلك بتأكيده أبو يتوجب على ادلفٍب أف ينظر إىل ما يؤكؿ 
فعلى ادلفٍب أف يُعَُب بسد الذرائع كاحليل  (1)الفعل, فقد يكوف مباحنا كلكنو يؤكؿ إىل كوبو زلرمنا,
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. أما ىذا البحث فإبو يبْب كيف تؤثر سد الذرائع يف صحة الفتول من خالؿ (2)ادلفضية إىل زلـر
 أمثلة تطبيقية كاقعية.

 منهجية البحث: 
 الوصفي التحليلي.اعُتِمَد يف ىذا البحث ادلنهج  -1
كتبت الندوص القرلبية من ادلدحف ادلدين مع كضع اسم السورة كرقم اآلية بعد النص القرلين يف مًب  -2

 البحث.
عند ذكر ادلددر أك ادلرجع ألكؿ مرة يذكر الكتاب مث اجلزء كالدفحة مث ادلؤلف مث احملقق مث دار النشر  -3

 الطبعة هتمل أك تكتب بدكف. فرقم الطبعة كتأرخيها. كعند عدـ كجود احملقق أك
 عند ذكر ادلدادر كادلراجع احلديثية يكتفى بذكر ادلددر مث رقم احلديث؛ إذ عليو ادلعوؿ يف البحث.  -4
زبريج األحاديث النبوية, فإف كاف احلديث يف الدحيحْب يكتفى بذكره مع رقمو دكف احلكم عليو,  -5

ر احلكم عليو من كبار ادلختدْب كابن حجر  كإف كاف يف غّب الدحيحْب يُذكر رقمو مردفنا ذلك بذك
 كاأللباين كغّبمها.

 ُجعل للبحث ملخص بالعربية كلخر باإلصلليزية مث ُختم خباسبة ألىم ما توصل إليو. -6
 أُرِدؼ البحث باذلوامش مث ادلدادر. -7

   :خطة البحث
 .تتكوف خطة البحث من مقدمة كثالثة مباحث كخاسبة

سبب االختيار, الدراسات السابقة, منهجية  أىداؼ البحث, أمهية البحث, ادلقدمة, كفيها, مشكلة البحث,
 البحث.

 ادلبحث األكؿ: مفهـو سد الذرائع كحجيتها كالفتول كضوابطها, كفيو أربعة مطالب:
 ادلطلب األكؿ: معُب الذرائع لغة كاصطالحنا, كمعُب سدىا.             
 ئع.ادلطلب الثاين: حجية سد الذرا             
 ادلطلب الثالث: معُب الفتول لغة كاصطالحنا.             
 ادلطلب الرابع: ضوابط الفتول.             

ادلبحث الثاين: أثر سد الذرائع يف الفتول بَبؾ النيب صلى اهلل عليو كسلم أمورنا كمنع ادلرأة أمورنا, كفيو أربعة 
 مطالب:

 ادلطلب األكؿ: عدـ إعادة بناء البيت احلراـ على قواعد إبراىيم.            
 ادلطلب الثاين: عدـ قتل النيب صلى اهلل عليو كسلم ادلنافقْب.            
            .  ادلطلب الثالث: منع سفر ادلرأة بغّب زلـر
 الرئاسة كالوزارة كالربدلاف(.ادلطلب الرابع: منع تويل ادلرأة ادلناصب العامة )            
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ادلبحث الثالث: أثر سد الذرائع يف الفتول حبرمة أمور تتعلق بويل األمر كبالكفار كالسكراف, كفيو أربعة 
 مطالب:

 ادلطلب األكؿ: حرمة اخلركج على كيل األمر.             
 ادلطلب الثاين: السفر كاإلقامة يف بالد الكفار لغّب حاجة.            
 ادلطلب الثالث: تقليد الكفار يف األلبسة كالعادات كادلناسبات.            
 ادلطلب الرابع: اعتبار أقواؿ السكراف كأفعالو عمدنا كالداحي.            

 .كفيها أىم النتائج كالتوصيات :اخلاسبة
 .ادلدادر كادلراجع

 

 المبحث األول: مفهوم سد الذرائع وحجيتها والفتوى وضوابطها:
 المطلب األول: معنى الذرائع لًغة واصطالًحا:

: الذرائع يف اللغة, عمع ذريعة, كالذريعة: الوسيلة, كالذريعة: السبب إىل الشيء كأصلو من ذلك  أكالن
 .(3)اجلمل. يقاؿ: فالف ذريعٍب إليك, أم: سبيب ككصلٍب الذم أتسبب بو إليك

كسيلة احملـر زلرمة فإف كسيلة الواجب كاجبة, كالسعي قاؿ القرايف: فإف الذريعة ىي الوسيلة, فكما أف 
 .(4)للجمعة كاحلج

ٌّ كخاص. فأما العاـ فهو: كل ما يُتخذ كسيلة لشيٍء لخر,  ثابينا: الذريعة يف االصطالح ذلا معنياف, عا
 .(5)بدرؼ النظر عن كوف الوسيلة جائزة أك شلنوعة

, كلكن طرأ عليو ما جعلو يؤدم إىل ادلفسدة كثّبنا. كأما ادلعُب اخلاص فهو: كل فعل مأذكف فيو باألصل
 .(6)أك ىو التوسل دبا ىو مدلحة إىل مفسدة

 .(7)قاؿ القرطيب: )كالذريعة عبارة عن أمر غّب شلنوع لنفسو خياؼ من ارتكابو الوقوع يف شلنوع(
التطرؽ بو إىل كقاؿ القاضي عبدالوىاب: )الذرائع ىي األمر الذم ظاىره اجلواز إذا قويت التهمة يف 

 .(8)ادلمنوع(
كقاؿ الباجي يف كتابو )اإلرارات(: )الذرائع ىي ادلسألة الٍب ظاىرىا اإلباحة كيتوصل هبا إىل فعل 

 .(9)زلظور(
كعند تأمل ىذه التعريفات صلد أهنا متفقة على معُب كاحد كىو الفعل, الذم ظاىره أبو مباح كيتوصل بو 

 إىل ادلمنوع.
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 معنى سد الذرائع:
ې  ې  ې  ې  ى   ى   چ   , كمنو قولو تعاىل:(10)السد يف اللغة: الردـ, كيطلق على احلاجز

ىئ  ی  ی   ی  ی   جئ   ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ 

   [ٜ٘ – ٜٗ]الكهف:  چ  حئ   مئ  ىئ  

دفعنا ذلا(كأما معُب السد يف االصطالح فقاؿ القرايف: )ىي حسم مادة كسائل الفساد 
(11). 

كىناؾ أقواؿ أخرل دبعُب قوؿ القرايف, كديكن القوؿ بأف سد الذرائع ىي منع الوسائل ادلفضية إىل الفساد 
 كاحملـر غالبنا.

 المطلب الثاني: حجية سد الذرائع:
 ىا مددرنا من مدادر التشريع على مذىبْب:عدن اختلف العلماء يف االحتجاج بسد الذرائع  ك 

 .(12)سد الذرائع كالعمل هبا, كىو قوؿ ادلالكية كاحلنابلة عد  ادلذىب األكؿ: 
 .(13)سد الذرائع كالعمل هبا, كىو مذىب احلنفية كالشافعية كالظاىريةعدن ادلذىب الثاين: عدـ 

 كاستدؿ كل فريق على ما ذىب إليو بأدلة تؤيد مذىبو, على النحو اآليت:
 ها:قبولئل بأدلة الفريق األول القاأوًًل: 

ۇ  ۆ   ۆ  ۈچ  قولو تعاىل: -أ ۋ    ۈڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ٴۇ  

[ ٗٓٔ]البقرة:  چۋ
كلمة )راعنا( يف خطاهبم مع النيب صلى اهلل يف ىذه اآلية هنى اهلل سبحابو كتعاىل ادلؤمنْب أف يستخدموا  

يستخدموهنا بقددىم السيئ: عليو كسلم, كإف كابت من ادلراعاة دبعُب اإلبظار كاإلمهاؿ إال أف اليهود كابوا 
أم من الرعوبة كىو احلمق, يقددكف هبا سب النيب صلى اهلل عليو كسلم كرتمو, فنهى اهلل تعاىل ادلؤمنْب عن 

. قاؿ اإلماـ الطربم: كيف ىذه اآلية (14)التلفظ هبذه اللفظة حٌب ال يتذرع هبا اليهود إىل قددىم اخلبيث
احملتملة الٍب فيها التعريض للتنقيص كالغض. الثاين: التمسك بسد دليالف: أحدمها: على ذبنب األلفاظ 

 .(15)الذرائع
﮷ چ  ؿ اهلل عز كجل:و قب - ب ]األبعاـ:  چ  ﮸ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶    

. حـر اهلل سب للة ادلشركْب مع كوبو غضبنا هلل كنمية, كإىابة آلذلة ادلشركْب, لكن دلا كاف ذلك [ٛٓٔ
للمشركْب أف يسبوا اهلل تعاىل, كدلا كابت مدلحة ترؾ سبو تعاىل أعلى من مدلحة سب لذلة السب ذريعة 

. قاؿ الشوكاين يف تفسّبه عند ذكر ىذه اآلية: "كىذه اآلية (16)ادلشركْب كاف التدريح بَبؾ سب لذلتهم
 .(17)أصل أصيل يف سد الذرائع كقطع التطرؽ إىل الشبو"
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سوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: ))من الكبائر رتم الرجل كالديو, ما ركم عن عبداهلل بن عمرك أف ر  - ج
قالوا: يا رسوؿ اهلل, كىل يشتم الرجل كالديو؟ قاؿ: بعم, يسب أبا الرجل فيسب أباه, كيسب أمو فيسب 

 .(18)أمو((
سب سبنا قاؿ ريخ اإلسالـ ابن تيمية: "فجعل النيب صلى اهلل عليو كسلم الرجل سابنا العننا ألبويو إذا 

 .(19)جيزيو الناس عليو بالسب ذلما, كإف مل يقدده"
هنيو صلى اهلل عليو كسلم عن اجلمع بْب ادلرأة كعمتها كبْب ادلرأة كخالتها, مث قاؿ صلى اهلل عليو كسلم:  - د

 .(20)"إبكم إذا فعلتم قطعتم أرحامكم"
لنساء يكوف بينهن غّبة على أف يف اجلمع بْب ادلرأة كعمتها كخالتها قطع للرحم؛ كوف ا وجو الدًللة:

 .(21)بعضهن كبغضاء, مث تنقطع صلة الرحم, كلو رضيت ادلرأة مل جيز ذلك
 .(22)ربرمي القطرة من اخلمر لئال تكوف ذريعة إىل احلسوة, كاحلسوة ذريعة إىل ررب ما يسكر, فيقع احملظور - ق
 .(23)ربرمي اخللوة باألجنبية لئال تفضي إىل احملظور - ك
 .(24)العدة كإف تأخر الوطء منعنا لذريعة الدخوؿ قبل الوطءربرمي النكاح حاؿ  - ز

كاألدلة للقائلْب باعتبارىا كثّبة, بكتفي دبا ذكربا بيابنا للمراد, كخشية اإلطالة, كاخلركج عن اذلدؼ من 
  ىذا البحث.

 ثانًيا: أدلة الفريق الثاني القائل بعدم اعتبارىا:
 مددرنا من مدادر التشريع دبجموعة من األدلة, منها:سد الذرائع  عدن استدؿ القائلوف بعدـ 

]البقػػػرة:  چ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ  كمػػػا يف قولػػػو تعػػػاىل:  (25)يػػركف أف الشػػػريعة تبػػػُب علػػػى الظػػػاىر -1
ٕٚ٘.] 

ا إال بالعقد بفسو, كال بشيء تقدمو  قاؿ الشافعي رنمو اهلل تعاىل بعد ىذه اآلية: "إبو ال يفسد عقد أبدن
كال بأغلب, ككذلك كل ريء ال بفسده إال بعقده, كال بفسد البيوع بأف يقاؿ: ىذا  كال تأخره كال بتوىمٍ 
 .(26)ذريعة كىذه بية سوء"

كقاؿ يف موضٍع لخر حينما سئل عن القوؿ بسد الذرائع: "أتقوؿ بالذريعة؟ قاؿ: ال, كال معُب يف 
, أك القياس عليو, أك ا  .(27)دلعقوؿ"الذريعة, إمنا ادلعُب يف االستدالؿ باخلّب الالـز

﮶  چ   يستدلوف بأف اهلل قاؿ: -2 ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  

﯀    ﯁   ﮹﮷  ﮸ ﮿    ﮾   ﮼ ﮽    ﮻   [.ٙٔٔ]النحل:   چ﮺    
دلت اآلية أف كل من حلل أك حـر ما مل يأت بإذٍف من اهلل تعاىل يف ربليلو أك ربرديو فقد افَبل على اهلل كذبنا, 

ەئ   ەئ  وئ  وئ  چ مل يأذف بو اهلل؛ ألف اهلل قد أحل لنا ما يف األرض عميعنا: كالقوؿ بسد الذرائع قوؿ
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[ ٜٔٔ]األبعاـ:  چڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ [ إال ما فدل ربرديو بقولو:ٜٕ]البقرة:  چۇئ  ۇئ  ۆئ
 .(28)فبطل هبذين الندْب اجلليلْب أف حيـر أحد ريئنا باحتياٍط أك خوؼ تذرع"

ما جاء يف صحيح البخارم عن عباد بن سبيم عن عمو أبو ركا إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  -3
    الرجل الذم خييل إليو أبو جيد الشيء يف الدالة, فقاؿ: "ال ينفتل أك ال يندرؼ حٌب يسمع صوتنا 

    . فلو كاف حكم االحتياط حقنا لكابت الدالة أكىل ما احتيط ذلا, كلكن اهلل تعاىل (29)أك جيد رحيا"
مل جيعل لغّب اليقْب حكمنا, فوجب دبا ذكربا أف كل ما تيقن ربرديو فال ينتقل إىل التحليل إال بيقٍْب لخر 

ك إعماع, كبطل احلكم من بٍص أك إعماٍع, ككل ما تيقن ربليلو فال ينتقل إىل التحرمي إىل بيقْب من بص أ
 .(30)باالحتياط"

إف القوؿ بسد الذرائع لكوهنا زلتملة الوقوع يف ادلمنػوع إمنػا ىػو مػن قبيػل االحتيػاط, كىػو بػاب إىل الظػن,  -4
كمعلـو أف من حكم باالحتياط فقد حكم بالظن, كإذا حكم بالظن حكم بالكذب كالباطل, كىو حكم 

يلػػج فيػػو؛ إذ يلػػـز منػػو أف يقػػـو بأعمػػاؿ ال يوافػػق عليهػػا يف بػػاذلول, كىػػذا بػػاب كاسػػع ال حيػػل للمسػػلم أف 
 .(31)أصل الشريعة كمن يقتل الناس خشية الكفر, كمن دينع اجلوار خشية الزبا"

 المطلب الثالث: معنى الفتوى لغة واصطالًحا:
اإلبابة, منو , كتأيت دبعُب (32)الفتول لغة: اسم مددر دبعُب اإلجابة, يقاؿ: أفتيتو إذا أجبتو عن مسألتو

, أم يبْب لكم حكمو ٕٚٔ]النساء: [ چڭ  ۇ  ۇ   ۆ    ڭۓ  ڭ  ڭچ  قولو تعاىل:
 . (33)فيهن, كاإلفتاء تبيْب ادلبهم

. كقيل: ىي توقيع عن اهلل تبارؾ (34)كالفتول يف االصطالح: تبيْب احلكم الشرعي عن دليل دلن سأؿ عنو
. (36)يل: إخبار عن حكم اهلل تعاىل يف إلزاـ أك إباحة, كقيل: تبيْب احلكم الشرعي للسائل. كق(35)كتعاىل

كادلقدود باإللزاـ ىنا إلزاـ فعل أك إلزاـ ترؾ, كهبذا تفارؽ الفتول القضاء الذم ىو تبيْب احلكم الشرعي على 
 سبيل اإللزاـ. كالراجح التعريف األكؿ.
 المطلب الرابع: ضوابط الفتوى:

ادلقدد الشرعي البد ذلا من ضوابط تبعد صاحبها عن الزلل الفتول الشرعية الدحيحة الٍب ربقق 
 كاخلطأ. كسنذكر ىذه الضوابط سلتدرة لتحقيق ادلراد من البحث. كمن ىذه الضوابط:

أف تكوف مضبوطة بالدليل الشرعي ادلعترب, كمعتمدة عليو, كينبغي أف تستند أكالن إىل دليل الكتاب  -1
 .(37), مث ينتقل إىل األدلة األخرلكالسنة قبل غّبمها, مث اإلعماع كالقياس

صدكر الفتول شلن ىو أىل لإلفتاء ادلستجمع لشركط ادلفٍب اجملتهد ادلعركفة يف كتب الفقو كاألصوؿ؛  -2
 . (38)لكي ربظى بالقبوؿ كعدـ الرد, كتكوف أبعد عن الزلل كاخلطأ
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عي, بل ال يلجأ إليها عدـ تتبع الرخص يف الفتول, كجعلو منهجنا فقهينا طلبنا لأليسر يف كل حكم رر  -3
إال يف احلاالت اخلاصة الٍب تقتضي ذلك كفق االستدالؿ الدحيح كربقيقنا للمقدد الشرعي 

 .(39)للفتول
 أف تكوف كاضحة بينة بعيدة عن الغموض خالية من ادلدطلحات الٍب يعسر فهمها أك يتعذر. -4
إذا كابت ستؤدم لتحقيق مدلحة أالَّ تكوف مبنية على أقواؿ راذة, كال لراء مرجوحة يف الغالب إال  -5

 عامة أك درء مفسدة غالبة.
 . (40)تقدمي الفتول اجلماعية على الفتول الفردية, كالرأم القدمي على الرأم احلديث -6
أف يراعى يف الفتول الزماف كادلكاف كاألرخاص؛ إذ قد خيتلف احلكم الشرعي حبسب الزماف كادلكاف  -7

 األرخاص.
 

 ائع في الفتوى بترك النبي صلى اهلل عليو وسلم أمورًا ومنع المرأة أمورًا:المبحث الثاني: أثر سد الذر 
 المطلب األول: إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراىيم:

كره كثّب من أىل العلم ادلساس بالكعبة أك تغيّبىا خشية أف تكوف عرضة للتغيّب من قبل ادللوؾ, كذلك 
ۈ  چ  الشرع, يف قوؿ اهلل تعاىل:يتناىف مع حرمتها كتعظيمها الذم حث عليو  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ  

ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ٹچ [, كقولو تعاىل:ٖٓ]احلج:  چ ۋ  ٴۇ  ۋ   ۈ

[, كقوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم: )إف ىذه األمة ال تزاؿ خبّب ما عظموا ىذه ٕٖ]احلج:  چڦ 
. مع أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: (41)ىلكوا(حق تعظيمها فإذا ضيعوا ذلك  -يعِب الكعبة  -احلرمة 

)يا عائشة لوال أف قومك حديثو عهد جباىلية ألمرت بالبيت فهدـ فأدخلت فيو ما أخرج منو كألزقتو باألرض 
كجعلت لو بابْب بابنا ررقينا كبابنا غربينا فبلغت بو أساس إبراىيم(, فذلك الذم نمل ابن الزبّب رضي اهلل عنهما 

مو, قاؿ يزيد: كرهدت ابن الزبّب حْب ىدمو, كبناه, كأدخل فيو من احلجر, كقد رأيت أساس إبراىيم على ىد
حجارة, كأسنمة اإلبل, قاؿ جرير: فقلت لو: أين موضعو؟ قاؿ: أريكو اآلف, فدخلت معو احلجر, فأرار إىل 

كاف عهد بِب أمية كتغلب   . فلما(42)مكاف, فقاؿ: ىا ىنا, قاؿ جرير: فحزرت من احلجر ستة أذرع أك ضلوىا
احلجاج على ابن الزبّب أعاد بناءىا على الوضع السابق, فما كاف من العلماء إال أف أفتوا بإبقائها على حاذلا, 
كذلذا بارد اإلماـ مالك رنمو اهلل ملوؾ بِب العباس عندما مهوا بإعادة بناء الكعبة على ما بناىا عليو ابن الزبّب, 

ا ىي عليو, كقاؿ: أخشى أف يدّب ىذا البيت لعبة يف يد ادللوؾ كلما جاء ملك غّب باردىم بَبكها على م
 .(43)فيو. بقل ذلك عنو غّب كاحد من أىل العلم

فمن خالؿ ما سبق ذكره صلد أف النيب صلى اهلل عليو كسلم ترؾ إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراىيم 
ا قد باقض عليو السالـ مع ما فيو من ادلدلحة خشية حدكث مف ا لذريعة أف يقاؿ إف زلمدن سدة أكرب كسدن
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قولو فعلو, كأقدـ على فعل ما يعده الناس جرمنا كبّبنا كفعالن رنيعنا ال ديكن تربيره. شلا جعل أف العلماء قد 
ا لذريعة التجرؤ على بيت  استقر رأيهم على حرمة إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراىيم كما فعل ابن الزبّب سدن

هلل كإضاعة قدسيتو كمكابتو يف القلوب بتعريضو للهدـ كالتغيّب بناء على أمزجة ادللوؾ كأىوائهم, فسد الذريعة ا
مع كجود النص  -كىو احلفاظ على ىيبة الكعبة كقدسيتها  -ىنا أثر يف تغّب الفتول لتحقيق ادلقدد األمسى 

قواعد إبراىيم. فدارت الفتول بعدـ إعادة على  -أم الكعبة  -الدريح بأف ادلدلحة ىي يف إعادة بنائها 
بناء الكعبة على قواعد إبراىيم أصح من الفتول بإعادهتا على قواعد إبراىيم. فسد الذريعة ىنا أثر يف صحة 

 الفتول ضلو ربقيق ادلقدد الشرعي األكرب كاألعظم من ادلدلحة ادلندوص عليها يف احلديث.
 :  عليو وسلم للمنافقي المطلب الثاني: عدم قتل النبي صلى اهلل

ركل البخارم عن عمرك بن دينار قاؿ: مسعت جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما قاؿ: كنا يف غزاة 
فكسع رجل من ادلهاجرين رجالن من األبدار, فقاؿ األبدارم: يا لألبدار, كقاؿ ادلهاجرم: يا للمهاجرين, 

باؿ دعول اجلاىلية(. قالوا: يا رسوؿ اهلل كسع رجل  فسمع ذاؾ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم, فقاؿ: )ما
من ادلهاجرين رجالن من األبدار, فقاؿ: )دعوىا فإهنا منتنة(. فسمع بذلك عبد اهلل بن أيب بن سلوؿ فقاؿ: 
أكقد فعلوىا؟ أما كاهلل لئن رجعنا إىل ادلدينة ليخرجن األعز منها األذؿ. فبلغ النيب صلى اهلل عليو كسلم فقاـ 

فقاؿ: يا رسوؿ اهلل دعِب أضرب عنق ىذا ادلنافق فقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم: )دعو؛ ال يتحدث  عمر,
ا يقتل أصحابو( . قاؿ صاحب عمدة القارم: "فهذه ىي العلة, كسلك معو مسلكو مع 44))الناس إف زلمدن

استبقاء البقيادىم كتأليفنا لغّبىم غّبه من ادلنافقْب الذين لذكه كمسع منهم يف غّب موطن ما كرىو, كلكنو صرب 
حٌب ال ينفركا ... كيتنفر الناس عن الدخوؿ يف اإلسالـ, كيقوؿ بعضهم لبعض: "ما يؤمنكم إذا دخلتم يف 
دينو أف يدعي عليكم كفر الباطن فيستبيح بذلك دماءكم كأموالكم, فال تسلموا أبفسكم إليو للهالؾ", 

. فالعلة الٍب من أجلها ترؾ النيب صلى اهلل عليو كسلم قتل (45)ين"فيكوف ذلك سبيالن لنفور الناس عن الد
ىي سدٌّ لذريعة أف يتحدث ادلنافقوف  -كادلنافقْب مثلو كما كرد يف غّب موضع  -ادلنافق )عبداهلل ابن أيب( 

ا يقتل أصحابو, فيؤدم ىذا احلديث إىل تنفّب الناس عن اإلسالـ. قاؿ يف إيقاظ األفه اـ كالكفار إف زلمدن
ررح عمدة األحكاـ: "كأمسك عن قتل ادلنافقْب مع ما فيو من مدلحة؛ لكوبو ذريعة إىل التنفّب, كقوؿ 

ا يقتل أصحابو" ا  -قتل ادلنافقْب  -, فالنيب صلى اهلل عليو كسلم ترؾ ما فيو مدلحة (46)الناس: إف زلمدن سدن
دلحة قتلهم؛ ألبو لو كاف جيب لذريعة التحدث عن قتلو ألصحابو, فيؤدم إىل حدكث مفسدة أكرب من م

, فسد الذريعة الٍب عمل هبا النيب (47)عليو ترؾ قتلهم لكاف اجلواب بذكر ادلابع الشرعي كىو أبو ال حيل قتلهم
صلى اهلل عليو كسلم أثرت يف صحة ما أفٌب بو صلى اهلل عليو كسلم عمر بن اخلطاب عندما استأذبو بعض 

 أصحابو يف قتل ادلنافقْب. 
 الثالث: منع سفر المرأة بغير محرم:المطلب 

 اختلف العلماء يف حكم سفر ادلرأة بدكف زلـر على أقواؿ عدة:
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. كإليو ذىب احلنفية  .(49), كاحلنابلة(48)القوؿ األكؿ: ربرمي سفر ادلرأة مطلقنا إال بوجود زلـر
 . (50)ل ادلذىب عند الشافعيةالقوؿ الثاين: جواز سفرىا مطلقنا تطوعنا كفرضنا مع بسوة أك امرأة ثقة. كىو مقاب

القوؿ الثالث: جواز سفرىا دكف بساء أك ذكم زلاـر إذا كاف الطريق لمننا, كىو كجو ضعيف عند 
 . (51)الشافعية

القوؿ الرابع: التفديل. كإليو ذىب ادلالكية كالشافعية, على خالؼ بْب الفريقْب. كالقوؿ ادلعتمد يف ادلذىبْب 
 ىو:

. -أ   إف كاف السفر تطوعنا حـر سفر ادلرأة إال بوجود زلـر
, أك مع بسوة أك امرأة ثقة على (52)كإف كاف كاجبنا جاز ذلا السفر مع رفقة مأموبة على مذىب ادلالكية -ب

. كقيد بعض ادلالكية التحرمي يف سفر التطوع باالبفراد كالعدد القليل, دكف القوافل العظيمة (53)مذىب الشافعية
 .(54)إبو جيوز للمرأة أف تسافر فيها دكف بساء كذكم زلاـرف

: استدؿ ادلابعوف من سفر ادلرأة بدكف زلـر بأدلة عدة, من أبرزىا:  أدلة ادلابعْب لسفر ادلرأة بدكف زلـر
قاؿ: "ال حيل المرأة تؤمن باهلل كاليـو  -صلى اهلل عليو كسلم  -عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أف النيب  (1

"اآلخر تس  .(55)افر مسّبة ثالث لياؿ إال كمعها ذك زلـر
قاؿ:  -صلى اهلل عليو كسلم  -أف رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنو  -يف الدحيحْب عن أيب سعيد اخلدرم  (2

"  .(56)"ال تسافر امرأة مسّبة يومْب ليس معها زكجها أك ذك زلـر
قاؿ: "ال حيل  -و كسلم صلى اهلل علي -عن النيب  -رضي اهلل عنو  -يف الدحيحْب عن أيب ىريرة  (3

. كيف لفظ دلسلم: (57)المرأة تؤمن باهلل كاليـو اآلخر أف تسافر مسّبة يـو كليلة ليس معها ُحْرَمة"
(. ىذه األحاديث ادلتقدمة على اختالؼ ألفاظها صرحية يف احلكم, كىو ربرمي سفر ادلرأة إال  )مسّبة يـو

.  بوجود الزكج أك احملـر
 رأة مع رفقة أك بسوة ثقات بأدلة عدة, من أبرزىا:استدؿ ادلبيحوف لسفر ادل

إذ أتاه رجل  -صلى اهلل عليو كسلم  -قاؿ: بينا أبا عند النيب  -رضي اهلل عنو  -عن عدم بن حامت  (1
فشكا إليو الفاقة, مث أتاه لخر فشكا إليو قطع السبيل, فقاؿ: يا عدم ىل رأيت احلّبة؟ قلت: مل أرىا 

       فإف طالت بك حياة لَبين الظعينة ترربل من احلّبة حٌب تطوؼ بالكعبة كقد أُبِبئُت عنها. قاؿ: 
ا إال اهلل ... احلديث". قاؿ عدم: فرأيت الظعينة ترربل من احلّبة حٌب تطوؼ بالكعبة  ال زباؼ أحدن

أخرب خبركج ادلرأة كحدىا, كمل  -صلى اهلل عليو كسلم  -. كجو االستدالؿ: أبو (58)ال زباؼ إال اهلل
 . (59)يذكر زكجنا كال زلرمنا, فدؿ على جواز سفرىا بدكف زلـر

, كسفر األسّبة إذا زبلدت من أيدم -كىو رلمع عليو  -القياس على كجوب ىجرة ادلرأة إذا أسلمت  (2
. كبوقش ىذا القياس من كجهْب: الوجو األكؿ: أبو قياس مع الفارؽ؛ ألف األسّبة إذا (60)الكفار
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سفرىا سفر ضركرة ال تقاس عليو حالة االختيار, كلذلك زبرج فيها  زبلدت من أيدم الكفار فإف
  .(61)كحدىا؛ كألهنا تدفع ضررنا متيقننا بتحمل الضرر ادلتوىم, فال يلـز ربمل ذلك من غّب ضرر أصالن 

؛ بظرنا لقوة  -كاهلل أعلم  -شلا تقدـ يَبجح  القوؿ األكؿ كىو: ربرمي سفر ادلرأة مطلقنا إال بوجود احملـر
أدلتو؛ كألبو من جهة أخرل ىو األحوط للمرأة يف األزمنة ادلتأخرة بسبب فساد أحواؿ الناس, كابتشار الفًب. 

ا لذريعة تعرضها لألذل كاالعتداء بسبب فساد أحواؿ النا س كابتشار الفًب. قاؿ النوكم: "ادلرأة مظنة كسدن
الطمع فيها, كمظنة الشهوة كلو كابت كبّبة, كقد قالوا لكل ساقطة القطة, كجيتمع يف األسفار من سفهاء 
الناس كَسَقطهم من ال يرتفع عن الفاحشة بالعجوز كغّبىا, لغلبة رهوتو كقلة دينو كمركءتو كخيابتو كضلو 

 .(62)ذلك"
سفر ادلرأة دكف  -لقريبة الٍب قد تفضي إىل الفاحشة, كاختالط األبساب, كىتك األعراض كمن الذرائع ا

, كلو مع (63)من فيو صيابة ذلا يف اعتبار الشرع؛ من زكجها أك أحد زلارمها . فمنع ادلرأة من السفر بغّب زلـر
ا لذريعة االعتماد رفقة لمنة أك مع بسوة مأموبة ىو القوؿ احملقق للمقدد الشرعي من حفظ األعراض, ك  سدن

على الرفقة اآلمنة؛ ألبو قد تكوف الرفقة لمنة يف الظاىر, غّب لمنة يف الباطن كالواقع, سيما يف ىذا الزماف 
الذم كثر فيو الفساد كضعف فيو التدين, كألف بعض النساء قد تتخذ من الرفقة اآلمنة ذريعة العتياد السفر 

, فمرة مع رفقة لمنة كثابية مع رفقة أقل أمابنا كىكذا حٌب يؤدم إىل الوقوع يف احملظور. مث إف بعض  بغّب زلـر
الرفقة اآلمنة من الرجاؿ قد يفًب هبذه ادلرأة كتقع يف بفسو كيؤدم إىل التواصل معها مستقبالن كالتحدث معها 

ـ صيابة للمرأة من يف غّب حاجة, كىذا أحد احملظورات, كقد يتطور األمر إىل أكثر من ذلك كالعياذ باهلل. فاحملر 
 الوقوع يف احملظور, كمن التعرض ذلا بسوء أك مكركه. 

 , مث إف القوؿ جبواز سفر ادلرأة مع الرفقة اآلمنة أك بسوة مأموبة جيرئ ادلرأة تدرجيينا على السفر بغّب زلـر
. أيضنا كلو مع رفقة غّب مأموبة بذريعة أهنا مأموبة حٌب ينتهي هبا األمر إىل أف تسافر مباررة من  غّب زلـر

القوؿ جبواز سفر ادلرأة بغّب زلـر ذريعة لسفر ادلتربجة كغّب ادللتزمة كضعيفة التدين من غّب زلـر فيؤدم إىل 
 الوقوع يف احملظور.

 فالقوؿ دبنع سفر ادلرأة بغّب زلـر ىو احملقق للمقدد الشرعي من حفظ األبساب كاألعراض.
 

 المناصب العامة )الرئاسة والوزارة والبرلمان(:المطلب الرابع: منع تولي المرأة 
اتفق أىل العلم على عدـ جواز تويل ادلرأة ادلناصب إال ما استثناه األحناؼ من جواز توليها القضاء يف 
ادلسائل الٍب زبص النساء, كذلك ألف ادلرأة يف األصل زللها البيت, كتربية األكالد الَببية الداحلة, كقد جاء أمر 

  چڇڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چچ بالقرار يف البيوت يف قولو سبحابو: اهلل ذلن
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[. كدلت األدلة من الكتاب كالسنة على عدـ جواز تويل ادلرأة للواليات العامة, كاخلالفة ٖٖاألحزاب: ]
 كالوزارة كالقضاء كما أربو ذلك.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  چ  فمن أدلة القرلف: قاؿ اهلل عز كجل:

[ قاؿ القرطيب: أم يقوموف بالنفقة عليهن, كالذب عنهن, كأيضنا: ٖٗ]النساء:  چٺڀ  ڀ  ڀ  ٺ
 ىػ. .ا (64)فإف فيهم احلكاـ كاألمراء كمن يغزك, كليس ذلك يف النساء

ا كمؤدهبا إذا اعوجت. كقاؿ ابن كثّب: "أم: الرجل قيم على ادلرأة, أم: ىو رئيسها ككبّبىا كاحلاكم عليه
)دبا فضل اهلل بعضهم على بعض( أم: ألف الرجاؿ أفضل من النساء, كالرجل خّب من ادلرأة, كذلذا كابت 
النبوة سلتدة بالرجاؿ, ككذلك ادللك األعظم, لقولو صلى اهلل عليو كسلم: )لن يفلح قـو كلوا أمرىم امرأة( ركاه 

  .(65)البخارم, ككذا مندب القضاء اىػ"

كمن أدلة السنة: عن أيب بكرة قاؿ: دلا بلغ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أف أىل فارس قد ملكوا 
. قاؿ الشوكاين يف "بيل األكطار": "فيو دليل (66)عليهم بنت كسرل, قاؿ: )لن يفلح قـو كلوا أمرىم امرأة (

عليهم اجتناب ما يوقعهم يف عدـ على أف ادلرأة ليست من أىل الواليات, كال حيل لقـو توليتها؛ ألبو جيب 
: "كال جيوز أف تقـو بذلك امرأة؛ -يف معرض كالمو عن الوزارة  -. كقاؿ ادلاكردم (67)الفالح اىػ بتدرؼ

لقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم: )ما أفلح قـو أسندكا أمرىم إىل امرأة(؛ كألف فيها من طلب الرأم كثبات 
. كقاؿ ابن حـز رنمو اهلل (68)هور يف مباررة األمور ما ىو عليهن زلظور"العـز ما تضعف عنو النساء, كمن الظ

. كجاء يف )ادلوسوعة (69): "كال خالؼ بْب أحد يف أهنا ال ذبوز المرأة"-يف معرض حديثو عن اخلالفة  -
, لقولو الفقهية الكويتية( "اتفق الفقهاء على أف من رركط اإلماـ األعظم أف يكوف ذكرنا, فال تدح كالية امرأة

صلى اهلل عليو كسلم: )لن يفلح قـو كلوا أمرىم امرأة(, كلكي يتمكن من سلالطة الرجاؿ, كيتفرغ لتدريف 
رئوف احلكم؛ كألف ىذا ادلندب تناط بو أعماؿ خطّبة, كأعباء جسيمة, تالئم الذكورة. كاختلف الفقهاء يف 

فعية كاحلنابلة إىل ارَباط الذكورة يف القاضي, ارَباط الذكورة يف القضاء. فذىب اجلمهور كىم ادلالكية كالشا
 .(70)فال جيوز عندىم أف تتوىل ادلرأة كظيفة القضاء"

كقد أعمعت األمة يف عهد اخللفاء الراردين كأئمة القركف الثالثة ادلشهود ذلا باخلّب عملينا على عدـ إسناد 
ض مع تولية النساء اإلمارة؛ فإف الشأف يف اإلمارة كالقضاء إىل امرأة. مث إف األحكاـ الشرعية العامة تتعار 

اإلمارة أف يتفقد متوليها أحواؿ الرعية, كيتوىل رؤكهنا العامة الالزمة إلصالحها؛ فيضطر إىل األسفار يف 
الواليات, كاالختالط بأفراد األمة, كعماعاهتا, كإىل قيادة اجليش أحيابنا يف اجلهاد, كإىل مواجهة األعداء يف 

عاىدات, كإىل عقد بيعات مع أفراد األمة, كعماعتها, رجاالن كبساء يف السلم كاحلرب كضلو ذلك, إبراـ عقود كم
شلا ال يتناسب مع أحواؿ ادلرأة كما يتعلق هبا من أحكاـ ررعت حلماية عرضها, كاحلفاظ عليها من التبذؿ 

 .(71)ادلمقوت
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ها بالرجاؿ الذم ىو الـز لتويل ىذه فمما يؤيد منع تويل ادلرأة ادلناصب العامة ىو سد لذريعة اختالط
ادلناصب, فالقوؿ جبواز توليها يؤدم إىل اختالطها بالرجاؿ ككقوعها يف احملظور, كاإلسالـ أمر باحملافظة عليها 
ا  كعدـ تعرضها لالختالط بالرجاؿ كاخللوة هبم من غّب زلـر صيابة لعرضها كحفاظنا على ررفها كعفتها. فسدن

بالرجاؿ كاخللوة هبم الناتج عن توليها ادلناصب العامة يتأكد القوؿ دبنعها من تويل  لذريعة اختالط ادلرأة
 ادلناصب العامة.

 المبحث الثالث: أثر سد الذرائع في الفتوى بحرمة أمور تتعلق بولي األمر وبالكفار والسكران:
 المطلب األول: حرمة الخروج على ولي األمر: 

عن عبادة بن الدامت عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أبو قاؿ: أصل ما يف ىذا ادلطلب ىو ما جاء 
, كيف (72)"امسع كأطع, يف عسرؾ كيسرؾ, كمنشطك كمكرىك, كأثرة عليك, كإف أكلوا مالك, كضربوا ظهرؾ"

 , (74). كيف حديث أيب ذر "امسع كأطع كلو لعبٍد رلدع األطراؼ"(73)ركاية "إال أف تكوف معدية بواحنا"
 . (75)من حديث أيب ذر "امسع كأطع كلو حلبشي كأف رأسو زبيبة" كعند البخارم

كجاء عن عمر رضي اهلل عنو أبو قاؿ: "امسع كأطع كإف أمر عليك عبد حبشي رلدع إف ضرؾ فاصرب, 
كإف أمرؾ بأمر فأسبر كإف حرمك فاصرب, كإف ظلمك فاصرب, كإف أراد أف ينقص من دينك فقل: دمي دكف 

 .(76)"ديِب كال تفارؽ اجلماعة
صلى اهلل عليو  -قاؿ: دعابا رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنو  -كيف الدحيحْب عن عبادة بن الدامت 

كسلم فبايعناه, فكاف فيما أخذ علينا أف بايعنا على السمع كالطاعة يف منشطنا كمكرىنا, كعسربا كيسربا, 
  (.77)«ا عندكم فيو من اهلل برىافإال أف تركا كفرنا بواحن »كأثرة علينا, كأف ال بنازع األمر أىلو, قاؿ: 

 -صلى اهلل عليو كسلم  -أبو مسع رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنهما  -كيف صحيح مسلم عن ابن عمر 
ا من طاعة لقي اهلل يـو القيامة كال حجة لو, كمن مات كليس يف عنقو بيعة مات ميتة »يقوؿ:  من خلع يدن
 .(78)«اجلاىلية

بقولو: "كأما لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة فإف طاعتو ذبب  جاء يف فتح البارم تعليل الطاعة
 .(79)إمخادنا للفتنة"

كجاء عن اإلماـ ابن تيمية يف تعليل طاعة كالة األمور كعدـ اخلركج عليهم أف ىذا ادلسلك يَبتب عليو 
 .(80)من الفساد ما ىو أعظم شلا يقع من الوالة من فسق أك ظلم أك جور

األحاديث يف احلث على السمع كالطاعة يف عميع األحواؿ كسببها اجتماع كلمة كقاؿ النوكم: "كىذه 
. ففساد احلاؿ يف الدين ضياعو كابدثاره (81)ادلسلمْب فإف اخلالؼ سبب لفساد أحواذلم يف دينهم كدبياىم"

ى النفس كاخلوؼ من ادلضايقة كالتعذيب بسببو, كعدـ شلارستو بأماف. كفساد احلاؿ يف الدبيا ضياع األمن عل
 كادلاؿ كالعرض بسبب الفًب كاالعتداءات الٍب ربدل بغياب احلاكم.
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كقاؿ يف موضع لخر: "قاؿ العلماء كسبب عدـ ابعزالو كربرمي اخلركج عليو ما يَبتب على ذلك من الفًب 
 .(82)كإراقة الدماء كفساد ذات البْب"

كالطاعة لو يف معرض حديثو عن  كذكر أبوبكر اجلزائرم بتيجة اخلركج على كيل األمر, كعدـ السمع
اجلماعات الٍب ظهرت يف بالد العرب, كتكفر احلكاـ, كتكفّب من مل ير رأيهم فقاؿ: "كحسبنا دليالن على 

 .(83)فتنتهم ما جرت من بالء كدمار كقتل كسفك لدماء بريئة كرعب كظلم ال يشك فيو ذك عقل كدين"
ا  -كالسمع لو  فهذه الندوص كالنقوالت تدؿ على أف طاعة احلاكم

ن
سبب الستدامة أمن  –كلو ظادل

ا لذريعة أىل األىواء كمطامعهم يف إحداث اخللل يف اجملتمع كإىدار  اجملتمع كاستقراره. كأف طاعتهم مطلوبة سدن
 أمنو كاستقراره.

 المطلب الثاني: السفر واإلقامة في بالد الكفار لغير حاجة:
األصل أفَّ السفر إىل بالد الكفَّار ال جيوز دلن ال يقدر على إظهار دينو, كال جيوز إال لضركرة؛ كالعالج 
كما أربو ذلك؛ مع القدرة على إظهار الدنين, كالقياـ دبا أكجب اهلل سبحابو كتعاىل, كأف ال يداىن كال دُيارم 

ن رركط السفر إىل بالد الكفار عند أىل العلم, أف . كم(84)يف دينو, كال يتكاسل عن أداء ما أكجب اهلل عليو
يكوف السفر مباحنا يف طلب علم ينتفع بو, كيعود بفعو على ادلسلمْب عامة, كأف يلتـز من يريد السفر إىل ىذه 
البالد أحكاـ اإلسالـ الظاىرة من صالة, كصياـ, كأف يأمن على بفسو من الوقوع يف الفًب, فإف القلوب 

, كأف ربرمي السفر لغّب حاجة قد ارتهر بْب األمة, كأفٌب بو عماىّب العلماء, (85)طافة كما قيلضعيفة كالشبو خ
, كأبو ال بد يف إباحة السفر إىل بالد ادلشركْب, (86)كما كرد من الرخدة زلموؿ على من يقدر على إظهار دينو

جد يف بلده, ككاف عنده علم . أما إذا دعت احلاجة إىل ذلك لعالج أك تلقي علم ال يو (87)من أمن الفتنة
كدين على ما مر لبفنا فهذا ال بأس بو. كأبّو ال بد يف إباحة السفر إىل بالد ادلشركْب من أمن الفتنة. فإف خاؼ 
بإظهار دينو الفتنة بقهرىم, كسلطاهنم, أك ربهات زخرفهم, كأقواذلم, مل يبح لو القدـك إليهم, كادلخاطرة 

ر إىل بالد الكفار بشركط ثالثة: األكؿ: أف يكوف عند اإلبساف علم يدفع بو . كخالصة إباحة السف(88)بدينو
الشبهات؛ ألف ىناؾ يف بالد الكفار يوردكف على أبناء ادلسلمْب الشبهات حٌب يردكىم عن دينهم. الثاين: أف 

دفع بو يكوف عند اإلبساف دين يدفع بو الشهوات, فال يذىب إىل ىناؾ كىو ضعيف الدين, فتغلبو رهوتو فت
 إىل اذلالؾ. الثالث: أف يكوف زلتاجنا إىل السفر حبيث ال يوجد ىذا التخدص يف بالد اإلسالـ.

فهذه الشركط الثالثة إذا ربققت فليذىب, فإف زبلف كاحد منها فال يسافر؛ ألف احملافظة على الدين 
لعلماء حرموا السفر إىل . كمن خالؿ ما مر من الشركط كالضوابط برل أف ا(89)أىم من احملافظة على غّبه

ا لذريعة الوقوع يف احملرمات كادلعاصي؛ ألف دكؿ الكفر ال يوجد فيها رادع عن  بالد الكفر لغّب حاجة سدن
ارتكاب احملظورات, كأف من ال يرل من بفسو قوة على مدافعة الشهوة, كعلم على مدافعة الشبهة فال جيوز لو 

ا لذريعة التوسل باحلاجة إىل الوقوع يف ادلعدية.الذىاب إىل بالد الكفار حٌب كإف كاف زلت  اجنا لذلك سدن
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 المطلب الثالث: تقليد الكفار في األلبسة والعادات والمناسبات:
تقليد الكفار يف اللباس كالعادات كالتقاليد كادلناسبات ليس على عمومو من التحرمي بناءن على حديث 

 و منهم (, بل فيو تفديل على النحو التايل:النيب صلى اهلل عليو كسلم: )من تشبو بقـو فه
: تقليدىم يف أمور العبادات, كتقليدىم يف األمور الشركية من البناء على القبور, كتشييد ادلشاىد عليها  أكالن

, (90)كالغلو فيها. كقد قاؿ صلى اهلل عليو كسلم: "لعنة اهلل على اليهود كالندارل ازبذكا قبور أببيائهم مساجد"
ا, كصوركا فيو الدور. فهذا النوع متفق على كأخرب أهن م إذا مات فيهم الرجل الداٌف بنوا على قربه مسجدن

 ربرديو, كعدـ جوازه.
كاألعياد  –كمولد الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم   -كالبدعية كأعياد ادلوالد  ثابينا: تقليدىم يف األعياد الشركية

الوطنية, كعيد العماؿ, كعيد ادلعلم, كعيد األـ, كعيد احلب, كأعياد موالد الرؤساء كادللوؾ. كقد تسمى ىذه 
من األعياد اليومية كغّب ذلك  -كأسبوع ادلركر العريب, كأسبوع النظافة   -األعياد البدعية باألياـ أك األسابيع 

 . كىذا النوع عماىّب العلماء على ربرديو, كعدـ جوازه.(91)كاألسبوعية, ككلها كافدة على ادلسلمْب من الكفار
ثالثنا: تقليدىم كالتشبو هبم يف لباسهم, كحالىم, كعاداهتم اخلاصة, كأف يركبوا على صفة معينة خاصة هبم, أك 

م. كىذا الراجح فيو التحرمي, كعدـ اجلواز؛ ألبو يشملو قوؿ النيب يفدلوا الثياب على صفة معينة خاصة هب
  صلى اهلل عليو كسلم: )من تشبو بقـو فهو منهم(.

رابعنا: تقليدىم كالتشبو هبم يف ما يدنعوبو كخيَبعوبو شلا ديكن أف يستفاد منو. فهذا النوع ال حرج على 
 .(92)لمسلمْب أف يكوبوا السباقْب إليو كادلبدعْب فيوادلسلمْب من مشاركتهم فيو, كالتشبو هبم, بل ينبغي ل

فلو تأملنا يف منع العلماء كربرديهم التشبو بالكفار يف األمور الثالثة األكىل لوجدبا أف علة ادلنع ىي أف 
تشبو ادلوافقة يف الظاىر تؤدم إىل ادلوافقة يف الباطن؛ ألبو من ادلعركؼ بفسينا كثقافينا أف ريوع تقليد الغالب, كال

. كعليو (93)بو يف لباسو كعاداتو كأعياده كلغتو يورث تشاكالن كتناسبنا, كما يورث موّدة كمواالة بْب ادلتشاهبْب
 فعلة ادلنع ىي سد ذريعة ادلوافقة يف الباطن, كىي مقدمة لتسهيل الوقوع يف أعماؿ الكفر.

 أقوال السكران وأفعالو عمًدا كالصاحي: د  ع  المطلب الرابع: 
ا على قولْب: عدن اختلف األصوليوف يف   أقواؿ السكراف كأفعالو إذا تناكؿ ادلسكر عامدن

األكؿ: تدح أقوالو كأفعالو زجرنا لو؛ ألبو مكتسب فيدح طالقو كعتاقو كالبيع كالشراء كاإلقرار كتزكيج الدغّب 
كاالعتداء, فإف قيل: فكيف يقع  , كمثلو أفعاؿ القتل كالزبا(94)كالدغّبة كاإلقراض كاالستقراض كاذلبة كالددقة

طالؽ السكراف عند من جيوزه؟ قيل: ذلك على جهة التغليظ, كعقابنا لو على سكره؛ إذ كاف ىو الذم جُب 
, الثاين: أف أفعالو غّب معتربة؛ ألف (95)على بفسو باختياره بعد ررط التكليف كىو العقل, كىو قوؿ اجلمهور

ا لذريعة (96), كىو قوؿ أىل الظاىرالسكر عذر ررعي معترب دبنزلة النائم . كالراجح ىو القوؿ األكؿ سدن
التوصل بالسكر إىل القتل كالزبا كاالعتداء على اآلخرين, ككذلك العبث بأحكاـ الشريعة. إذنا فالقوؿ باعتبار 

فهو القوؿ  أقوالو كأفعالو ىو القوؿ احملقق دلقاصد التشريع, كبالتايل فهو القوؿ الذم ينبغي أف يفٌب بو, كعليو
 الذم أثَّر يف صحة الفتول.
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 الخاتمة:
من خالؿ استعراضنا لكالـ العلماء كاألصوليْب كأقواذلم فيما يتعلق بأثر سد الذرائع يف ربقيق أمن اجملتمع 

 خلدنا إىل النتائج اآلتية:
النظرم فإهنم يف  األكىل: أف )سد الذرائع( كإف كاف مددرنا تشريعينا سلتلفنا فيو بْب األصوليْب من اجلابب

 ه مددرنا أصيالن من مدادر التشريع.عدن فقْب على حجيتو ك اجلابب العملي ربو مت
الثابية: أف بعض األمثلة الواردة يف ادلبحث الثاين كإعادة بناء البيت على قواعد إبراىيم عليو السالـ كعدـ قتل 

الفقهي على سد الذريعة من أجل ربقيق  النيب صلى اهلل عليو كسلم للمنافقْب, بنيت فيها الفتول كالقوؿ
 ادلقدد الشرعي. 

الثالثة: بعض األمثلة شلا فيها قوالف أك مذىباف فقهياف أك أكثر إمنا كاف القوؿ أك ادلذىب الراجح فيها ىو 
 القوؿ أك ادلذىب ادلبِب على سد الذرائع؛ ألبو ىو األكثر ربقيقنا للمقدد الشرعي من غّبه.

 رائع قد أثرت يف الفتول إجيابنا كصحة كربقيقنا للمقدد الشرعي.الرابعة: إف سد الذ
 :التوصيات

 أكثر ربقيقنا للمقدد الشرعي. العناية بالفتول بناء على سد الذرائع؛ كوبو -1
 العناية بسد الذرائع كفق ادلقاصد الشرعية الكربل, مث الٍب تليها.  -2
 قدر اإلمكاف.ادلواءمة بْب سد الذرائع كالندوص الشرعية يف الفتول  -3
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 الهوامش:
 

 ق.1434, 1, عبدالرنمن بن عبدالعزيز السديس, دار ابن اجلوزم, ط:119أصوؿ الفقو كأثره يف صحة الفتول ص  1)
 . عبدالرنمن بن عبدالعزيز السديس.121أصوؿ الفقو كأثره يف صحة الفتول ص 2)
, ىػ(, دار صادر711رم )ادلتوىف: لساف العرب مادة )ذرع(. زلمد بن مكـر بن على, أبو الفضل, عماؿ الدين ابن منظور األبدا 3) 

 ىػ. 1414 - 3بّبكت, ط:
 .449ررح تنقيح الفدوؿ ص 4)
 ـ.2013ىػ 1434, 5دمشق ط: –, مدطفى ديب البغا, دار القلم 566فيها صأثر األدلة ادلختلف  5)
 .(200-4/198( ادلوافقات )6
 .(2/57,58اجلامع ألحكاـ القرلف )( 7
 .(1/275( اإلرراؼ على مسائل اخلالؼ )8

ارية الوسي على , ابراىيم بن زلمد حسن اخلراساين, الكاخي االصفهاين يف ح113كتاب اإلرارات يف األصوؿ ادلالكية ص  9)
 الورقات.

 .لساف العرب مادة )سدد(, سلتار الدحاح مادة )سدد( 10)
ىػ(, عامل 684(, أبو العباس رهاب الدين أنمد بن إدريس بن عبد الرنمن ادلالكي القرايف )ادلتوىف: 2/32الفركؽ للقرايف ) 11)

 الكتب.
(, تبدرة احلكاـ يف مناىج األقضية كاألحكاـ 2/59(, الفركؽ للقرايف )569إحكاـ الفدوؿ يف أحكاـ الوصوؿ للباجي )ص 12)

إعالـ ادلوقعْب . (3/256(. الفتاكل الكربل )3/214(, ررح سلتدر الركضة )4/198(. ادلوافقات للشاطيب )2/296البن فرحوف )
 .(6/261(. ادلغِب البن قدامة )3/208)

( أبو احلسن سيد الدين علي بن أيب علي بن زلمد 190-6/189(, اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ )568إحكاـ الفدوؿ )ص 13)
 .(ىػ631بن سامل الثعليب اآلمدم )ادلتوىف: 

 (.5/185(, ادلوافقات )3/110إعالـ ادلوقعْب ) 14)
 (.2/40اجلامع ألحكاـ القرلف ) 15)
 (.2/108إعالـ ادلوقعْب )( 16

 (.2/150القدير اجلامع بْب فِب الركاية كالدراية من علم التفسّب )فتح  17)
 .أخرجو البخارم, كتاب األدب, باب ال يسب الرجل كالديو, كمسلم, كتاب اإلدياف, باب الكبائر كأكربىا 18)
 (286بياف الدليل )ص 19)
 أخرجو البخارم, باب ال تنكح ادلرأة على عمتها. 20)
 (.3/112إعالـ ادلوقعْب ) 21)
 د/ عبدالكرمي زيداف, مؤسسة الرسالة. 248الوجيز يف أصوؿ الفقو )ص(  22)
 ( ادلددر بفسو.23

 ادلددر بفسو. 24)
 ., زلمد ىشاـ الربىاين, دار الفكر دمشق675سد الذرائع يف الشريعة اإلسالمية )ص(  25

بن عبد ادلطلب بن عبد مناؼ ادلطليب  ( الشافعي أبو عبد اهلل زلمد بن إدريس بن العباس بن عثماف بن رافع7/419األـ ) 26)
 ـ.1990ىػ / 1410بّبكت, الطبعة: بدكف طبعة,  –ىػ(, دار ادلعرفة 204القرري ادلكي )ادلتوىف: 

 (.7/421األـ ) 27)
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 (.6/188اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ ) 28)
 من تيقن الطهارة.( أخرجو البخارم كتاب الوضوء باب من ال يتوضأ من الشك, كأخرجو مسلم كتاب احليض باب 29
 (.6/188( اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ )30
 (.6/189( ادلرجع السابق )31

 .1بّبكت, ط: –(, زلمد بن مكـر بن منظور األفريقي ادلدرم, دار صادر 15/145لساف العرب مادة )فتا(, ) 32)
 .(2/100التنزيل كأسرار التأكيل )( تفسّب البيضاكم أبوار 33

(, فؤاد زلمد 1/3(, مسؤكلية الفتول الشرعية كضوابطها )3/456(, ررح ادلنتهى )33/283ادلوسوعة الفقهية الكويتية ) 34)
 عبدالباقي. 

 –(, عثماف بن عبد الرنمن بن عثماف الشهرزكم أبو عمرك, مكتبة العلـو كاحلكم, عامل الكتب 1/40( أدب ادلفٍب كادلستفٍب )35
 ق.1407, 1بّبكت, ط:

 (4/53لفركؽ للقرايف /( ا36
, د. عبدالرنمن 232, زلمد يسرم إبراىيم, الفتول أمهيتها كضوابطها كلثارىا ص445الفتول أمهيتها كضوابطها كلثارىا ص 37)

 الدخيل.
مراد زلمود زلمود حيدر, أستاذ الفقو ادلقارف  , )حبث زلكم(, د.698( ينظر مناىج الفتول كضوابطها يف القضايا ادلعاصرة, 38

 شارؾ يف كلية الشريعة كالقابوف جبامعة األزىر بالقاىرة,.ادل
 , عنود بنت زلمد اخلضّبم.325( ضوابط الفتول من الناحية الفقهية كالسياسة الشرعية ص 39

 ضوابط الفتول يف القضايا ادلعاصرة, زلمد العواكدة )موقع ادللتقى الفقهي(. 40)
(, أبو عبد اهلل أنمد بن زلمد بن حنبل بن ىالؿ بن أسد الشيباين 31/395, )19049ركاه أنمد يف ادلسند حديث رقم  41)

ق. كركاه اين ماجو برقم 1421, 1عادؿ مررد, كلخركف, مؤسسة الرسالة, ط:  -ىػ(, ربقيق: رعيب األربؤكط 241)توىف: 
ىػ(, ربقيق: رعيب 273أبو عبد اهلل زلمد بن يزيد القزكيِب )توىف:  -كماجو اسم أبيو يزيد  -(, ابن ماجو 4/291, )3110

 ق. 1430, 1َعبد الّلطيف حرز اهلل, دار الرسالة العادلية, ط: -زلمَّد كامل قره بللي  -عادؿ مررد  -األربؤكط 
. مدطفى ديب البغا, دار ابن  (, زلمد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخارم اجلعفي, ربقيق: د2/574, )1509( ركاه البخارم برقم 42

( باب بقض الكعبة كبنائها, أبو احلسْب مسلم بن 4/97, )1333ق. كركاه مسلم برقم 1407, 3بّبكت, ط:  –كثّب, اليمامة 
 بّبكت. –احلجاج بن مسلم القشّبم النيسابورم, ربقيق زلمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء الَباث العريب 

 www.islamweb.net(, فتاكل من مركز الفتول دبوقع الشبكة اإلسالمية 8/7126( فتاكل الشبكة اإلسالمية معدلة )43
 .اهلل الفقيو عبد بإرراؼ د.

 ( 8/19, )6748(, كمسلم برقم 4/1863, )4624أخرجو البخارم يف صحيح برقم  44)
  .بّبكت –ياء الَباث العريب (, دار إح16/89(ك)15/231( عمدة القارم ررح صحيح البخارم )45
 ( 5/31( إيقاظ األفهاـ ررح عمدة األحكاـ )46
 .(1/117حكاـ ررح عمدة األحكاـ )( إحكاـ األ47

 (6/368حارية ابن عابدين ) 48)
 (3/98ادلغِب البن قدامة ) 49)
 (8/311اجملموع للنوكم ) 50)
 (8/311ادلددر السابق ) 51)
 (2/237الدكاين )(, الفواكو 2/521( مواىب اجلليل )52
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 (3/250(, هناية احملتاج )8/311( اجملموع للنوكم )53
 (2/524مواىب اجلليل ) 54)
 .1338, كمسلم كتاب احلج برقم 1086( ركاه البخارم يف كتاب اجلمعة برقم 55

 (728( كاللفظ لو, كمسلم يف كتاب احلج برقم )1864ركاه البخارم يف كتاب احلج ) 56)
 (1339(, ك مسلم يف كتاب احلج برقم )1088اب اجلمعة برقم )( ركاه البخارم يف كت57
 (3595( ركاه البخارم يف كتاب ادلناقب برقم )58
 2/5( تبيْب احلقائق 59
 (2/5(, تبيْب احلقائق )8/311( اجملموع )60
 (3/98( ادلغِب )61

 (105-9/104ررح صحيح مسلم ) 62)
 ىػ1429, حٌب لخر رهر صفر من عاـ http://www.alukah.net, رلموعة من العلماء, 1( فتاكل موقع األلوكة ص63

 .(5/168تفسّب القرطيب ) 64)
 .(2/292( تفسّب ابن كثّب )65

 .4163ركاه البخارم برقم  66)
 .(8/304) بيل األكطار 67)
 .(46( األحكاـ السلطابية )ص68
 . .(4/129)( الفدل يف ادللل كاألىواء كالنحل 69
 الكويت. –(, صادر عن: كزارة األكقاؼ كالشئوف اإلسالمية 21/269( ادلوسوعة الفقهية الكويتية )70
, ملتقى www.islam-qa.com(, بإرراؼ : الشيخ زلمد صاٌف ادلنجد, 1/1765( ينظر فتاكل اإلسالـ سؤاؿ كجواب )71

 . www.ahlalhdeeth.comأىل احلديث, 
, كصححو األلباين يف التعليقات احلساف على صحيح ابن حباف 1026( حديث رقم 2/492السنة البن أيب عاصم ) 72)
 .4543برقم
 .468( برقم 1/104( كنز العماؿ )73
 .1718( أخرجو بن حباف يف صحيحو برقم 74

 .664أخرجو البخارم يف صحيحو برقم  75)
 .14358( برقم 5/778( كنز العماؿ )76
 .1709كصحيح مسلم حديث رقم  7055( صحيح البخارم حديث رقم 77
 ( صحيح مسلم باب األمر بلزـك اجلماعة عند ظهور الفًب.78
 (.13/122( فتح البارم )79
, تقي الدين أبو العباس أنمد بن عبد احلليم بن عبد السالـ 22مور صقاعدة سلتدرة يف كجوب طاعة اهلل كرسولو ككالة األ :( ينظر80

ىػ(, ربقيق: عبد الرزاؽ بن عبد احملسن البدر, جهاز اإلرراد كالتوجيو 728بن عبد اهلل بن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي )ادلتوىف: 
 .ىػ1417, 2باحلرس الوطِب, ادلملكة العربية السعودية, ط: 

 (.12/225على صحيح مسلم ) ( ررح النوكم81
 (.12/239( ررح النوكم على صحيح مسلم )82

http://www.alukah.net/
http://www.islam-qa.com/
http://www.ahlalhdeeth.com/
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, جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر اجلزائرم, 9( حقيقة اجلهاد يف سبيل اهلل كحرمة اخلركج على حكاـ ادلسلمْب ص83
 .1مطابع الررد, ط:

 (18/5( ادلنتقى )84
 بايف الشحود. (, علي بن1/5( اخلالصة يف فقو األقليات )85
 .6(, إعداد رلموعة من علماء صلد, ربقيق: عبد الرنمن بن زلمد بن قاسم. ط:8/313( ينظر الدرر السنية يف األجوبة النجدية )86
 .(8/335( مرجع سابق )87
 .(1/292( عيوف الرسائل كأجوبة على ادلسائل )88
 .(1/93( فتاكل اإلسالـ سؤاؿ كجواب )89
 .531, كمسلم برقم 425( ركاه البخارم برقم 90
 (, إرراؼ: الشيخ زلمد صاٌف ادلنجد, ملتقى أىل احلديث.1/4444( ينظر فتاكل اإلسالـ سؤاؿ كجواب )91
 .( مددر سابق92
 (.1/9( أصوؿ احلكم على ادلبتدعة عند ريخ اإلسالـ ابن تيمية )93
ىػ(, 834(, زلمد بن نمزة بن زلمد, مشس الدين الفنارم )أك الَفَنرم( الركمي )توىف: 1/345( فدوؿ البدائع يف أصوؿ الشرائع )94

 ىػ.1427 -ـ 2006, 1لبناف, ط: –حقق: زلمد حسْب زلمد حسن إمساعيل, دار الكتب العلمية, بّبكت 
بو الوليد زلمد بن أنمد بن زلمد بن أنمد بن ررد القرطيب الشهّب (, أ1/51( الضركرم يف أصوؿ الفقو أك سلتدر ادلستدفى )95

ـ. علم 1994لبناف, الطبعة: األكىل,  –ىػ(, ربقيق: عماؿ الدين العلوم, دار الغرب اإلسالمي, بّبكت 595بابن ررد احلفيد )توىف: 
 األزىر )عن الطبعة الثامنة لدار القلم(.رباب  -ىػ(, مكتبة الدعوة 1375(, عبد الوىاب خالؼ )ادلتوىف : 1/135أصوؿ الفقو )

(, كماؿ الدين زلمد بن عبد الواحد السيواسي ادلعركؼ بابن اذلماـ )ادلتوىف: 10/99ينظر فتح القدير للكماؿ ابن اذلماـ ) 96)
 .(1/130لعبد الكرمي زيداف )ف تاريخ. كالوجيز يف أصوؿ الفقو ىػ(, دار الفكر, بدكف طبعة كبدك 861

 

 :المصادر والمراجعقائمة 
 ـ.2013ىػ 1434, 5دمشق ط:  –أثر األدلة ادلختلف فيها, مدطفى ديب البغا, دار القلم  (1
ىػ(, 450األحكاـ السلطابية, أبو احلسن علي بن زلمد بن زلمد بن حبيب البدرم البغدادم, الشهّب بادلاكردم )توىف: (2

 القاىرة. –دار احلديث 
تقي الدين أبو الفتح زلمد بن علي بن كىب بن مطيع القشّبم, ادلعركؼ بابن إحكاـ األحكاـ ررح عمدة األحكاـ,  (3

 -ىػ 1426, 1ىػ(, ربقيق: مدطفى ريخ مدطفى كمدثر سندس, مؤسسة الرسالة, ط:702دقيق العيد )توىف: 
 ـ.2005

 إحكاـ الفدوؿ يف أحكاـ الوصوؿ للباجي.  (4
أيب علي بن زلمد بن سامل الثعليب اآلمدم اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ, أبو احلسن سيد الدين علي بن  (5

 لبناف. -دمشق  –ىػ(, ربقيق: عبد الرزاؽ عفيفي, ادلكتب اإلسالمي, بّبكت 631)توىف:
 –األدب ادلفرد, زلمد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخارم اجلعفي, ربقيق: زلمد فؤاد عبدالباقي, دار البشائر اإلسالمية  (6

 .1989 – 1409بّبكت, الطبعة الثالثة, 
 أصوؿ احلكم على ادلبتدعة عند ريخ اإلسالـ ابن تيمية. (7
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ىػ(, دار العلم للماليْب, 1396األعالـ, خّب الدين بن زلمود بن زلمد بن علي بن فارس, الزركلي الدمشقي )توىف:  (8
 ـ.2002أيار / مايو  -الطبعة: اخلامسة عشر 

ىػ(, ربقيق: زلمد عبد 751دين ابن قيم اجلوزية )توىف: إعالـ ادلوقعْب, زلمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس ال (9
 ـ.  1991 -ىػ 1411, 1يّبكت, ط: –السالـ إبراىيم, دار الكتب العلمية 

األـ, الشافعي أبو عبد اهلل زلمد بن إدريس بن العباس بن عثماف بن رافع بن عبد ادلطلب بن عبد مناؼ ادلطليب  (10
 ـ.1990ىػ / 1410بّبكت, الطبعة: بدكف طبعة,  –فة ىػ(, دار ادلعر 204القرري ادلكي )توىف: 

تبدرة احلكاـ يف مناىج األقضية كاألحكاـ البن فرحوف, إبراىيم بن علي بن زلمد, ابن فرحوف, برىاف الدين اليعمرم,  (11
 ـ.1986 -ىػ 1406, 1مكتبة الكليات األزىرية, ط:

الزيلعي احلنفي, دار الكتب اإلسالمي القاىرة, سنة النشر تبيْب احلقائق ررح كنز الدقائق, فخر الدين عثماف بن علي  (12
 ىػ.1313

التعليقات احلساف على صحيح ابن حباف, أبو عبد الرنمن زلمد باصر الدين, بن احلاج بوح بن صلايت بن لدـ,  (13
لطبعة: األكىل, ادلملكة العربية السعودية, ا -ىػ(, دار با كزير للنشر كالتوزيع, جدة 1420األرقودرم األلباين )توىف: 

 ـ.2003 -ىػ 1424
ىػ(, ربقيق: سامي 774تفسّب القرلف العظيم, أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثّب القرري البدرم مث الدمشقي )توىف:  (14

 ـ.1999 -ىػ 1420, 2بن زلمد سالمة, دار طيبة للنشر كالتوزيع, ط:
ر بن فرح األبدارم اخلزرجي مشس الدين القرطيب )توىف: اجلامع ألحكاـ القرلف, أبو عبد اهلل زلمد بن أنمد بن أيب بك (15

لعربية السعودية, الطبعة: ىػ(, ربقيق: ىشاـ مسّب البخارم, دار عامل الكتب, الرياض, ادلملكة ا 671
 ـ.2003ىػ/1423

الدمشقي حارية ابن عابدين )رد احملتار على الدر ادلختار(, ابن عابدين, زلمد أمْب بن عمر بن عبد العزيز عابدين  (16
 ـ.1992 -ىػ 1412بّبكت, الطبعة: الثابية,  -ىػ(, دار الفكر 1252احلنفي )توىف:

حقيقة اجلهاد يف سبيل اهلل كحرمة اخلركج على حكاـ ادلسلمْب, جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر  (17
 .1اجلزائرم, مطابع الررد, ط:

 اخلالصة يف فقو األقليات, علي بن بايف الشحود. (18
 .6الدرر السنية يف األجوبة النجدية, إعداد رلموعة من علماء صلد, ربقيق: عبد الرنمن بن زلمد بن قاسم. ط: (19
ىػ(, ربقيق كتعليق: الدكتور 799الديباج ادلذىب, إبراىيم بن علي بن زلمد, ابن فرحوف, برىاف الدين اليعمرم )توىف:  (20

 القاىرة. زلمد األنمدم أبو النور, دار الَباث للطبع كالنشر,
 دمشق. –سد الذريعة يف الشريعة اإلسالمية, زلمد ىشاـ الربىاين, دار الفكر  (21
 الرياض. -السلسلة الدحيحة لأللباين, زلمد باصر الدين األلباين, مكتبة ادلعارؼ  (22
 ىػ(, ربقيق: رعيب273أبو عبد اهلل زلمد بن يزيد القزكيِب )توىف:  -كماجو اسم أبيو يزيد  -سنن اين ماجو,  (23

 ق.1430, 1َعبد الّلطيف حرز اهلل, دار الرسالة العادلية, ط:  -زلمَّد كامل قره بللي  -عادؿ مررد  -األربؤكط 
سنن البيهقي, أنمد بن احلسْب بن علي البيهقي أبو بكر, ربقيق د. زلمد ضياء الرنمن األعظمي, مكتبة الدار, سنة  (24

 ـ.1989 –ق 1410النشر 
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سنن(, أنمد بن رعيب أبو عبد الرنمن النسائي, ربقيق: عبدالفتاح أبو غدة, مكتب سنن النسائي )اجملتىب من ال (25
 ـ.1986 –ق 1406حلب, الطبعة الثابية,  –ادلطبوعات اإلسالمية 

[, حقق : زلمد باصر الدين األلباين, 287السنة البن أيب عاصم, عمرك بن أيب عاصم الضحاؾ الشيباين ]ت :  (26
 ق.1400طبعة : األكىل, بّبكت, ال –ادلكتب اإلسالمي 

ررح تنقيح الفدوؿ, أبو العباس رهاب الدين أنمد بن إدريس بن عبد الرنمن ادلالكي الشهّب بالقرايف ربقق: طو عبد  (27
 ـ.1973 -ىػ 1393, 1الرؤكؼ سعد, رركة الطباعة الفنية ادلتحدة, ط:

ىػ(, 716الدرصرم, أبو الربيع, صلم الدين )توىف:  ررح سلتدر الركضة, سليماف بن عبد القوم بن الكرمي الطويف (28
 ـ.1987ىػ / 1407, 1ربقق: عبد اهلل بن عبد احملسن الَبكي, مؤسسة الرسالة, ط:

صحيح البخارم, أبو عبد اهلل زلمد بن إمساعيل بن إبراىيم بن ادلغّبة اجلعفي البخارم, ربقيق: زلمد زىّب بن باصر  (29
 ىػ.1422: األكىل  الناصر, دار طوؽ النجاة, الطبعة

    صحيح ابن حباف, زلمد بن حباف بن أنمد بن حباف بن معاذ بن َمْعبَد, التميمي, أبو حامت, الدارمي, الُبسٍب  (30
ىػ(, حققو كخرج أحاديثو كعلق عليو: رعيب األربؤكط, مؤسسة الرسالة, بّبكت. الطبعة: األكىل, 354)توىف: 
 ـ.1988 -ىػ 1408

جاج أبو احلسْب القشّبم النيسابورم, ربقيق: زلمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء الَباث صحيح مسلم, مسلم بن احل (31
 بّبكت.  –العريب 

 ضوابط الفتول من الناحية الفقهية كالسياسة الشرعية, عنود بنت زلمد اخلضّبم. (32
 ضوابط الفتول يف القضايا ادلعاصرة, زلمد العواكدة )موقع ادللتقى الفقهي(.   (33
 بّبكت. –ررح صحيح البخارم, دار إحياء الَباث العريب  عمدة القارم (34
   الفتاكل الكربل, تقي الدين أبو العباس أنمد بن عبد احلليم بن عبد السالـ ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي  (35

 ـ.1987 -ىػ 1408, 1ىػ(, دار الكتب العلمية, ط:728)توىف: 
, حٌب لخر رهر صفر من عاـ http://www.alukah.netفتاكل موقع األلوكة, رلموعة من العلماء,  (36

 ىػ.1429
 ,www.islam-qa.comفتاكل اإلسالـ سؤاؿ كجواب, بإرراؼ : الشيخ زلمد صاٌف ادلنجد,  (37
 www.islamweb.netفتاكل الشبكة اإلسالمية معدلة, فتاكل من مركز الفتول دبوقع الشبكة اإلسالمية  (38

 بإرراؼ د.عبداهلل الفقيو.
 الفتول أمهيتها كضوابطها كلثارىا, د. عبدالرنمن الدخيل. (39
 الفتول أمهيتها كضوابطها كلثارىا, زلمد يسرم إبراىيم, (40
فتح البارم ررح صحيح البخارم, أنمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي, رقم كتبو كأبوابو كأحاديثو:  (41

 .1379بّبكت,  -الباقي, قاـ بإخراجو كصححو كأررؼ على طبعو: زلب الدين اخلطيب, دار ادلعرفة زلمد فؤاد عبد 
  فتح القدير اجلامع بْب فِب الركاية كالدراية من علم التفسّب, زلمد بن علي بن زلمد بن عبد اهلل الشوكاين اليمِب  (42

 ىػ.1414 - 1ط: دمشق, بّبكت, -ىػ(, دار ابن كثّب, دار الكلم الطيب 1250)توىف: 
 ىػ(, عامل الكتب.684الفركؽ, أبو العباس رهاب الدين أنمد بن إدريس بن عبد الرنمن ادلالكي القرايف )توىف:  (43

http://www.islam-qa.com/
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           الفدل يف ادللل كاألىواء كالنحل, أبو زلمد علي بن أنمد بن سعيد بن حـز األبدلسي القرطيب الظاىرم  (44
 رة. القاى –ىػ(, مكتبة اخلاصلي 456)توىف: 

الفواكو الدكاين على رسالة ابن أيب زيد القّبكاين, أنمد بن غاًل )أك غنيم( بن سامل ابن مهنا, رهاب الدين النفراكم  (45
 ـ.1995 -ىػ 1415ىػ(, دار الفكر, بدكف طبعة, تاريخ النشر: 1126األزىرم ادلالكي )توىف: 

 فيسة, قاض باحملكمة الكربل بأهبا.قاعدة سد الذريعة بْب اإلعماؿ كاإلمهاؿ, صاٌف بن عبداهلل الن (46
قاعدة سلتدرة يف كجوب طاعة اهلل كرسولو ككالة األمور, تقي الدين أبو العباس أنمد بن عبد احلليم بن عبد السالـ بن  (47

ىػ(, ربقيق: عبد الرزاؽ بن عبد احملسن البدر, جهاز اإلرراد 728عبد اهلل بن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي )توىف: 
 ىػ.1417, 2جيو باحلرس الوطِب, ادلملكة العربية السعودية, ط:كالتو 

ابراىيم بن زلمد حسن اخلراساين, الكاخي االصفهاين يف , كتاب اإلرارات يف األصوؿ ادلالكية, يف حارية الوسي على الورقات
 حارية الوسي على الورقات.

كنز العماؿ يف سنن األقواؿ كاألفعاؿ, عالء الدين علي بن حساـ الدين ابن قاضي خاف القادرم الشاذيل اذلندم  (48
صفوة السقا, مؤسسة  -ىػ(, ربقيق: بكرم حياين 975الربىابفورم مث ادلدين فادلكي الشهّب بادلتقي اذلندم )توىف: 

 ـ.1981ىػ / 1401ـ, الطبعة اخلامسة, 1989بّبكت  -الرسالة 
 –ىػ(, دار صادر 711لساف العرب, زلمد بن مكـر بن على, أبو الفضل, عماؿ الدين ابن منظور األبدارم )اتوىف:  (49

 ىػ.1414 - 3بّبكت, ط:
 اجملموع ررح ادلهذب للنوكم, دار الفكر. (50
ػ(, ربقيق: يوسف ى666سلتار الدحاح, زين الدين أبو عبد اهلل زلمد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازم )توىف:  (51

 ـ.1999ىػ / 1420صيدا, الطبعة: اخلامسة,  –الدار النموذجية, بّبكت  -الشيخ زلمد, ادلكتبة العدرية 
 ـ.1999ىػ , 1420مسند اإلماـ أنمد بن حنبل, ربقيق: رعيب األربؤكط كلخركف, مؤسسة الرسالة, الطبعة: الثابية  (52
د بن زلمد بن قدامة اجلماعيلي ادلقدسي مث الدمشقي احلنبلي, الشهّب ادلغِب , أبو زلمد موفق الدين عبد اهلل بن أنم (53

 ىػ(, مكتبة القاىرة.620بابن قدامة ادلقدسي )توىف: 
 . www.ahlalhdeeth.comملتقى أىل احلديث,  (54
شارؾ مناىج الفتول كضوابطها يف القضايا ادلعاصرة, )حبث زلكم(, د.مراد زلمود زلمود حيدر, أستاذ الفقو ادلقارف ادل (55

 يف كلية الشريعة كالقابوف جبامعة األزىر بالقاىرة,.
ىػ(, حققو 874ادلنهل الدايف, يوسف بن تغرم بردم بن عبد اهلل الظاىرم احلنفي, أبو احملاسن, عماؿ الدين )توىف:  (56

 ككضع حواريو: دكتور زلمد زلمد أمْب, اذليئة ادلدرية العامة للكتاب.
 الكتب العلمية. ادلهذب, أبو إسحاؽ الشّبازم, دار (57
           ادلوافقات, إبراىيم بن موسى بن زلمد اللخمي الشاطيب, ربقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن لؿ سلماف,  (58

 ـ.1997ىػ / 1417دار ابن عفاف, الطبعة األكىل 
غريب, مواىب اجلليل يف ررح سلتدر خليل, مشس الدين أبو عبد اهلل زلمد بن زلمد بن عبد الرنمن الطرابلسي ادل (59

 ـ.1992 -ق 1412ىػ(, دار الفكر, الطبعة: الثالثة, 954ادلعركؼ باحلطاب الر عيِب ادلالكي)توىف: 
 الكويت. –ادلوسوعة الفقهية الكويتية, صادر عن : كزارة األكقاؼ كالشئوف اإلسالمية 

 http://www.mawsoah.netادلوسوعة العربية العادلية  (60

http://www.mawsoah.net/
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هناية احملتاج إىل ررح ادلنهاج, مشس الدين زلمد بن أيب العباس أنمد بن نمزة ابن رهاب الدين الرملي الشهّب بالشافعي  (61
 ـ.1984 -ىػ 1404الدغّب, دار الفكر للطباعة, سنة النشر 

ىػ(, ربقيق: عداـ الدين الدبابطي,  1250بيل األكطار, زلمد بن علي بن زلمد بن عبد اهلل الشوكاين اليمِب )توىف:  (62
 ـ.1993 -ىػ 1413, 1دار احلديث, مدر, ط:

 اذلداية يف الفقو احلنفي كرركحها (63
أنمد األرباؤكط كتركي ىػ(, حقق: 764الوايف بالوفيات, صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الدفدم )توىف:  (64

 ـ.2000 -ىػ 1420بّبكت, ا عاـ النشر: –مدطفى, دار إحياء الَباث 
 ق.1421, 7/مؤسسة الرسالة, ط الوجيز يف أصوؿ الفقو, د/عبدالكرمي زيداف, مؤسسة الرسالة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

87 

 (8م. الرقن التسلسلي )2022 يونيو(، 1، العذد )الخاهسالوجلذ  ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 صادؽ زلمد األبيض د. أثر سد الذرائع يف صحة الفتول

 

Consequences of Prohibition of Evasive Legal Levices on formal  

and Legal Opinion 
 

Dr: Sadiq Mohammed Al abyadh 
 

Abstract: 

This research attempts to clearfy  the effect pretext expedient on the  Formal and legal 

opinion (Fatawa). One of the chapters, deals with the real meaning of the pretext expedient 

through the Arabic language and through the Islamic religion. Then it expedient  the proof  

of pretext expedient on the Formal and legal opinion (fatawa) to lead to  a source of set 

legal rules for that. And also discusses the opposite of this opinion. This research difines 

the Fatwa through language and religion then it explains the rules of Fatwa . In the other 

chapter, it discusses the effect of Formal and legal opinion (Fatwa) which fulfill the 

religious aim through clarifying the results of rebuild the (kabaa) based of Abraham's 

pillars.  Another examples was that  Prophet Mohmmed was not killed by hypocrites, and 

the  effects of women's travelling alone without (Mahram). Also it deals with benefit of not 

allowing women from public positions (to be a President or Minister etc). As well as it 

mentions the  revolution against the  Imam also it predicts the result of traveling  and living 

in non  Islamic countries. And it deals with the rules of imitating Non Muslims in their 

dresses, customs and  occasions. Also it discusses the saying that all the speech and action 

of the drunk person is as the undrunk person. 

 



 



89 

 (8) م. الرقن التسلسلي2022 يونيو ،(1)، العذد الخاهسالوجلذ  ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 لمستخدمي الهاتف  األحكام الفقهية في باب البيع
 (ة)دراسة مقارن

 عبداهلل عبيد سعيد مؤمن د.                                                                                                 

 ن والعلوم اإلسالميةآّتامعة القر  ا١تساعد أستاذ الفقو ا١تقارن
 ا١تكال –حضرموت                                                                                                  

 الملخص:
 للتطور  انظرً  اٟتديثة، التقنيات من لالستفادة والباحثُت للفقهاء جديدة آفاق فتح   الدراسة تهدفست
 وغَتىا، ا١تالية ا١تعامالت إ٧تاز لسرعة ؛العقود إبرام يف هبا العمل وجريان ،االتصال وسائل يف وقع الذي الكبَت
   فيها؛ الشرعي باٟتكم الناس وإعالم امسائله يف والنظر اأحكامه يف والتفقو البحث إىل وبقوة اٟتاجة فدعت

 بيع من بو يقع فما ،وشرًعا عرًفا معتربة آلة وىو اٟتديث، العصر يف الوسائل تلك أىم من ا٢تاتف يعد   إذ
 ذلك عن والتعبَت ،الطرفُت بُت الرضا ىي العقود يف األساسية القاعدة ألن الشرعي؛ البيع ضمن داخل وشراء
 واحد لكل فيحق ا١تكا١تة أثناء يف ا١تتكلمان دام ما فيو اجمللس خيار ويكون مفهومة، وسيلة بأية وإظهاره الرضا
 .للعرف ذلك يف ويرجع هإمضاؤ  أو العقد عن الرجوع ا١تتبايعُت من

 

 المقدمة:
يوازي نعمتو علينا باإلسالم إذ أنزل إلينا خَت   اا فيو، ٛتدً ا مباركً ا طيبً كثَتً  ااٟتمد هلل رب العا١تُت ٛتدً 

والصالة والسالم  ،رجت للناسخكتبو، وأرسل إلينا أفضل رسلو وشر ع لنا أفضل شرائع دينو، وجعلنا خَت أمة أ  
 على خَت الربية، وآلو وأصحابو، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وبعد.

      فيو ا٢تدى والنور ١تتاىات البشرية اٟتائرة اليوم، وىو دين اٟتق الذي  ،اإلسالم ىو دين اهلل ا٠تالدف
 ا سواه.ال يقبل اهلل من ا٠تلق دينً 

ة كاملة ملبية ٟتاجات و١تا كان اإلسالم هبذه ا١تثابة فإن شرائعو العظيمة، وأحكامو ا١تتزنة، جاءت شامل
      نظـ مت أمور اٟتياة كافة يف ا١تعاش وا١تعاد يف العاجل واآلجل، فال ٗتلو واقعة يف اٟتياة  إذ ؛البشر كلها

 عرفو من عرفو وجهلو من جهلو.  ،إال وفيها حكم اهلل تعاىل
الشريعة اإلسالمية ىي خا٘تة الرساالت، وىي الدين الذي أكملو اهلل وارتضاه لنا، وصاحب الشريعة و 
األنبياء وا١ترسلُت، فقد كان من ضرورة ذلك اتصاف ىذه الرسالة ٓتصائص من  ىو خامت -  -٤تمد 

الشمول والبقاء وا١تعاصرة يف ظل ثوابت ٤تكمة ٕتعلها صاٟتة للتطبيق واستيعاب ما يستجد يف ميادين اٟتياة 
لدليل على اب اهلل اعلى مر األزمان وتبدل األحوال، فليست تنزل بأحد من أىل دين اهلل نازلة إال ويف كت

 . سبيل ا٢تدى
ا يف العامل حسبما نقل وىي من أكثر التقنيات انتشارً  ،اتفو ا٢تومن ا١تسائل النازلة على األمة التلفون أ

ن عدد مستخدمي التلفون احملمولة يف أ -صحيفة نبأ نيوز الفرنسية  -عن شركة االتصاالت أريكسون يف 
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 (ة١تستخدمي ا٢تاتف )دراسة مقارن األحكام الفقهية يف باب البيع
 

 مؤمن اهلل عبيد عبد د.

العشر  اٞتوالة تضاعفت يف السنوات واتفإىل أن سوق ا٢ت ةشَت ة الطلب، مالعامل بلغ ٜتسة مليارات، مع زياد
 ا.األخَتة، سبع مرات تقريبً 

، فدعت اٟتاجة وبقوة إىل التفقو يف الدين فيما يتعلق هبذه ٮتلو منها بيت ويف عا١تنا اإلسالمي ال يكاد
ولذا أحببت يف ْتثي  ،ضيةالنازلة، والنظر يف مسائلها وإعالم الناس باٟتكم الشرعي يف ٥تتلف مسائل ىذه الق

على كل  ا، فأصبح لزامً ىذا أن أقدم ما استطعت ٚتعو يف ما ٮتص ا٢تواتف بأنواعها؛ احملمول والثابت والنقال
 مسلم ومسلمة حامل للجوال أن يتعرف على أحكامو ويتأدب بآدابو.

 أسال اهلل أن ينفع بو ويكتب يل اآلجر آمُت.
 مشكلة البحث:

 ،طريف نقيضمسألة البيع والشراء با٢تاتف على ث يف تعامل بعض الناس اليوم مع تكمن مشكلة البح
     ا للذرائع واألخذ باألحوط، با١تنع سدً  قائل، أو صل يف ا١تعامالت اإلباحةن األأل اباإلباحة مطلقً  فقائل

 هتم؟ اوال بديل فتتعطل مصاحل الناس، وما جاءت الشريعة إال ١تراعاة مصاحل الناس وحاج
فيتوجب على طالب العلم  ،ؤتا أن الشريعة اإلسالمية ال تقف عاجزة أمام ما ينفع الناس يف أمر دنياىم

 ىل االختصاص البيان والتوضيح ٔتا يفيض اهلل عليهم.أو 
 ة البحث:أهمي
 ة، منها ما يأيت:أ٫تية ىذا ا١توضوع يف جوانب عد تظهر
 أنو يتطور مع التقدم التقٍت.ال سيما و يعد  ا٢تاتف من أىم وسائل االتصال يف ىذا العصر،  (1
 موضوع البحث جديد وحيوي، فهو من ا١تواضيع ا١تهمة اٟتديثة اليت تستحق البحث والدارسة. (2
عامة ئر البيوت، ومع يف سا انتشر بنوعيو  الثابت واحملمول إذ ؛ة البحث بتقنية شائعة وىي ا٢تاتفعالق (3

 .اا وكبارً اء، صغارً  ونسً الناس رجااًل 
 ثره واضح يف كل اجملاالت التجارية ا١تهمة.أو  إلجراء العقود ا١تالية، مهمةة إن ا٢تاتف أصبح وسيلً  (4

 ة: الدراسات السابق
قمت باستقصاء الدراسات يف موضوع البحث فلم أجد من كتب يف ىذا ا١توضوع حسب علمي 

 أو دراسة مستفيضة وبالطريقة اليت جاء هبا ىذا البحث، سوى ْتث ا مستقاًل واطالعي على من كتب فيو ْتثً 
حول حكم إجراء العقود بآالت االتصال اٟتديثة، منشورة يف ٣تلة ٣تمع الفقو اإلسالمي السعودية، العدد 

لقره د. وىبة الزحيلي، ود. علي اود. إبراىيم فاضل الدبو، و السادس، لألساتذة األفاضل: ٤تمد الفرفور، 
 للباحث الشريعة، منظور من احملمول ا٢تاتف تقنيات عبد والشراء البيعوكذا رسالة ماجستَت موسوم ب ،داغي

 .ماليزيا للدراسات، لا٤ت السقاف، ناصر بن عبدالرٛتن
 ٣تلة ىوساوي، ٤تمد بنت سلمى.د واالنًتنت، ا٢تاتف على و٩تو٫تا جارةواإل البيع عقدومؤلف يف 

 . بيضاأل النيل جامعة مساعد أٛتد عبدالرٛتن لكًتوين،اإل البيع عقد حكام، وأالشرعية والدراسات البحوث
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 (ة١تستخدمي ا٢تاتف )دراسة مقارن األحكام الفقهية يف باب البيع
 

 مؤمن اهلل عبيد عبد د.

 .متناثرة يفه لكًتونيةاإل العقود عن ْتاثاأل أما
 لبحث. اخطة 

  .مباحث وخا٘تة وٜتسةمقدمة و٘تهيد  علىقسمت ىذا البحث 
  .ن أ٫تية ىذا البحث، وبيان مشكلتوخصصتو لبيا أما التمهيد، فقد

 : أيتاحث فهي كما يا١تب وأما
 ا١تبحث األول: مدخل يف تعريف البيع وا٢تاتف.
 ا١تبحث الثاين: البيع والشراء عرب ا٢تاتف مكا١تة.

 ا١تبحث الثالث: ٣تلس العقد وخياراتو يف التعاقد با٢تاتف.
 ا١تبحث الرابع: البيع عن طريق ا٢تاتف كتابة ومراسلة.

 دمي هباتف جديد.ا١تبحث ا٠تامس: حكم تبديل ىاتف ق
 

 المبحث األول: مدخل في تعريف البيع والهاتف:
 : تعريف البيع:أوًل 

ہ  ہ  چ  تعاىل قال اهللإذ يطلق أحد٫تا على اآلخر  ؛د الشراء، و٫تا من أٝتاء األضدادفالبيع لغة ض

چہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے
 .(2)أي باعوه  (1)

عند البيع، لذا ٝتِّي صاحبو  -أي ٯتد  باعو  -ألن كل واحد من ا١تتعاقدين كان يبايع  ؛واشتقاق البيع من الباع
 . (3)البيع صفقة

 البيع في اصطالح الفقهاء: 
ز  ،باإل٬تاب والقبول أو بالتعاطي :أي ،(4)ء مرغوب فيو ٔتثلو على وجو ٥تصوصىو مبادلة شي واحًت 

مبادلة ا١تال با١تال  -يع أي الب -أو ىو  ،، كا١تيتة واألصناماوال عرفً ا غوب فيو( عم ا ال ي رغب فيو شرعً بقيد )مر 
 . (5)اا و٘تل كً ٘تليكً 

ودخو٢تا ، ايسمى بيعً  ةفخروج السلعة ا١تبيع ا١تبيعو من ملك ودخو٢تا يف ملك آخر، ةوىو خروج السلع
 .(6)يسمى شراءً 

 ا: تعريف الهاتف:ثانيً 
، أي: الصائح، واٞتمع ىواتف، وا٢تتف ف يف اللغة: بكسر التاء، وىو اسم ا٢تات فاعل من ى ت ف 

ومنو أخذ  ،(7)اا وال تبصر أحدً ا يهِتف إذا كنت ٝتعت صوتً لصوت اٞتايف العايل، وٝتعت ىاتفً وا٢تتاف، ىو ا
 . (9)الصوت يسمع دون أن يرى صاحبو() وا٢تاتف: ،(8)سم ا٢تاتف للتلفونا

 .(10) الصوت يسمع دون أن يرى الشخص الصائح( ا١تعجم الوسي  ا٢تاتف ٔتعٌت: )وجاء يف
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 (ة١تستخدمي ا٢تاتف )دراسة مقارن األحكام الفقهية يف باب البيع
 

 مؤمن اهلل عبيد عبد د.

 الهاتف في الصطالح الحديث:
ة وذلك حسب أنواعو، منها ما ىو تعريف عام يشمل كل ا بتعاريف عدلقد عرف ا٢تاتف حديثً 

 ا٢تواتف، ومنها ما ىو تعريف خاص بنوع معُت.
 .(11)آلة تنقل األصوات إىل بعيد() ففي معجم لغة الفقهاء: ىو

 . (12)ينقل الصوت مباشرة ٦تا يسهل عملية االتصال(العالقات العامة( ا٢تاتف ىو ما )وجاء يف )
 ،(13)التلفون: ا٢تاتف، وىو جهاز كهريب ينقل األصوات من مكان إىل مكان(وجاء يف ا١تعجم الوسي : )

 .ا٢تاتف الذي يعمل بالكهرباء سابقً وىذا التعريف خاص با
 

 الهاتف مكالمة:المبحث الثاني: البيع والشراء عبر 
خر، بل استطاع ، فكل منهما يسمع كالم اآلمن ا١تعلوم أن ا٢تاتف ينقل كالم ا١تتحدثُت بدقو ووضوح
 .اوالصورة معً العلم اٟتديث اليوم والتطور التقٍت من إ٬تاد أجهزة تنقل الصوت 

مع بقية  –ول ، ومت فيو اإل٬تاب والقباا٢تاتف ونقلت الصورة والصوت معً  ما من خالل عقد متذا إف
 .االبيع صحيحً  عقدنفي –الشروط ا١تطلوبة يف البيع الشرعي 

فيكون العقد با٢تاتف كالعقد بُت شخصُت بعيدين  اآلخرللطرف أما يف حالة عدم رؤية أحد ا١تتبايعُت 
 يت:على النحو اآل بيانوو  ،ال يرى أحد٫تا اآلخر، ولكنو يسمعو، ففيها تفصيل

فقرر  ي علم، خفي الباطٍت : إن األصل يف العقود الًتاضي وىو الركن األساس يف عقد البيع، وأمر الرضى أوًل 
، فكل ما ةلقبول يف عقد البيع بألفاظ ٥تصوصوال ٮتتص اإل٬تاب وا ،على ذلك عالمة وىي اإل٬تاب والقبول

 ادالة على الرضا بالعقد كان كافيً ئن دل على الرضا فهو كاف يف انعقاد العقد، وكذا الفعل إذا احتفت بو قرا
اشًتطوا أن يقع العقد باأللفاظ الصر٭تة أو الكناية، إذ يف انعقاده، وإن خالف يف ىذا فقهاء الشافعية 

: -  -ا؛ ففي حديث أيب ىريرة ا أم حقَتً باإل٬تاب والقبول، فال يصح بيع ا١تعاطاة، سواء أكان ا١تبيع نفيسً 
ي، فاعترب ما يدل عليو من والرضا أمر خف (14)«ال يفًتِق نَّ اثنان إال ع ْن تراٍض »: -  -قال رسول اهلل 

 .(15)اللفظ
تعددت ار القول اليوم ال يفي بالعقود، تنوعت و ن القول ىو األساس يف التعبَت عن الرضا؛ وصأٔتا : اثانيً 

عرب وسائ  إلكًتونية يتيسر يف أساليبها وأشكا٢تا وخاصة مع ىذا التطور الذي نعيشو، وىو إجراء عقد البيع 
 بعضها النقل بالصوت أو الصورة أو كال٫تا، وال يتيسر يف بعضها اآلخر.

 على ا دااًل يف األرجح: يصح بيع ا١تعاطاة مىت كان ىذا معتادً  (18)واٟتنابلة (17)وا١تالكية (16)فقال اٟتنفية
يدل على الرضا، وألن الناس يتبايعون يف ا عن إرادة كل من ا١تتعاقدين، فالبيع يصح بكل ما الرضا ومعربً 

ا، فالقرينة كافية ىنا يف الداللة أسواقهم با١تعاطاة يف كل عصر ومل ينقل إنكاره عن أحد، فكان ذلك إٚتاعً 
  .على الرضا
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 (ة١تستخدمي ا٢تاتف )دراسة مقارن األحكام الفقهية يف باب البيع
 

 مؤمن اهلل عبيد عبد د.

تنعقد بكل ما دل على مقصودىا من قول أو فعل، فكل ما عده الناس ))قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 
ة؛ وإن اختلف اصطالح الناس يف األلفاظ واألفعال انعقد العقد عند كل قوم ٔتا بيع وإجارً  ة فهوا وإجارً بيعً 

يفهمونو من الصيغ واألفعال وليس لذلك حد مستمر؛ ال يف شرع وال يف لغة، بل يتنوع بتنوع اصطالح الناس  
 .(19)((كما تتنوع لغاهتم

ق الرضا للطرفُت اسية يف العقود ىي ٖتقوما ا٢تاتف إال وسيلة لتوصيل الصوت فحسب، والقاعدة األس
 بأية وسيلة مفهومة. ظهارهإوالتعبَت عنو، و 

 .(20)((لو تناديا و٫تا متباعدان وتبايعا صح البيع بال خالف)) قال اإلمام النووي رٛتو اهلل: 
وا١تعٌت ىو  عٌت ا١تراد،إ٪تا ىو وسيلة إىل ٖتصيل ا١ت)) كما يقول الشاطيب رٛتو اهلل : -أن اللفظ  والخالصة:
 . (21)((ا١تقصود

 . (22)اشرعً  إىل ٝتع اآلخر، فيكون مقبواًل  –اللفظ  –لتوصيل تلك الوسيلة  اا٢تاتف آلة معتربة عرفً و 
 المبحث الثالث: مجلس العقد وخياراته في التعاقد بالهاتف:

إذ ال يوجد يف الواقع اٖتاد حقيقي جمللس التعاقد، فيكون ٣تلس  ؛س العقد يف التعاقد با٢تاتف حكمي٣تل
أحد٫تا ا٢تاتف حىت ولو ٖتدثا بعد العقد يف أمور أخرى  ، ومل يغلقُتما دام ا١تتحدثان متصل االعقد قائمً 

 يفسخ العقد ما دام اٟتديث موصواًل إذ بإمكان كل منهما أن  ؛حق الفسخ قائم بينهماطالت أم قصرت، ف
فإن حق الفسخ قد انتهى؛  –مع بقية الشروط  –ف، أما بعد  قطع االتصال، بعد ٘تام اإل٬تاب والقبول با٢تات

، بل لو شبو بكل ضرين، وال كالتعاقد بُت الغائبُتإذ حصل التفارق، ألن تعاقد ا٢تاتف ليس كالتعاقد بُت اٟتا
ا١تفاوضات مث التعاقد بُت طرفُت واحد منهما، وىذا ٓتالف العقد التقليدي الذي ٕتري فيو ا١تساومات و 

ة زمنية بُت خر مباشرة، وال تنقضي فًت موجودين، مثل التعاقد بُت اٟتاضرين من ناحية أن أحد٫تا يسمع اآل
، ووصولو إىل علم اآلخر، فيعترب العقد بينهما من حيث زمن انعقاده كما ا وقبواًل ة إ٬تابً ادر صدور التعبَت عن اإل

ا١تتعاقدين  إن مكان كل واحد من إذ ؛اآلخر يشبو العقد بُت غائبُت نو يف اٞتانبلو كان بُت حاضرين، ولك
خر تفصل بينهما مسافة أو مسافات شاسعة، فال ينبغي أن يعامل معاملة العقد بُت با٢تاتف ٥تتلف عن اآل

 (.23)اٟتاضرين، بل ٭تكم بأن اجمللس ينتهي بانتهاء التحدث با٢تاتف

٣تلس ))( من ٣تلة األحكام العدلية: ١٨١وللحنفية كالم رائع يف بيان ٣تلس العقد، جاء يف ا١تادة رقم )
البيع ىو االجتماع الواقع لعقد البيع، وا١تراد باالجتماع ٤تل االجتماع، فاجمللس ال يراد بو اسم مكان بل 

 .(24)((مصدر ميمي فيكون معٌت ٣تلس البيع اٞتلوس ألجل البيع
وىذا يدل على  ،(25)((ولو قال بعتو فبلغو يا فالن فبلغو غَته جاز))ٟتصكفي رٛتو اهلل تعاىل: قال ا

 .ائلتلك الوس إحدىانعقاد العقد بُت غائبُت إن كان ٙتة وسيلة إليصال اال٬تاب، وا٢تاتف 
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 (ة١تستخدمي ا٢تاتف )دراسة مقارن األحكام الفقهية يف باب البيع
 

 مؤمن اهلل عبيد عبد د.

 ية:توالبد يف عقد البيع والشراء با٢تاتف من مراعاة األمور اآل
إذا ادعى أحد٫تا أن الصوت صوتو، فإذا أنكر فعليو إثبات ذلك من خالل األدلة : األصل انعقاد البيع أوًل 

واليمُت على من والبينة على ا١تدعي »، ألنو ا١تدعي (26)كماٟت يف اليت تقنع القضاء الذي ىو الفصل
 . (27)«أنكر
التقابض وعدم جواز بيع : ال ٬توز أن يكون ا١تعقود عليهما ربويُت متفقُت يف العلة، وذلك الشًتاط اثانيً 

 النسيئة، واالتصال عرب ا٢تاتف ال ٯتكن للمتعاقدين التقابض يف ٣تلس العقد إال بأحد أمرين:
 ن كل واحد منهما عند صاحبو أثناء االتصال.االعاقداألول: أن يكون 

 . (28)الثاين: أن يوجد لكل واحد منهما وكيل يف الطرف اآلخر يتسلم ا١تعقود عليو حااًل 
بإغالق كل واحد منهما ىاتفو  (30)واٟتنابلة (29) : إن خيار اجمللس ينتهي عند من يقول بو وىم الشافعيةاثالثً 

فيما يعدونو وا١ترجع يف التفرق إىل عرف الناس وعاداهتم )) ويرجع يف ذلك للعرف، قال ابن قدامة رٛتو اهلل:
ا١تتكلمان أثناء ا١تكا١تة فيحق لكل واحد منهما الرجوع عن العقد، وال يقال إن اجمللس  ، وما دام(31)((اتفرقً 

ألن ذلك يؤدي إىل عدم استقرار العقد لعدم اطالع كل على  ؛فيو ينتهي بتفرق كل من ٣تلسو الذي يتصل
 .(32)صاحبو

٣تلس )) ا١تكا١تة فقال: ويرجح الدكتور وىبة الزحيلي أن انتهاء ٣تلس العقد يكون بانتهاء اٟتديث وقطع
 .  (33)((آخر انتهى اجمللس امادام العاقدان يتحدثان يف العقد، فإذا ٖتدثا حديثً العقد باق 

 : البيع عن طريق الهاتف كتابة ومراسلة:المبحث الرابع
إجراء البيع عن طريق ا٢تاتف احملمول بالرسائل، وىو أن يرسل البائع رسالة عرب ا٢تاتف إىل ا١تشًتي 
يكتب فيها السعر وما يتعلق با١تبيع من ا١تواصفات، وا١تشًتي من جانبو يقبل بالبيع أو يرده عن طريق ا٢تاتف 

 بالرسالة.
 اختلف الفقهاء رٛتهم اهلل تعاىل يف إبرام العقود عن طريق ا١تكاتبة وا١تراسلة إىل قولُت:

 ا١تذاىب األربعة فقهاءعامة مضاء عقد البيع عن طريق ا١تكاتبة وا١تراسلة، واليو ذىب إجواز : القول األول
 )اٟتنفية، وا١تالكية، والشافعية، واٟتنابلة(.

واألصل أن أحد الشطرين من أحد العاقدين يف باب البيع يتوقف على اآلخر ))قال الكاساين اٟتنفي: 
اقد فيما وراء اجمللس باإلٚتاع إال إذا كان عنو قابل أو كان يف اجمللس وال يتوقف على الشطر اآلخر من الع

 .(34)((بالرسالة أو الكتابة
ينعقد البيع ٔتا يدل على الرضا من قول أو كتابة أو إشارة منهما أو من )) وقال الدردير ا١تالكي:

 .(35)((أحد٫تا
 . (36)((الًتاضيد البيع با١تكاتبة ٟتصول ا١تذىب أنو ينعق)) وقال النووي الشافعي:
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 (ة١تستخدمي ا٢تاتف )دراسة مقارن األحكام الفقهية يف باب البيع
 

 مؤمن اهلل عبيد عبد د.

أو راسلو إين بعتك داري بكذا عن اجمللس فكاتبو البائع  اكان ا١تشًتي غائبً   نإو )): اٟتنبلي وقال البهويت
 . (37)((ا ونسبو ٔتا ٯتيزه داري بكذا ١تا بلغو ا٠ترب قبل البيع صح العقدين بعت فالنً إأو 

 وا١تراسلة باآليت:مضاء عقد البيع عن طريق ا١تكاتبة إواز م ْن قال ّت واستدل
چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀڀ  چ  قولو تعاىل: :أوًل 

 (38 .) 
 وجه الدللة:

إن الشارع قد قدم الكتابة على الشهادة يف آية الدين، وىذا يدل على اعتبار الكتابة من الوسائل ا١تعتربة 
 . (39)يف توثيق الدين

ىل إىل قيصر، و إكتب إىل كسرى، و »: -  -أن  رسول اهلل  -  - : ما روي عن أنس بن مالكاثانيً 
 .   (40)«ىل كل جبار، يدعوىم إىل اهلل تعاىلإالنجاشي، و 
 :وجه الدللة
لعمرو بن كتابو  وكذلك لإلسالم، لدعوهتم ا١تلوك مع خطاباتو يف الكتابة استخدم -  - النيب إن

كانت الكتابة صاٟتة   ، فإنحكام وغَتىاوسائر األالصدقات، والديات،  -  -النيب  حزم، وكذلك كتاب
 . (41)قل منزلة من الدعوةأإلنشاء العقود اليت ىي  ، فكيف ال تكون صاٟتةلنشر الدعوة

إن  اهلل ٕتاوز عن أميت »  :- -: كل األحكام الشرعية التكليفية تتعلق بالكالم أو العمل لقول النيب اثالثً  
، ومنها إنشاء (43)، والكتابة عمل، فتعلق هبا األحكام (42)« عما حدثت بو أنفسها ما مل تعمل أو تتكلم 

 العقود عن طريق ا٢تاتف.
، (44): عدم جواز التعاقد بالكتابة وا١تراسلة، إال للعاجزين عن الكالم، وىو وجو للشافعيةالقول الثاني

 واستدلوا باآليت:
- إن وسائل التعبَت عن العقود جاءت ٚتيعها باأللفاظ، ومل يشتهر إنشاء العقود بالكتابة يف عهد النيب .1

  -  ال للعاجز عن النطق.إغَت أهنا وسيلة ضرورية ال تصلح 
ادة ٖتسُت ا٠ت ، وبالتايل ال تثبت هبا إر ن الكتابة ليست من وسائل التعبَت ا١تعتربة ألهنا ٖتتمل التزوير و إ .2

العقود الكبَتة اليت تًتتب عليها آثار كبَتة من انتقال ا١تلكية، ومن حل وحرمة وغَتىا ٦تا ٮتالف روح 
 . (45)الشريعة اإلسالمية
: أحد٫تا ، أو كتب إليو بالبيع ففيو وجهانكتب إليو وىو غائب أقرضتك ىذا  نإ)) جاء يف ا١تهذب:

والثاين: ال ينعقد ألنو قادر على النطق فال ينعقد عقده بالكتابة ، اجة مع الغيبة داعية إىل الكتابةينعقد ألن اٟت
وقول القائل إن اٟتاجة داعية إىل الكتابة ال يصح ألنو ٯتكنو أن يوكل م ن يعقد  ،كما لو كتب وىو حاضر

 . (46)((العقد بالقول
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 (ة١تستخدمي ا٢تاتف )دراسة مقارن األحكام الفقهية يف باب البيع
 

 مؤمن اهلل عبيد عبد د.

 الترجيح:
وا١تراسلة، وذلك ١تا فيو من الذي يبدو ىو رجحان قول اٞتمهور وىو جواز عقد البيع والشراء بالكتابة 

 مصلحة الناس والتيسَت عليهم.
 :يتاآلمع مراعاة 

: االلتزام بالدقة يف اإل٬تاب والقبول من حيث ضب  الكلمات، واتزان الرسالة، وال سيما إذا كانت األول
 طويلة، ألهنا قد تفًتق يف بعض األجهزة ا١ترسل إليها إىل أكثر من رسالة.

ا إىل التعاقد بُت الغائبُت ىو ٣تلس وصول الرسالة، فاإل٬تاب يف العقد بُت الغائبُت يظل مستمرً : ٣تلس الثاني
حُت وصو٢تا إىل الشخص الثاين، ويبقى طول بقائو يف ٣تلس العقد إال إذا صدر ما يدل على إعراضو 

 (. 48)((طاب الغائب كتابو كأنو حضر بنفسوخ))قال الكاساين:  ،(47)عنو
لة مل يصح قبولو النفضاض اجمللس ، أو أعرض عن الرساليو الًتوي ما دام يف ٣تلس العقدفيحق للمرسل إ

، واذا قبل ا١ترسل إليو فلو حق خيار اجمللس ما دام يف ٣تلسو ومل اجمللس فقد مت العقد مث إذا قبل ا١توجو إليو يف
 .(49)يعرض عن اإل٬تاب

االتصال اٟتديثة، جاء فيو: ل إجراء العقود بوسائل ا حو و٬تدر القول إن ٣تمع الفقو اإلسالمي أصدر قرارً 
إىل التطور الكبَت الذي حصل يف وسائل االتصال وجريان العمل هبا يف إبرام العقود لسرعة إ٧تاز  اونظرً 

ا١تعامالت ا١تالية والتصرفات وباستحضار ما تعرض لو الفقهاء بشأن إبرام العقود با٠تطاب والكتابة واإلشارة 
 -عدا الوصية واإليصاء والوكالة  -ا تقرر من أن التعاقد بُت اٟتاضرين يشًتط فيو اٖتاد اجمللس والرسول، وم

وتطابق اإل٬تاب والقبول، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، وا١تواالة بُت اإل٬تاب 
 :يتوقرر اآل والقبول ْتسب العرف

مكان واحد، وال يرى أحد٫تا اآلخر معاينة، وال يسمع كالمو،  إذا مت التعاقد بُت غائبُت ال ٬تمعهما  -1
وكانت وسيلة االتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة )الرسول(، وينطبق ذلك على الربق 
والتلكس والفاكس وشاشات اٟتاسب اآليل )الكومبيوتر( ففي ىذه اٟتالة ينعقد العقد عند وصول 

 بولو.اإل٬تاب إىل ا١توجو إليو وق
إذا مت التعاقد بُت طرفُت يف وقت واحد و٫تا يف مكانُت متباعدين، وينطبق ىذا على ا٢تاتف   -2

بُت حاضرين وتطبق على ىذه اٟتالة األحكام األصلية  افإن التعاقد بينهما يعترب تعاقدً والالسلكي، 
 .١تقررة لدى الفقهاء ا١تشار إليهاا
بالبقاء على إ٬تابو خالل تلك ا١تدة،  ادد ا١تدة يكون ملزمً ا ٤تأصدر العارض هبذه الوسائل إ٬تابً إذا   -3

 وليس لو الرجوع عنو.
إن القواعد السابقة ال تشمل النكاح الشًتاط اإلشهاد فيو، وال الصرف الشًتاط التقابض، وال السلم   -4

 الشًتاط تعجيل رأس ا١تال.
 .(50)قواعد العامة لإلثباتما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغل  يرجع فيو إىل ال  -5
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 (ة١تستخدمي ا٢تاتف )دراسة مقارن األحكام الفقهية يف باب البيع
 

 مؤمن اهلل عبيد عبد د.

 : حكم تبديل هاتف قديم بهاتف جديد:المبحث الخامس
ض بيع اٞتواالت فينظر يف قيمة ٦تا تعارف الناس عليو يف ىذا العصر تبديل جهاز قدمي بآخر يف معار 

كان بينهما فرق أعطي صاحب اٞتهاز   نإا عن ا١تال، و  ٣تردً ان استبدااًل ، فإن مل يكن بينهما فرق كاٞتهازين
 األعلى ذلك الفرق . 

وىل ىذه ا١تعاملة تقع ضمن الربا  ؟فما ىو حكم من يبدل جهاز ا٢تاتف القدمي باٞتديد مع دفع الفرق
 ؟هاز من مسألة )بيع جنس ّتنسو( غَت ربويُتمع أن  تبديل جهاز ّت

صورة تبديل اٞتواالت ربا النسيئة، وىل تلحق بد من بيان يسَت عن ربا الفضل و وقبل بيان اٟتكم ال
 ؟بواحد منهما

 : ربا الفضل:أوًل 
 . (51)تعريف ربا الفضل: ىو البيع مع زيادة أحد العوضُت عن اآلخر يف متحد اٞتنس

ا بيد كبيع ثوب بثوبُت، وعبد ا باثنُت يدً ٬توز بيع ا١تذروعات، وا١تعدودات ا١تتفاوتة واحدً )): قال الكاساين
أوصاف علة ، و٨تو ذلك باإلٚتاع .... ألن العد يف العدديات ليس من بعبدين، وشاة بشاتُت، ونصل بنصلُت

 . (52)((الربا فال يتحقق الربا
فأما ما ال وزن للصناعة فيو كمعمول اٟتديد والرصاص والنحاس والقطن والكتان والصوف )) :وقال ابن قدامة

فا١تنصوص عن أٛتد يف الثياب واألكسية أنو ال ٬تري فيها الربا فإنو قال ال بأس بالثوب بالثوبُت  واإلبريسم
 (.53)((ل أكثر أىل العلم ... وىو الصحيحوالكساء بالكساء ين وىذا قو 

 ويبدو ٦تا سبق أن ربا الفضل منتٍف يف استبدال جهاز ىاتف بآخر .
 : ربا النسيئة:اثانيً 

 . (54)يف أحد العوضُت االبيع بشرط األجل ولو قصَتً ربا النسيئة: ىو 
 يف بيع غَت الربويُت من جنس واحد إىل ثالثة أقوال: –رٛتهم اهلل  –وقد اختلف العلماء 

 . (56)ورواية يف مذىب اٟتنابلة( 55)ال ٭ترم النسيئة يف ذلك وىو مذىب الشافعية القول األول:
ا، فنفدت اإلبل، فأمره أمره أن ٬تهز جيشً » -  -واستدلوا ٔتا روي عن عبد اهلل بن عمرو: أن رسول اهلل  

 (. 57)«أن يأخذ يف قالص الصدقة، فكان يأخذ البعَت بالبعَتين إىل إبل الصدقة
واستدلوا  (59)والرواية الثانية عن اٟتنابلة ،(58)وبو قال اٟتنفية ،٭ترم النسيئة يف كل مال بيع ّتنسو القول الثاني:

 . (60)«نسيئة هنى عن بيع اٟتيوان باٟتيوان» :-  -أن النيب  -  -ٔتا روي عن اٟتسن عن ٝترة 
 . (61)٭ترم النسيئة إذا وجد التفاضل ويباح النسيئة إذا وجد التماثل وىي رواية عند اٟتنابلة القول الثالث:

و االستبدال جائز وال ربا فيو على ما تبُت يف البيان السابق ألنواع الربا؛ أ: إن ىذا النوع من البيع والخالصة
ألن ا٢تواتف ليست من األموال الربوية، ويتم ىذا البيع عند كثَت من  ؛ألن الربا ال ٬تري يف بيع جهاز ّتهاز

بثمن مكون من اٞتهاز م شراء اٞتهاز الثاين الناس باستبدال اٞتهاز القدمي بآخر أحدث منو ودفع الفرق، فيت
 إىل فارق السعرين. ااألول مضافً 
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 (ة١تستخدمي ا٢تاتف )دراسة مقارن األحكام الفقهية يف باب البيع
 

 مؤمن اهلل عبيد عبد د.

 الهوامش:
 

 (.20( سورة يوسف آيو )1)
( 556/ 1) تأليف: ٤تمد بن مكرم بن منظور األفريقي ا١تصري، دار صادر، بَتوت، لبنان، الطبعة األوىل، ولسان العرب ( ينظر:2)

مادة بيع ا١تصباح ا١تنَت، تأليف: أٛتد بن ٤تمد بن علي الفيومي ا١تقري، دراسة وٖتقيق: يوسف الشيخ ٤تمد، الناشر: ا١تكتبة العصرية 
  .( مادة بيع61)ص
( ينظر: ا١تغٍت، تأليف: أبو ٤تمد موفق الدين عبد اهلل بن أٛتد بن ٤تمد بن قدامة اٞتماعيلي ا١تقدسي مث الدمشقي اٟتنبلي، الشهَت 3)

 (6/5لناشر: مكتبة القاىرة )ابابن قدامة ا١تقدسي، 
تب العلمية )إعادة صف للطبعة القدٯتة ( ينظر: التعريفات الفقهية، تأليف: ٤تمد عميم اإلحسان اجملددي الربكيت، الناشر: دار الك4)

والِفْقو  اإلسالميُّ وأدلَّت و  )الشَّامل لألدل ة الشَّرعيَّة واآلراء ا١تذىبيَّة وأىم  النَّظريَّات الفقهيَّة وٖتقيق  ،(27يف باكستان، الطبعة: األوىل )ص
، أستاذ ورئيس قسم الفقو اإلسالمي  وأصولو ّتامعة دمشق األحاديث النَّبويَّة وٗتر٬تها(، تأليف: أ. د. و ْىب ة بن مصطفى الزُّح   كل يَّة   -ْيِلي 

وا١توسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن: وزارة األوقاف  ،(344/ 4دمشق الطبعة: الرَّابعة ) –سوريَّة  -الشَّريعة، الناشر: دار الفكر 
 .(5/ 9الكويت، الطبعة الثانية، طبع الوزارة ) –والشئون اإلسالمية 

( ينظر: الدر ا١تختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار، تأليف: ٤تمد بن علي بن ٤تمد اِٟتْصٍت ا١تعروف بعالء الدين اٟتصكفي 5)
 (.6/5( وا١تغٍت البن قدامة )7/11الطبعة: األوىل ) اٟتنفي، احملقق: عبد ا١تنعم خليل إبراىيم، الناشر: دار الكتب العلمية

 (.21تأليف: مصطفى أٛتد الزرقا، الناشر دار القلم: دمشق، الطبعة الثانية )ص ( ينظر: عقد البيع،6)
 (.344/9( ينظر: لسان العرب، )7)
 (.853( ينظر: ا١تنجد يف اللغة، تأليف: لويس معلوف، انتشارات إسالم هتران، الطبعة األوىل )ص 8)
ىـ ١٠٤٨مد صادق قنييب، دار النفائس بَتوت، الطبعة الثانية، د . حا -معجم لغة الفقهاء، تأليف: أ . د ٤تمد رواس قلعو جي  (9)
 (.3م )ص ١٨٨٨ -
(، 971ا١تعجم الوسي ، للمؤلفُت: إبراىيم مصطفى، أٛتد الزيات، حامد عبد القادر، ٤تمد النجار، ٖتقيق: ٣تمع اللغة العربية ) (10)

 مادة )ىتف(.
 (.370( ينظر: معجم لغة الفقهاء: ص )11)
عامة النظرية والتطبيق، تأليف: د. عادل، ود. فائزة العوضي، وأ. ناصر عجيل السودان، الشركة الكويتية العربية( العالقات ال (12)

 (.85للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة األوىل )ص 
 (.1/87) ( ا١تعجم الوسي 13)
داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشَت بن شداد بن عمرو األزدي السِِّجْستاين،  ( ينظر: سنن أيب داود، تأليف: أيب14)

(،  327/ 5م ) 2009 -ىـ  ٤1430ت مَّد كاِمل قره بللي، الناشر: دار الرسالة العا١تية، الطبعة: األوىل،  -احملقق: شع يب األرنؤوط 
 (.3458كتاب التجارات، باب ِخيار ا١تتبايعُت، حديث رقم )

( ينظر: مغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ا١تنهاج، تأليف: ٤تمد ا٠تطيب الشربيٍت، الناشر دار الفكر، مكان النشر بَتوت 15)
(1/257 .) 
 . (5/134) الصنائع للكاساين ( ينظر: بدائع16)
بن رشد القرطيب الشهَت بابن رشد  الوليد ٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد (  ينظر: بداية اجملتهد وهناية ا١تقتصد، تأليف: أيب17)

 (.187/ 3القاىرة ) -اٟتفيد، الناشر: دار اٟتديث 
 (.481/ 3(  ينظر: ا١تغٍت البن قدامة )18)
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 (ة١تستخدمي ا٢تاتف )دراسة مقارن األحكام الفقهية يف باب البيع
 

 مؤمن اهلل عبيد عبد د.

 

العباس أٛتد بن عبد اٟتليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن  ( الفتاوى الكربى البن تيمية، تأليف: تقي الدين أيب19)
 (.6/ 4راين اٟتنبلي الدمشقي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل )٤تمد ابن تيمية اٟت

 (.181/ 9الناشر: دار الفكر ) اجملموع شرح ا١تهذب، ا١تؤلف: أبو زكريا ٤تيي الدين ٭تِت بن شرف النووي، (20)
بَتوت، ٖتقيق : عبد اهلل  –الناشر : دار ا١تعرفة ا١توافقات يف أصول الفقو، تأليف : إبراىيم بن موسى اللخمي الغرناطي ا١تالكي،  (21)

 (.87/ 2دراز )
( ينظر: حكم إجراء العقود بوسائل االتصال اٟتديثة: للدكتور علي القره داغي، من ٣تلة ٣تمع الفقو اإلسالمي، الدورة السادسة 22)

إبراىيم فاضل الدبو، من ٣تلة ٣تمع الفقو  (، حكم إجراء العقود بوسائل االتصال اٟتديثة: للدكتور699،  698العدد السادس )ص 
 (.653اإلسالمي الدورة السادسة العدد السادس )ص 

العدد السادس )ص  ٣تلة ٣تمع الفقو االسالمي،( ينظر: حكم إجراء العقود بوسائل االتصال اٟتديثة: للدكتور علي القره داغي، 23)
704  /705.) 

 (.1/132) بَتوت -ي اٟتسيٍت، دار الكتب العلمية ، ٖتقيق: تعريب: احملامي فهمدرر اٟتكام شرح ٣تلة األحكام: علي حيدر (24)
 (.4/512الدر ا١تختار ) (25)
 (.704/705)ص  6 العدد٣تلة ٣تمع الفقو االسالمي، علي القره داغي،  د.( ينظر: إجراء العقود بوسائل االتصال اٟتديثة: 26)
عبداهلل  البخاري يف صحيحو ا١تسمى اٞتامع الصحيح ا١تختصر، تأليف: ٤تمد بن إٝتاعيل أيب وىو لفظ حديث أخرجو ( 27)

(، كتاب 2/949بَتوت، الطبعة الثالثة، ٖتقيق: د. مصطفى ديب البغا، دمشق ) –البخاري اٞتعفي، الناشر: دار ابن كثَت، اليمامة 
 د ع ى عليو يف األموال واٟتد

 (.2024ود( حديث رقم ))الصلح(، باب )اليمُت على ا١ت
( ينظر: التقابض يف الفقو اإلسالمي وأثره على البيوع ا١تعاصرة، تأليف: عالء الدين عبد الرازق اٞتنكو، دار النفائس األردن، 28)

 (.333،  )ص ه1423، الطبعة األوىل
 (.3/433( ينظر: روضة الطالبُت للنووي )29)
 (.4/23) ة( ينظر: ا١تغٍت البن قدام30)
 (.4/6) ةا١تغٍت البن قدام( 31)
 (.708العدد السادس )ص٣تلة ٣تمع الفقو االسالمي، ( ينظر: إجراء العقود بوسائل االتصال اٟتديثة: للدكتور علي القره داغي، 32)
 (.3/244،  )ه1429، ( موسوعة الفقو اإلسالمي ا١تعاصر، تأليف: وىبة الزحيلي، دار ا١تكتيب دمشق، الطبعة الثانية33)
 (.137/ 5ائع الصنائع )( بد34)
الناشر: دار الفكر الشرح الكبَت للشيخ الدردير وحاشية  ( ينظر: الشرح الكبَت، تأليف: ٤تمد بن أٛتد بن عرفة الدسوقي ا١تالكي،35)

 (.2/ 3الدسوقي )
 (.340/ 3) ( روضة الطالبُت36)
 -مصيلحي / مصطفى ىالل، الناشر: دار الفكر ( كشاف القناع، تأليف: منصور بن يونس بن إدريس البهويت، ٖتقيق: ىالل 37)

 (.148/ 3بَتوت )
 (.282( سورة البقرة: آيو )38)
عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن أيب بكر بن فرح األنصاري ا٠تزرجي مشس الدين القرطيب،  ( ينظر: اٞتامع ألحكام القرآن، تأليف: أيب39)

 (.383/ 3م )2003لرياض، ا١تملكة العربية السعودية، الطبعة: احملقق: ىشام ٝتَت البخاري، الناشر: دار عامل الكتب، ا
( أخرجو مسلم يف صحيحو ا١تسمى با١تسند الصحيح ا١تختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم، تأليف: 40)

/ 3بَتوت ) -دار إحياء الًتاث العريب اٟتسن القشَتي النيسابوري، احملقق: ٤تمد فؤاد عبد الباقي، الناشر:  م بن اٟتجاج أيبمسل  
 (.1774( كتاب )اٞتهاد والسَت(، باب كتب النيب صلى اهلل عليو وسلم إىل ملوك الكفار، حديث رقم ) 1397
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 (.7/414) بَتوت ( ينظر: ٖتفة األحوذي: ٤تمد بن عبد الرٛتن ا١تباركفوري، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية،41)
 (.4968) ( كتاب العتق، باب ا٠تطأ والنسيان، حديث رقم2020/ 5 صحيحو )( أخرجو البخاري يف42)
 (.3/408( ينظر: الفتاوى الكربى البن تيمية )43)
 (.338/ 3( ينظر: روضة الطالبُت للنووي )44)
سالمية بَتوت، ( ينظر: مبدأ الرضا يف العقود، تأليف: الدكتور علي ٤تي الدين القره داغي، الطبعة الثالثة، دار البشائر اإل45)

 (.2/947ىـ  )١٠٤١
 (.1/302ا١تهذب للشَتازي ) (46)
 (.715العدد السادس )ص ٣تلة ٣تمع الفقو االسالمي،( ينظر: إجراء العقود بوسائل االتصال اٟتديثة: للدكتور علي القره داغي، 47)
 (.5/138) ( بدائع الصنائع48)
 (.718العدد السادس )ص ٣تلة ٣تمع الفقو االسالمي،( ينظر: إجراء العقود بوسائل االتصال اٟتديثة: للدكتور علي القره داغي، 49)
( صدر لدى ٣تلس ٣تمع الفقو اإلسالمي ا١تنعقد 3/6/  52(، رقم القرار) 5174/ 7( ينظر: الفقو اإلسالمي وأدلتو للزحيلي )50)

 م.1990آذر )مارس(   14ىـ ا١توافق 1410شعبان  23يف ا١تملكة العربية السعودية  يف دورة مؤ٘تره السادس ّتدة
بَتوت،  –( ينظر: أسٌت ا١تطالب يف شرح روض الطالب، تأليف: شيخ اإلسالم : زكريا األنصاري، دار النشر: دار الكتب العلمية 51)

 (.21/ 2الطبعة: األوىل، ٖتقيق: د. ٤تمد ٤تمد تامر )
 (.185/ 5ائع )( بدائع الصن52)
 (.7/ 4( ا١تغٍت )53)
 (.57/ 22( ينظر: ا١توسوعة الفقهية الكويتية )54)
 (.378/ 3( ينظر: روضة الطالبُت )55)
 (.31/ 4( ينظر: ا١تغٍت )56)
 (.3357حديث رقم ) نسيئة باٟتيوان بيع اٟتيوان يف الرخصة يف باب البيوع، ( كتاب244/ 5سننو ) يف داود ( أخرجو أبو57)
 (.187/ 5الصنائع ) ينظر: بدائع( 58)
 (.31/ 4( ينظر: ا١تغٍت )59)
 (.3356حديث رقم ) نسيئة باٟتيوان بيع اٟتيوان يف الرخصة يف باب البيوع، ( كتاب243/ 5سننو ) يف داود أبو ( أخرجو60)
 (.31/ 4( ينظر: ا١تغٍت )61)
 

 قائمة المصادر والمراجع:
 – العلمية الكتب دار: النشر دار األنصاري، زكريا: اإلسالم شيخ: تأليف الطالب، روض شرح يف ا١تطالب أسٌت -1

 .تامر ٤تمد ٤تمد. د: ٖتقيق األوىل،: الطبعة بَتوت،
 رشد بابن الشهَت القرطيب رشد بن أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد الوليد أبو: تأليف ا١تقتصد، وهناية اجملتهد بداية -2

 .القاىرة – اٟتديث دار: الناشر اٟتفيد،
 .العلمية، بَتوت الكتب دار األوىل، الطبعة ا١تباركفوري، الرٛتن عبد بن ٤تمد: األحوذي ٖتفة -3
 للطبعة صف إعادة) العلمية الكتب دار: الناشر الربكيت، اجملددي اإلحسان عميم ٤تمد: تأليف الفقهية، التعريفات -4

 .األوىل: الطبعة باكستان، يف القدٯتة
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 األردن، النفائس دار اٞتنكو، الرازق عبد الدين عالء: تأليف ا١تعاصرة، البيوع على وأثره اإلسالمي الفقو يف التقابض -5
 .ىـ1423 األوىل، الطبعة

 – اليمامة كثَت، ابن دار: الناشر اٞتعفي، البخاري عبداهلل أبو إٝتاعيل بن ٤تمد: تأليف ا١تختصر، الصحيح اٞتامع -6
 .دمشق البغا، ديب مصطفى. د: ٖتقيق الثالثة، الطبعة بَتوت،

 الدين مشس ا٠تزرجي األنصاري فرح بن بكر أيب بن أٛتد بن ٤تمد اهلل عبد أبو: تأليف القرآن، ألحكام اٞتامع -7
 .م2003: الطبعة السعودية، العربية ا١تملكة الرياض، الكتب، عامل دار: الناشر البخاري، ٝتَت ىشام: احملقق القرطيب،

 الدورة اإلسالمي، الفقو ٣تمع ٣تلة من داغي، القره علي للدكتور: اٟتديثة االتصال بوسائل العقود إجراء حكم -8
 .السادس العدد السادسة

 الدين بعالء ا١تعروف اِٟتْصٍت ٤تمد بن علي بن ٤تمد: تأليف ،(البحار وجامع األبصار تنوير شرح ا١تختار الدر -9
 .األوىل: الطبعة العلمية، الكتب دار: الناشر إبراىيم، خليل ا١تنعم عبد: احملقق اٟتنفي، اٟتصكفي

 - العلمية الكتب دار اٟتسيٍت، فهمي احملامي: تعريب: ٖتقيق حيدر، علي: تأليف: األحكام ٣تلة شرح اٟتكام درر -10
 .بَتوت

 السِِّجْستاين، األزدي عمرو بن شداد بن بشَت بن إسحاق بن األشعث بن سليمان داود أبو: تأليف داود، أيب سنن -11
 .م2009 - ىـ1430 األوىل،: الطبعة العا١تية، الرسالة دار: الناشر بللي، قره كاِمل ٤ت مَّد - األرنؤوط شع يب: احملقق

 الدردير للشيخ الكبَت الشرح الفكر دار: ا١تالكي، الناشر الدسوقي عرفة بن أٛتد بن ٤تمد: تأليف الكبَت، الشرح -12
 .الدسوقي وحاشية

 .الثانية الطبعة دمشق،: القلم دار الناشر الزرقا، أٛتد مصطفى: تأليف البيع، عقد -13
 الكويتية الشركة السودان، عجيل ناصر. وأ العوضي، فائزة. ود عادل،. د: تأليف والتطبيق، النظرية العامة العالقات -14

 .م2004: األوىل الطبعة الكويت، والتوزيع، والنشر واإلعالن للدعاية(  العربية
 أيب بن اهلل عبد بن السالم عبد بن اٟتليم عبد بن أٛتد العباس أبو الدين تقي: تأليف تيمية، البن الكربى الفتاوى -15

 .األوىل: الطبعة العلمية، الكتب دار: الناشر الدمشقي، اٟتنبلي اٟتراين تيمية ابن ٤تمد بن القاسم
 النَّبويَّة األحاديث وٖتقيق الفقهيَّة النَّظريَّات وأىم   ا١تذىبيَّة واآلراء الشَّرعيَّة لألدل ة الشَّامل) وأدلَّت و   اإلسالميُّ  الِفْقو   -16

ْيِلي ، مصطفى بن و ْىب ة. د. أ: تأليف ،(ٗتر٬تها  .الرَّابعة: الطبعة دمشق – سوريَّة - الفكر دار: الناشر الزُّح 
 دار: الناشر ىالل، مصطفى/  مصيلحي ىالل: ٖتقيق البهويت، إدريس بن يونس بن منصور: تأليف القناع، كشاف -17

 .بَتوت – الفكر
 .األوىل الطبعة لبنان، بَتوت، صادر، دار ا١تصري، األفريقي منظور بن مكرم بن ٤تمد: تأليف العرب، لسان -18
 بَتوت، اإلسالمية البشائر دار الثالثة، الطبعة داغي، القره الدين ٤تي علي الدكتور: تأليف العقود، يف الرضا مبدأ -19

 .  ىـ1423
 .الفكر دار: الناشر النووي، شرف بن ٭تِت الدين ٤تيي زكريا أبو: ا١تؤلف ا١تهذب، شرح اجملموع -20
     اٟتجاج بن مسلم: تأليف وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسول إىل العدل عن العدل بنقل ا١تختصر الصحيح ا١تسند -21

 .بَتوت – العريب الًتاث إحياء دار: الناشر الباقي، عبد فؤاد ٤تمد: احملقق النيسابوري، القشَتي اٟتسن أبو
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 ا١تكتبة: الناشر ٤تمد، الشيخ يوسف:  ٖتقيق و دراسة ا١تقري، الفيومي علي بن ٤تمد بن أٛتد: تأليف ا١تنَت، ا١تصباح -22
 .العصرية

 النشر سنة اإلسالمي، ا١تكتب الناشر الرحيباين، السيوطي مصطفى: تأليف ا١تنتهى، غاية شرح يف النهى أويل مطالب -23
 .دمشق م،1961

 الطبعة بَتوت، النفائس دار قنييب، صادق حامد.  د - جي قلعو رواس ٤تمد د.  أ: تأليف الفقهاء، لغة معجم -24
 .م1988 - ىـ1408 الثانية،

 اللغة ٣تمع: ٖتقيق النجار، ٤تمد القادر، عبد حامد الزيات، أٛتد مصطفى، إبراىيم: للمؤلفُت الوسي ، ا١تعجم -25
 .العربية

 اٟتنبلي، الدمشقي مث ا١تقدسي اٞتماعيلي قدامة بن ٤تمد بن أٛتد بن اهلل عبد الدين موفق ٤تمد أبو: تأليف ا١تغٍت، -26
 القاىرة مكتبة: لناشر ا١تقدسي، قدامة بابن الشهَت

 .بَتوت النشر مكان الفكر، دار الناشر الشربيٍت، ا٠تطيب ٤تمد: تأليف ا١تنهاج، ألفاظ معاين معرفة إىل احملتاج مغٍت -27
 .األوىل الطبعة هتران،  إسالم انتشارات معلوف، لويس: تأليف اللغة، يف ا١تنجد -28
 الكتب دار: الناشر الشَتازي، يوسف بن علي بن إبراىيم اسحاق أبو: تأليف الشافعي، اإلمام فقو يف ا١تهذب -29

 .العلمية
: ٖتقيق بَتوت، – ا١تعرفة دار: الناشر ا١تالكي، الغرناطي اللخمي موسى بن إبراىيم: تأليف الفقو، أصول يف ا١توافقات -30

 .دراز اهلل عبد
 .ىـ1429 الثانية، الطبعة دمشق،  ا١تكتيب دار الزحيلي، وىبة: تأليف ا١تعاصر، اإلسالمي الفقو موسوعة -31
 .الوزارة طبع الثانية، الطبعة الكويت، – اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة: عن صادر الكويتية، الفقهية ا١توسوعة -32
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Jurisprudential Rules  on Selling by Telephone Users 

(A Comparative Study) 

Dr. Abdullah Obaid Saeed Momen 
 

Abstract: 

The study aims to open new prospects for scholars  and researchers to take advantage of 

modern technologies due to the great development of  communication and utilizing it for 

carrying out contracts to accelerate the financial transactions . Therefore, there is a dire 

need to deeply search and look for its issues and to raise the people awareness of the legal 

rules . Telephone is considered one of the most important means in the modern era, and it 

is conventionally and legally a considerable tool as it used for selling and purchasing 

within the legal marketing.  Because the basic rule of contracts is the satisfaction between 

the parties and expression of this satisfaction and revealing it in an understandable way. 

Additionally, the gathering's option should be regarded as long as the speakers are still on a 

phone call. Thus, it is the right of each part either to decline or assign the contract, and this 

is referred to as the custom. 
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 فن األرجوزة في الشعر األندلسي
 

 د. خالد عمر ٤تمد باوزير                                                                     
 ، قسم اللغة العربيةأستاذ األدب والنقد ا١تشارك                                                                    

 كلية اآلداب، جامعة حضرموت                                                                        

 الملخص:
من مفهوم الرجز الذي ىو قسيم  منطلًقا يف فن األرجوزة،يسعى البحث للكشف عن إبداع األندلسيُت 

، فجاء البحث يف ثالثة مباحث، استهل أو٢تا بالتعريف بالرجز بٌت على وزن الرجز ا١تشطور غالًباالقصيد، وي
، مث جاء ا١تبحث الثاٍل اللبس الذي اكتنف صورة الرجز بالقصيد وآراء الدارسُت والنقاد، مناقًشا واألرجوزة،

ٔتوضوعات فن األرجوزة من شوق وحنُت ومدح ووصف وٜترة وطرد وغَت ذلك، ويف ا١تبحث الثالث  امعرفً 
تناول البناء الفٍت من صورة فنية وغَتىا، والبناء اإليقاعي، فأبرز األ٪تاط اإليقاعية لألرجوزة وتشكالهتا من 

، نافست فيو رجوزة األندلسية مبلًغا شعريًاك بلغ باألالرجز ا١تشطور وا١تزدوج، وا١تثلث وا١تربع، واجملزوء، وكل ذل
 القصيد.

كان الوصف والتحليل الفٍت وا١توضوعي أدواتو، للوصول إىل غايتنا، وىي   منهًجا وقد سلكنا يف ْتثنا
الكشف عن فنية ىذا اإلبداع وشعريتو، السيما يف ٤تاوره الثالثة أو مقوماتو من موضوع شعري، وصورة فنية 

 وإيقاع موسيقي. 
 المقدمة:

كما يعد شعر الرجز قسيم القصيد يف التناول النقدي القدَل، فهما صنوان أو نوعان ٞتنس الشعر العريب  
كانت النظرة اليت سادت أن الرجز دون القصيد، وأن أصحابو يف الطبقة التاسعة يقول أبو العالء ا١تعري، و 

لف مع التطور الفٍت الذي شهده فن الرجز ْتسب تصنيف ابن سالم يف طبقاتو، بيد أن ىذا ا١تنظور قد اخت
للقصيد، وظهرت فئة أوقفت إبداعها عليو، وىم  موي، األمر الذي جعل منو منافًسا حقيقًيايف العصر األ

 از كالعجاج ورؤبة وأضراهبما.ج  الر  
م أو أكثر يف ومل يغب ىذا الفن عن ساحة األندلس اإلبداعية، فقد وجدنا من الشعراء من رمى بسه

ابن ىانئ وغَتىم س و كابن زيدون وابن ٛتدي  يف األندلس، ونظم بعض الشعراء األرجوزة ىذا اإلبداع، فعرفت
أراجيز يف موضوعات شعرية ٥تتلفة، كما ازدىر الرجز العلمي يف األندلس، فظهرت األراجيز التعليمية 

 والتارٮتية.
األموي  يف الوقت الذي نال الرجز - حسب علم الباحث - األرجوزة األندلسية بدراسة خاصة مل ٖتظَ 

اسة فن األرجوزة يف األندلس أمرًا ملًحا من لدن بعض الدارسُت، ٦تا جعل ا٠توض يف در  والعباسي اىتماًما
يف الشعرية،   كيف ٯتكن لألرجوزة أن تكون نًصا شعريًا متمكًنا. على أن إشكالية ىذا البحث تتمثل يفومربرًا
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وىو ْتر  اواحدً  اوزنيً  ارغم أن لو قالبً  نص إيقاعًياندلسية، وكيف توىج ىذا الوما ىي خصائص األرجوزة األ
 الرجز، يف الوقت الذي يتمتع القصيد ٓتيارات وزنية كثَتة من البحور ا١تتعددة؟ 

ترمي ىذه الدراسة إىل التعريف بفن األرجوزة يف الشعر األندلسي، السيما األرجوزة الفنية اليت بلغت يف 
 بألوان الشعرية. جعل منها نًصا شعريًا حافاًل ، مبلًغا عالًيا الفٍت ولغتها وأسلوهبابنائها 

يكون الوصف والتحليل الفٍت وا١توضوعي أدواتو، للوصول إىل غايتنا، وىي  منهًجاوقد سلكنا يف ْتثنا 
 ،ري، وصورة فنيةالكشف عن فنية ىذا اإلبداع وشعريتو، السيما يف ٤تاوره الثالثة أو مقوماتو من موضوع شع

 وإيقاع موسيقي.
ومن مث، استوى ىذا البحث يف ىيكلو على مقدمة، وثالثة مباحث، وخا٘تة، وقائمة ٔتصادره ومراجعو. 

 وتتمثل ا١تباحث يف اآليت:
مفهوم الرجز واألرجوزة: وأتناول فيو ا١تعٌت اللغوي واالصطالحي للرجز، واستنطاق آراء : يف المبحث األول
، والنقلة النوعية اليت عرفها وتطوره فنًيا رسُت حول مفهومو، وتسليط الضوء على مكانتو ومنزلتو،النقاد والدا

يف ديوان  ائص جديدة أىلتو ألن يتبوأ مكانًاالسيما يف العصر األموي، زاحم فيها القصيد، واكتسب خص
، ذلك أن شعريًا ُت الرجز وزنًامسألة اللبس بُت مفهوم الرجز فًنا شعريًا وب أقف مناقًشاالشعر العريب، كما 

بعض الدارسُت عد شعر الرجز كل ما نظم على ْتر الرجز، ومن ىنا، كان من الوجهة ا١تنهجية ضرورة ٖتديد 
مفهوم الرجز واألرجوزة يف هناية ىذا ا١تبحث، إضافة إىل التعريف بأنواع األرجوزة من فنية وعلمية، مع إعطاء 

 ألندلس.حملة عن األرجوزة العلمية يف ا
: األرجوزة األندلسية وموضوعها الشعري: أتناول فيو موضوعات األرجوزة من شوق وحنُت، المبحث الثاني

كيف أكسب ا١توضوع الشعري األرجوزة   ، ووصف، وٜتريات وغَتىا، ٤تلاًل مضامينها ا١توضوعية، ومبيًناومدح
 شعرية، وذلك ٔتعاٞتتها موضوع القصيد ومزاٛتتها إياه عليو.

: البناء الفٍت واإليقاعي لألرجوزة: ٯتثل ىذا ا١تبحث قطب رحى البحث، كونو يكشف عن بحث الثالثالم
أبرز مظاىر شعرية األرجوزة، من حيث هنجها وبناؤىا الفٍت؛ فيتناول الباحث بالتحليل الصورة الفنية يف 

 األرجوزة، وأبرز األ٪تاط اإليقاعية ومكتنزات إيقاعها ا١توسيقي.
 ول: في مفهوم الرجز واألرجوزة:المبحث األ

أحد أبرز مظاىر الشعرية العربية، وينظر إىل الرجز عادة شكل "يتبط الرجز بنشأة الشعر وأوليتو و ير 
باعتباره من األصول األساسية إلبداعنا الشعري، فقد ربط كثَت من الدارسُت بينو وبُت البدايات األوىل للشعر 

يف أمور حياتو اليومية كا١تتح، واٟتُداء، والصيد، واٟترب،  كان العريب يعمد إىل القول رجزًا  إذ ؛(1)العريب"
وترقيص األطفال، والتلبيات، وأصبح "غناء تصحبو حركة، يتناشده اٞتماعة واألفراد يف أوقات اٟتماسة، سواء 

، وغَت ذلك، ٔتعٌت إن (2)خرن"أكان ذلك عند الطواف أو بإزاء القتال أو يف مالعب الفتيات اللوايت يتفا
 ٣تاالت القول فيو اتسمت بالتلقائية واآلنية واالرٕتال، ويف سياق اٟتماس ومواقف رفع الصوت، واٟتركة. 
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ولعلو من ىذه الناحية، وجدنا معاٍل الرجز يف ا١تعاجم تدور حول معاٍل اٟتركة واالضطراب، والتصويت، 
الراء صحراء والقفار. يقول ابن فارس: "لناقة، صديق العريب ووسيلتو يف الوغَت ذلك من ا١تعاٍل اليت ٢تا عالقة با

وأصل الرجز يف  ٮترج عن ىذا ا١تعٌت يف قولو: "، وابن منظور ال(3)واٞتيم والزاي أصل يدل على اضطراب"
اللغة وأصل الرجز يف ، ويقول الزبيدي: "(4)اللغة تتابع اٟتركات" وتتابع اٟتركات ينتج عن اضطراب وقلقلة

 . (5)االضطراب وتتابع اٟتركات"
رجز" يف كل ما فيو حركة مستمرة متجددة واضطراب، وعدم ثبات على وقد استعملت العرب كلمة "

ٔتعاٍل:  ، كما يأيت الرجز أيًضا(6)حال واحدة، واستعما٢تم ىذا يؤيد ما جاء يف ا١تعاجم من تعريف معٌت الرجز
، والرَجز: أعجازهايصيب اإلبل يف  داءالرَجز: . جاء يف اللسان: "(7)الضعف، والتحرك البطيء، والتصويت

يصيب البعَت والناقة  ارتعادرِجل البعَت أو فخذاه إذا أراد القيام أو ثار ساعة مث تنبسط. والرَجز:  تضطربأن 
ضعيفة زاء ، وىو أرجُز، واألنثى رجزاء، وقيل: ناقة رجهتما عند القيام. وقد رِجز رَجزًايف أفخاذ٫تا ومؤخر 

 . (8)، إذا هنضت من مربكها مل تستقل إال بعد هنضتُت أو ثالثالعجز
ا١تتدارك. وارٕتز الرعد  ومنو ٝتي الرجز من الشعر لتقارب أجزائو وقلة حروفو. واالرٕتاز: صوت الرعد

١ترِٕتز: اسم فرس سيدنا لكثرة مائو، وا ارٕتازًا إذا ٝتعَت لو صوتًا متتابًعا، وترّجز السحاب إذا ٖترك ٖترًكا بطيًئا
 .(9)رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم، ٝتي بذلك ٞتهارة صهيلو وحسنو

يتأتى للكثَت، ومن ىنا ُعد  فًنا فيو من السهولة والسالسة، حىت إن النظم فيو ل يعد شعر الرجز ٪تطًا
الم، وكتاب لساهنم وخزانة كان الرجز ديوان العرب يف اٞتاىلية واإلس" ، بل كان فن العرب األول، فقدشعبًيا

األئمة من السلف أنساهبم وأحساهبم، ومعدن فصاحتهم وموطن الغريب من كالمهم، لذلك حرص عليو 
، وقد قيل إن األصمعي كان ٭تفظ ألف أرجوزة، وقيل مثل ذلك عن أيب ٘تام (10)"واعتنوا بو حفظًا وتدويًنا

من ضروب الرجز ضربان ا١تنهوك وا١تشطور، كما كان وغَته. وقد جرى على لسان النيب صلى اهلل عليو وسلم 
 .(11)صلى اهلل عليو وسلم ٭تب ٝتاع الرجز من الشعر

كان الرجز يف بداية أمره عبارة عن مقطعات بسيطة ٕتري على ألسنة الناس للتعبَت عن ٥تتلف 
رجوزة، وٯتثل العصر مرحلة ا١تقطعات إىل مرحلة األ ١توضوعات واألغراض، مث ترقى شيًئا فشيًئا، متجاوزًاا

ارتقى مستواه الفٍت، وعال شأنو، وحاول الرجاز إٟتاق األرجوزة يف شعر الرجز إذ "األموي قمة التطور 
، وكان دىا الرجز يف منافستو للقصيد كًما ونوًعا، وتتمثل ىذه القفزة اليت شه(12)بالقصيدة ا١تتميزة يف بنائها"

القول، حىت جعلوىا   أخذ الرجاز يطيلون أراجيزىم، ويصرفون فيها تطوره من وجهُت اثنُت، طولو ومعانيو، فقد
صارت األرجوزة ٗتوض يف موضوعات شىت، واستعارت تقاليد القصيدة نفسها، فانتشرت يف كالقصائد، و"

 .(13)دواوين الرجاز األمويُت قصيدة الرجز"
النيب صلى اهلل عليو وكان األغلب العجلي الراجز اإلسالمي أول من أطال الرجز، وكان على عهد 

وسلم، قال عنو ابن قتيبة: "وىو أول من شبو الرجز بالقصيد وأطالو، وكان الرجز قبلو إ٪تا يقول الرجل منو 
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مث جاء  العجاج فقال أراجيز جاوز عدد أشطارىا مائة  ،(14)البيتُت أو الثالثة إذا خاصم أو شامت أو فاخر"
، وٯتثل ىو (15)لك غاية قصوى ال تكاد تدرك يف شعر العرب"شطر، وأراجيز طويلة يف ٨تو مائيت شطر، وت

وابنو قمة فيما وصل إليو الرجز من فنية، فقد "بلغت صناعة الرجز على أيدي العجاج وابنو رؤبة قمتها الفنية، 
، وأخذوا توسعوا يف معانيو وأغراضو أيًضا، ومل يقف األمر عند إطالة القول فيو، بل (16)وإحكامها ا١توسيقي"

ا، مثلما كان نظمون األراجيز يف ا١تدح والفخر وا٢تجاء، وسائر أغراض الشعر، و٬تعلون ٢تا أوائل ونسيبً ي
 .(17)الشعراء يصنعون يف قصائدىم سواء

إذ سار غَت واحد من الشعراء يف أراجيزىم على ىذا  ؛واطرد ىذا التطور يف العصر العباسي وما بعده
كبشار بن برد وأيب نواس وابن الرومي وأيب ٘تام والبحًتي، ومثلهم شعراء   ا١تنوال يف التعدد الغرضي وا١توضوعي

 .(18)القرن الرابع كابن دريد وا١تتنيب، والشريف الرضي، ومهيار الديلمي
ا من معما ترتب عنه ر بنا أن نشَت إىل أمرين، تنبيًها عليهما، وكشًفاإنا و٨تن ندرس شعر الرجز، ٬تد

 واالنتقاص يف مفهوم الرجز:أحكام اللبس والغنب 
إذ حدث لبس لدى بعض الدارسُت يف مفهوم الرجز،  بُت الرجز الفٍت والرجز العروضي؛ : التخليطأولهما

من  نواعو، وبُت الرجز باعتباره ْترًامن أ التمييز بُت الرجز باعتباره فًنا من فنون الشعر أو نوًعا ومرده "إىل عدم
، (19)ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدي إىل علمها من خالل استقراء أشعار العرب"ْتور الشعر اليت اىتدى إليها 

 وىنا، ٯتكننا أن نصنف آراء الدارسُت ٕتاه ٖتديد مفهوم الرجز الشعري واألرجوزة الفنية على ثالثة:
واستعماالتو ، يف كل صوره و كل ما نظم على ْتر الرجز مطلًقا: يقول أربابو بأن شعر الرجز ىالرأي األول

الرجز ْتر من ْتور الشعر معروف، وتسمى األراجيز. يقول توفيق البكري: " العروضية، وتسمى قصائده
، وعلى ىذا، فاألرجوزة ىي القصيدة ا١تنظومة على (20)"احدىا أرجوزة، ويسمى قائلو راجزًاقصائده األراجيز، و 

وعلى ىذا التحديد سار غَت واحد من  ،(21)باألرجوزة(") ْتر الرجز أو "يعرف ما ينظم هبذا البحر
 .(22)الدارسُت

 م على ْتر الرجز من مشطوره، فـ "الرجز ضرب من شعر العرب: يرى أىلو أن الرجز شعر نظالرأي الثاني
وهبا يشتهر ْتر الرجز، وىناك من وىذه الصورة كثَتة االستعمال، " ،(23)يقال على ْتر الرجز من مشطوره"

از ال يكتبون معظم قصائدىم إال من ىذه الصورة، وتسمى القصيدة يف ىذه اٟتالة الشعراء فئة تسمى الرجّ 
، كل شطر منو، ويسمى حينئٍذ مشطورًاوالغالب على الرجز أن تلتزم القافية يف  ، ويقول الطيب: "(24)أرجوزة"

الشعري صاحب  ، ويؤكد انفراد ىذا النوع(25)"شطر من الرجز يف ىذه اٟتال بيًتا ورأي العلماء أن يعدوا كل
، وتسمى يكون كل مصراع منو مفرًداوالرجز ْتر من ْتور الشعر معروف، ونوع من أنواعو، اللسان، إذ يقول: "

نوع من الشعر يكون الشطر ، كما يرى آخر بأنو "(26)"ويسمى قائلو راجزًا قصائده أراجيز، واحدهتا أرجوزة...
(، وىذا ما يعرف ذا الشطر مقام البيت فيسمى )بيًتاويقوم ىفيو ىو الوحدة الرئيسية األساسية يف القصيدة، 

 . (27)ا١تشطور(")الشطر( أو ) يف علم العروض ب
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وىو أن يأيت على ىذه الصورة اليت ا١تستوى الذي يصبح فيو الرجز فًنا، "ب ولعل يف ىذا التحديد وعًيا
 رجاز، أما إذا استعمل الرجز تاًما أو ٣تزوًءاٯتثلها أغلب ما وصلنا من أراجيز العرب ٦تا ٧تده يف دواوين أعالم ال

 .(28)فإن نصوصو ال تصبح داخلة يف ٚتلة شعر الرجز، بل تصَت جديرة باالنتماء إىل شعر القصيد"
حدث يف شعر الرجز، فلم تعد األراجيز على تلك الصورة  : يذىب فيو أصحابو إىل  أن تطورًاالرأي الثالث

صر األموي، وىي صورة الرجز ا١تشطور، ولكن ىناك من أراجيز العصر العباسي التقليدية اليت عرفت هبا يف الع
إبراىيم  . وىو ما يذىب إليو أيًضا(29)ما ال ٭تصيو العد مقصد منظوم على صورة القصيدة ذات الشطرين

شطر أنيس حينما رأى بأن كل األراجيز يف العصر األموي كانت مصرعة األبيات، تلتزم القافية الواحدة يف كل 
من أشطر األرجوزة مهما طالت، مث بدأ الشعراء يف عصور العباسيُت ينظمون من الرجز على النحو ا١تعهود يف 
 البحور األخرى، وذلك بأن تنتهي األبيات ال األشطر بقافية واحدة، وال يصرعون إال البيت األول، ولكنهم 

 .(30)مل يهجروا طريقة الرجاز أيام األمويُت
تقاطع يف مفهوم الرجز واألرجوزة مع الرأي األول، يف عده كل ما نظم على ْتر الرجز من والرأي الثالث ي

شعر الرجز، مع فارق أن ىذا التوسع إ٪تا مت بفعل التطور الذي أصاب فن الرجز يف العصور ا١تتأخرة السيما 
 العصر العباسي.

الفوارق بُت الرجز والقصيد، وىذا الذي نود ا، وإال لذىبت لعد الشعر رجزً  ليس الوزن وحده مقياًسا ثانيهما:
ىو بوصف  ديث الباحثة اٞتوىري إذ عدت شعرًاالتنبيو عليو؛ فقد وقفنا على شيء من ىذا ا٠تلط يف ح

القصيد أوىل بو من الرجز، وإن جاء على وزن الرجز التام الصحيح، منطلقة من مفهوم أن الرجز ما نظم على 
ترى أن فخر  وليس األمر على إطالقو، فهي مثاًل ُت ماىيتو، أو كينونتو. ْتر الرجز، وكفى، دون ٘تييز ب

    ، ونرى أهنا من القصيد (31)البحًتي بنفسو يف قصيدة إ٪تا ىو من شعر الرجز لنظمو إياىا على وزن الرجز
 ال من الرجز، بل البحًتي نفسو يصرح بأهنا من القصيد، يقول:

ـــــــــــــــــــــــواب الغـــــــــــــــــــــــٌت  إذا كســـــــــــــــــــــــاٍل الفـــــــــــــــــــــــتح أث

ــــــــــــــــــــو قصــــــــــــــــــــائدٌ   يطــــــــــــــــــــرب مــــــــــــــــــــن هُتــــــــــــــــــــدى ل

ــــــــــــــــــــــؤٍ   ...جــــــــــــــــــــــاءت كــــــــــــــــــــــُدر  يف ٝتــــــــــــــــــــــاط لؤل

 ســــــــــــــــــــــــحٌر حــــــــــــــــــــــــالٌل مل أؤلــــــــــــــــــــــــف عقــــــــــــــــــــــــده

                   

ـــــــــــــــــــــــــاه مـــــــــــــــــــــــــدٌح منتخـــــــــــــــــــــــــبْ    فكســـــــــــــــــــــــــويت إي

ـــــــــــــــــنفس مـــــــــــــــــن العـــــــــــــــــي  الطـــــــــــــــــربْ  ـــــــــــــــــذة ال  ول

 يف جيــــــــــــــــــــد خـــــــــــــــــــــوٍد أو كقيــــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــــذىبْ 

ــــــــــــــــــــــــــبْ  ــــــــــــــــــــــــــيت علــــــــــــــــــــــــــى الرت  إال لتعلــــــــــــــــــــــــــو رتب

 

 

 

 

 

، كما عدت مقصورة (32)إىل شعر الرجزومثلو ما احتجت بو من ٪تاذج شعرية ىي أدخل للقصيد منها 
نظمت على  فإن مقصورة حازم القرطاجٍت أيًضا ،(33)ابن دريد من الرجز لكوهنا جاءت من وزنو التام الصحيح

 . (34)قصيدة من الرجز غَت مشطورة"الرجز التام، ومع ىذا فإن حازًما قد نعتها بأهنا " ْتر
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 فن األرجوزة يف الشعر األندلسي    
 

 د. خالد عمر باوزير         

    ويف الشعر األندلسي نظمت نصوص شعرية على ْتر الرجز التام واجملزوء، ىي يف نظرنا من القصيد 
 ال من الرجز، كتلك القصيدة ا٠تمرية اٟتائية البن ٛتديس:

قـــــــــــــــــــــــــــــــــًتحْ 
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــبا وا١ت  أي  نعـــــــــــــــــــــــــــــــــيٍم يف الص 

 فــــــــــــــــــــــــــــــال تُلْمــــــــــــــــــــــــــــــٍت إنّــــــــــــــــــــــــــــــٍت ُمْغتــــــــــــــــــــــــــــــِنمٌ 

 

ـــــــــــــــــــــــــَدحْ   ـــــــــــــــــــــــــّي بكـــــــــــــــــــــــــوٍب وق  وُشـــــــــــــــــــــــــْغُل كف 

ـــــــــــــــروِر يف زمـــــــــــــــاٍل  (35) مـــــــــــــــا مـــــــــــــــَنحْ مـــــــــــــــن الس 

ولو أخرى عينية من الوزن نفسو، يفتتحها ٔتقدمة طللية، مث غزلية، مث ٮتلص إىل وصف الصحراء،  
 ويصف ذئب الصحراء وصيده، وكأن الشاعر يبكي وطنو الذي غادره.

ــــــــــــــــــوى  ــــــــــــــــــُت اّلل ــــــــــــــــــىت ب  فــــــــــــــــــاألْجرَعِ حــــــــــــــــــىت م

ـــــــــــــــــــَك لـــــــــــــــــــو كنـــــــــــــــــــَت وفي ـــــــــــــــــــا  مل تقـــــــــــــــــــلْ  و٭ْت

 

 ، فمـــــــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــــــر ه يف مســـــــــــــــــــــــــمعيلوًمـــــــــــــــــــــــــا 

 (36)ال تبـــــــــــــــــــِك برســـــــــــــــــــٍم بلَقـــــــــــــــــــعِ  " و٭تـــــــــــــــــــك

والبن أيب الصلت قصيدة ٜترية رائية على الرجز التام 
. (38)، والبن ا٠تطيب قصيدة المية يف ا١تواعظ(37)

إال واحدة فأرجح أهنا أرجوزة وإن  جملزوء، أرى أهنا من القصيد أيًضاوالبن زمرك رجزيات نظمها على الرجز ا
إذ بناىا يف جزء كبَت منها مصّرعًة، والتصريع مؤشر  وذلك لنسقها البنائي؛أهنا قصيدة؛ نعتها جامع الديوان ب

على أرجوزية النص، من ناحية، وألن الوظيفة اإليقاعية من اإلنشاد والًتًل واضحة جلية يف ىذه األرجوزة وىو 
 :(39)مؤشر ثاٍن. يقول

 ألبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنا فاْلبســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنا
 ىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديتنا أىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديتنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  نّوىتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أعنيتن
 ومل تكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أ٫تلتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 حليتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أحللتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 ٚتّلتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حّســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنتنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّلمتن  ا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن العن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ... نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو ٔتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أوليتن

 

 ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَب الرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا واْغنيتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أْحظيتن  ٟتظتن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَت أن عّنيتن
 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى أ٢تمتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناء والســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا  أف
 أحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَت بالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 ومل تكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمتنا
 منـــــــــــــــــــــــــــــــا الغنــــــــــــــــــــــــــــــــا منــــــــــــــــــــــــــــــــك الغــــــــــــــــــــــــــــــــٌت

    بُت الرجز والقصيد، ٦تا ينم عن استشعارىم ٘تيز كل واحد منهما عن اآلخر،  لقد فرق العرب قدٯتًا 
ا فقط على أساس الوزن وا١تسألة العروضية، وإ٪تا كان ا١تعيار لدى البعض يف ومل يكن التمييز بينهما قائمً 

أن العجاج أشعر أىل الرجز ، كما عند يونس بن حبيب الذي ذىب إىل "الجودةشعريتهما ىو 
. كما فرق األخف  بُت مستويُت من الرجز: الرجز التام وعده من القصيد، أما الرجز فهو ما قام (40)والقصيد"

 ، وىو ىنا الرجز الفٍت. (41)على ثالثة أجزاء
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 د. خالد عمر باوزير         

ولعل من قبيل التفريق بُت الرجز والقصيد و٫تا من الشعر، ما عمد إليو ابن سالم من جعل الرجاز يف 
الشعراء من ٬تمع بُت الفنُت، والبعض اآلخر من ينفرد بالقصيد دون الرجز، وكذا . ومن (42)الطبقة التاسعة

العكس، كما قال اٞتاحظ: "ويف الشعراء من ال يستطيع ٣تاوزة القصيد إىل الرجز، ومنهم من ال يستطيع 
. (43)اٍل"٣تاوزة الرجز إىل القصيد، ومنهم من ٬تمعهما كجرير وعمر بن ٞتأ وأيب النجم وٛتيد األرقط والعم

وأول من طول الرجز وجعلو  " ٦تا يؤكد اختالف الفنُت يف كينونتهما رغم انتمائهما إىل الشعر قول ابن رشيق:و 
لم، مث أتى العجاج بعد فافنت ، وكان على عهد النيب صلى اهلل عليو وسالقصيد األغلب العجلي شيئا يسَتًاك
عن أيب عمرو بن العالء  ، ونقل أيًضا(44)يف القصيد"، فاألغلب والعجاج يف الرجز كامرئ القيس ومهلهل فيو
 . (45)ختم الشعر بذي الرمة، والرجز برؤبة بن العجاج"" قولو:

َتى فالوزن والغرض واالستعمال، كما فرق بعض الدارسُت ا١تعاصرين بُت الرجز والقصيد من حيث 
د على وفق معيارين أحد٫تا وظيفي، شا٤تمد العلمي أن ما ٯتيز الرجز عن القصيد ىو السرعة وا٠تفة يف اإلن

أو٢تما وظيفي مرده إىل على أساس معيارين: "، وىو يفصل يف أن العرب تقسم الشعر (46)إيقاعي واآلخر
وقد طغى ا١تعيار األول على الثاٍل لدرجة أن التفريق بُت القصيد والرجز  اإلنشاد والًتًل، وثانيهما إيقاعي...
يفي، وليست أغراض ا١تتغٌّت بو كأغراض الرجز، وذلك معيار وظيفي يتكئ على التغٍت، وىو مفهوم وظ

 .(47)آخر"
وعليو، فثمة "أمور يتميز هبا الرجز عن القصيد من حيث: صلتو بواقع ا١تنتج، وطبيعة األداء، واٞتانب 

ا١توضوع الشعري ا٠تاص بالرجز؛  ، ومن تلك ا١تفارقات أيًضا(48)ا١توسيقي، وطبيعة البناء، وا١تستوى اللغوي"
فالرجز تطرق إىل أغراض مل يكن بإمكان القصيد ا٠توض فيها، كاٟتداء وا١تتح والصيد، إضافة إىل ا١تنظومات 

 .(49)التعليمية
، إن األرجوزة الشعرية ىي فن شعري يقابل القصيدة، وتنزاح عنها يف البناء اإليقاعي وخالصة القول

وظائف شعرية وإيقاعية أو تعليمية. وىي تبٌت على وزن واحد وىو الرجز، وتكون واألداء اللغوي، لتحقيق 
وحدة بنائها الشطر ال البيت، وتتعدد أنظمة بنائها اإليقاعي ما بُت نظام موحد القافية كما يف ا١تشطور غالًبا، 

  أو ا١تنهوك، أو منوع القافية كا١تزدوج وغَته.
 أنواع األرجوزة:

، كا١تدح ومات القصيدة بناء وصورة وموضوًعا شعريًاأرجوزة فنية أو شعرية، ٖتمل من مقاألرجوزة نوعان: 
 والغزل والوصف والطرد وغَت ذلك، وىو ما سيكون حديثنا عنو يف الشعر األندلسي.

على وزن الرجز ا١تزدوج، تنظم فيها العلوم وا١تعارف، والتاريخ  العلمية: وىي منظومة تأيت غالًبا األرجوزةو 
وقد كان الرجز وا١تزدوج منو يف الغالب ىو الشكل الذي اعتمد " غَت ذلك، فيما يسمى بالشعر التعليميو 

، تلك ا٠تطبة اليت م ما وصلنا من ىذا الرجز ا١تزدوجيف القرن الثاٍل، ولعل أقد اعتماًدا كلًياعليو الشعر التعليمي 
 (50)ألقاىا الوليد بن يزيد على منرب ا١تسجد يوم اٞتمعة"
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اٟتميد أكثر يف العصر العباسي وما بعده، فنظم أبان بن عبديف التوسع واالنتشار  أخذ فن الرجز ا١تزدوجو 
الالحقي أرجوزة يف الفقو، وأخرى حّول هبا كتاب كليلة ودمنة من منثور إىل موزون مقفى، ونظم أبو العتاىية 

حو والفقو واألمثال فحسب، ولكن يف نظموا فيو يف النمل يأرجوزتو الطويلة ا١تسماة ذات ا١تثال، كما 
ربو يف ، وأرجوزة ابن عبدالرياضيات وا١تنطق وغَت ذلك من العلوم، كأرجوزة ابن ا١تعتز الطويلة يف أحداث عصره

 .(51)تاريخ األندلس
     مل يكن شعراء األندلس ٔتعزل عما يستجد يف ا١تشرق من قوالب فنية أو شعرية، وىم يفعلون ذلك 

صامت، بقدر ما يسعون إىل اال٩تراط يف مضمار اإلبداع الشعري، وتسجيل اسم األندلس يف ال عن تقليد 
 عامل الشعر العريب مع االحتفاظ با٠تصوصية األندلسية. 

وفن األرجوزة عرفها الشعر األندلسي، وكان ٦تن يذكر من األوائل يف األندلس من حفظة األراجيز سعيد 
ئة الثالثة، فهو من أوائل العلماء اٟتافظُت للغة، العا١تُت بالشعر، حىت قيل إنو بن فرج الرشاش أبو عثمان يف ا١تا

 .(52)كان ٭تفظ أربعة آالف أرجوزة، ضرب بو ا١تثل يف الفصاحة يف األندلس
، األندلسية حضورًا األرجوزة التاريخيةكما نظموا العلوم والفنون والتاريخ يف أراجيزىم العلمية، وسجلت 

ربو، فاألول نظم أرجوزة مطولة يف فتح األندلس، ذكر در من األ١تعية كالغزال وابن عبدعلى ق ٔتا نظمو شعراء
 . يقول فيها:(53)فيها السبب يف غزوىا وتفصيل الوقائع وعداد األمراء وأٝتائهم
 (54)ىذا الذي ٨تن معوْ  أدركُت يف ا١تصر ملوًكا أربعْو وخامًسا

 - 105الرٛتن الناصر من سنة )يف مغازي األمَت عبدٮتية مزدوجة ربو أرجوزة تار ونظم ابن عبد
اٞتبار طالب عبد ، وأليب(56)صنع ٘تام بن عامر الثقفي أرجوزة يف ذكر افتتاح األندلس، و (55)ىـ(122

رائعة يف نسيجها وصياغتها " ، وىي كما يصفها شوقي ضيف بأهناأرجوزة يف أربعمائة وٜتسُت بيًتا األندلسي
     تسًت ا١تعاٍل احملكم يف اختيار األلفاظ والقوايف دون تكلف ودون ٤تسنات بديعة  اٞتزلة الرصينة، ونسقها
األرجوزة ا١تستغربة يف وصف أٛتد بن علي البنسويل "، وأليب جعفر (57)من اإلهبام" أو تضفي عليها شيًئا
ثل ىذه ا م. ومن ىنا، كان إحساس ىؤالء الشعراء بالتاريخ األندلسي، فصنعو (58)دخول النصارى قرطبة"

 .(59)الشعور باألندلسية، و٤تاولة ٗتليد كل ما يتصل باٞتزيرة من أخبار وآثار"األراجيز، وىذا يدخل يف "
فقد نظم الشعراء يف ٥تتلف العلوم والفنون، من ٨تو وقافية وعروض، وكذا يف اللغة،  األرجوزة العلميةأما 

أرجوزة عارضها غَت واحد  ، والبن سيده(60)ويف القراءات والفرائض، فالبن عبدربو أرجوزة طويلة يف العروض
لغ يف أرجوزتو ، وابن عمران ابن ا١تناصف الذي ب(61)من األدباء منهم علي بن ٤تمد بن زّنون، وابن حريق

، والبن زنون أرجوزة ضمنها أٝتاء خيل العرب وا١تشاىَت من أىل اإلسالم، وأرجوزة (62)الغاية من االحتفال
 .(63)ضمنها مناقلو رحلة فرحلة من بلنسية إىل سجلماسة
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    ، (64)ة، منها أرجوزة يف قصة مقتل اٟتسُت رضي اهلل عنوبن عمران ابن ا١تناصف أراجيز عدكما ال
قرعة الفال" بديعة، إىل غَت ذلك من األراجيز اليت أجاد فيها ودلت على اقتداره و٘تكن أرجوزة يف "ولو 

 ، ولو طول نفس يف ىذه األراجيز، إذ بلغت ألفي بيت مزدوج، كما قال:(65)انطباعو
 ووّفَق اهلل إىل خَت العملْ      وحُت أكملت ا١تراد فكَمْل  
    مزدوجات إن بلغت اٟتّدا     انتهت األبيات منو عدا    
 (66)وإن ترد إفرادىا فأربعو      ألفُت يف نظامها مرصعو   

ي ولألديب النحوي اللغوي أيب بكر ٤تمد بن ٤تمد بن إدريس ابن مالك األندلسي ا١تعروف بالقللوس
أرجوزة حسنة يف  مغلقات مشكل الفرائض"، ولو أيًضا إثارة ا١تسائل الغوامض منأرجوزة يف الفرائض، وٝتها بـ "

 . وللشيخ األديب أيب إسحاق إبراىيم بن أيب بكر األنصاري التلمساٍل أرجوزة يف الفرائض، وٝتها (67)القوايف
، ن مالك ا١ترحل أرجوزة حسنة مفيدة. كما الب(68)"تبصرة البادي يف الفرائض تذكرة الشادي اجمليد الفارض" بـ

العزيز بن ىشام بن خلف بن غزوان ، وألٛتد بن عبد(69)ا٢تجاء نظم فيها من أول كتاب األدب إىل باب إقامة
: ٣تموعة العروس، وحاٝتة الدعاوي، ويف النحو أرجوزة ة كثَتة، منها يف القراءات السبعالفهري أراجيز مزدوج

 . (70)" العنوان"ـوشرح عليها يف أرجوزة وٝتها ب" اإلعراب يف ٣تمل اإلعراب
 سية وموضوعها الشعري:المبحث الثاني: األرجوزة األندل
ما ٖتاشاه كبار شعراء األندلس، لنظرهتم لو بأنو  الرجز، على أن فن الرجز كثَتًا عرف شعراء األندلس

 فنون الشعر وقوالبو، فابن زيدون دون شعر القصيد، وإ٪تا يطرقونو للتدليل على مقدرهتم ا٠توض يف أي فن من
     ، غَت أنو (71)ليثبت قدرتو على كتابة األ٪تاط الشعرية ا١تختلفة"ندلس الكبَت إ٪تا نظم األرجوزة "شاعر األ

ومثل  .(72)مل يكتب إال أرجوزة واحدة؛ ألنو رٔتا رأى أن األراجيز دون القصيد، وال تدل على فحولة الشاعر
إىل  أراجيز مشرقية، رٔتا مرجعها أيًضامن لدن شعراء األندلس إذا ما قيست ب ىذه ا١تشاركات القليلة جًدا

ات واألزجال، اليت ظهور أ٪تاط شعرية أخرى يف بيئتهم، ٘تثل ثورة يف عامل الشعر والفن وا١توسيقى كا١توشح
. (73)غَت واحد من الشعراء كثَتة، وكا١تخمسات اليت نظم فيها استقطبت كثَتًا من الشعراء، فأنتجوا نصوًصا

   ، أندلسًيا، ٯتكن أن نطلق عليو راجزًازة الفنية ومن ىنا، ٯتكن القول إنو مل يظهر اسم المع يف عامل األرجو 
، ومل يصل إىل درجة ا١تكثرين كالعجاج ورؤبة ظم على ْتر الرجز، واحدة أو بعًضاإال من باب كونو ن

 وأشياعهما.   
تنوعت موضوعات األرجوزة الشعرية يف األندلس من ا١تدح والوصف، واٟتنُت، وتأمالت يف الرحلة إىل 

 ٔتا يدخل يف الوعظ والزىد، وكذا يف الطرد والصيد، إىل غَت ذلك، نتناو٢تا اآلن بالتفصيل. الدار اآلخرة
: استبد الشوق واٟتنُت بالشاعر ابن زيدون، وىو ٔتقامو ببطليوس، فحّن إىل قرطبة، الشوق والحنين .5

باٟتديث والدة، فأطلق ىذه النفثة الشعرية الوجدانية، وّٛتل ىذا البوح أرجوزة بائية، حافلة  و فيهاتْ وأحب  
ذا شجون، وىو موضوع شعري جلل، ٯتكن أن يسعو غَت ْتر الرجز، كالبحر  عن الذات الشاعرة، حديثًا
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 السببُت والوتد، ، بأيقونتو ا١توسيقية السباعية ذات لكامل، بيد أن الشاعر ارتضى ْترًا مفرًداالطويل، أو ا
ذا الشطر مقام يكون الشطر فيو ىو الوحدة الرئيسية األساسية يف القصيدة، ويقوم ىيف قالب شعري، "
 .(74)ا١تشطور(")الشطر( أو ـ )(، وىذا ما يعرف يف علم العروض بالبيت فيسمى )بيًتا

نذ استهالل األرجوزة، من خالل ٥تاطبة الدمع أن يأخذ طريقو تكشفت ٕتربة الذات الشاعرة ومعاناهتا م
لم تعد العُت ٘تلك من أمرىا شيًئا، وىنا يقتنص الشاعر دااًل بائًيا مشحونًا بالتدفق لالهنمار بغزارة، ف
 ، أن يذوبا.ا١تكلوم بفراق أحبتو، ونأيو عنهمُصْب/ تصوبا"، وىو شأن حق للقلب واالنصباب: "

 منهكة، معذبة، مغرّبة، عليلة، يكويها الشوق واٟتنُت: ات الشاعرة ذاتًالقد بدت لنا الذ
 
 
 
 
 
 
 
 

أي  -كشف ىذا ا١تقطع عن ٕتربة الذات الشاعرة، ومعاناهتا جراء االغًتاب عن الوطن واألحبة، وحفل 
بدوال ذات ٛتولة نفسية ووجدانية، فيها حديث ٧توى أو حوار نفسي، ٗتاطب الذات نفسها،  -ا١تقطع 

ودمعها، وقلبها، فتشعر بغربة نفسية مع الغربة الواقعية، وتواجو الدىر والرزايا وحيدة فريدة، وكأهنا مستهدفة 
      ع اللغوي: الرزايا ضروبا/ بكل ىذه العذابات، وىنا، تلتاع النفس الشاعرة، فتجنح إىل التشقيق واالقتطا 
انعكس يف ىذا التجنيس يل ضريبا، الغرب/ غريبا، وىو أمارة التحرق والتمزق النفسي اليت تعيشو وتكابده، ف

، والندوب ىي آثار اٞتروح، فالشوق جرح قد أحدث شوق فعلو يف اٟتشا، فيمأله ندوبًاويعمل ال االشتقاقي،
       ئن  منها الذات الشاعرة، وتصطلي بنارىا، ويأتيها السقم وا١ترض، ىذه الندوب، وحفرىا يف اٟتشا، فت

وال عالج أو دواء إال بلقيا األحبة، الذين ىم الطبيب ا١تنتظر ا١تنشود، ٦تا يعمق ىذه ا١تعاناة، فكيف ٔتريض 
ثل ىذه أن يتعاىف وطبيبو بعيد ا١تنال، إذ حيل بينهما! وىذا لعمري من فتنة الشعر، وىو يتحدث عن م

 .وتشركو مع الذات الشاعرة متعاطًفا ومتأثرًا، اليت تأسر ا١تتلقي، (76)ا١تشاعر اٞتياشة وا١تواقف اإلنسانية األصيلة
ومنها  (77)إن أىم ٤تور تدور حولو حنينيات ابن زيدون ىو ا١تزج بُت وصف الطبيعة وا١ترأة وقرطبة

ة، ووصف ربوعها ا١تاتعة، ويسًتجع ذكرياتو اٞتميلة مع أرجوزتو اٟتنينية ىذه، اليت يعرج فيها على طبيعة قرطب
سرة، فتتعمق التجربة وتبلغ مبلًغا، فيتوسل بوساطة رسول أحبتو، السيما ٤تبوبتو والدة، وىنا ٯتتزج اٟتنُت باٟت

 قرطبة وربوعها ويبلغها أشواقو: أن ٭تي ي

ـــــــــــــــــــــــــــُع ُصـــــــــــــــــــــــــــْب ماِشـــــــــــــــــــــــــــْئَت أْن تصـــــــــــــــــــــــــــوبا  يـــــــــــــــــــــــــــا دْم
 ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤادي آَن أْن تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذوبا
 إِذ الّرزايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحْت ُضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروبا
 مْل أَر يل يف اىلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريبا
 قــــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــــأل الشـــــــــــــــــــــــــــــــوُق اٟتشـــــــــــــــــــــــــــــــا نُـــــــــــــــــــــــــــــــدوبا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو غريب  يف الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْرِب إْذ رحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَل دىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍر ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامٍت تْعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ  يباعلي
 (75)أدٌل الّضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌت إْذ أبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الطبيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
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مع رغبة ملحة  ودتو، وىذا ا١تختتم يأيت متناغًماوٮتتم أرجوزتو بالتوجو إىل ٤تبوبتو أن تقبل أوبتو حال ع
للذات الشاعرة للعودة لقرطبة وأحبتو هبا، ويعد ذلك أمنية غالية يتطلع ٨تو ٖتققها، وتنداح ألفاظ دالة على 

يف سبيل اسًتضاء ٤تبوبتو الغاضبة،  "لن يدخر وسًعا ذلك من مثل: قّرت العُت، أؤوبا، يؤوبا، أحّرم ا١تغيبا، فهو
 .(79)الغياب عنها مرة أخرى" -على نفسو  -يكفي ان ٭ترم وقرت هبا عيناه، و  إذا كتبت لو العودة

 
 
 
 
 : المدح .2

تطرقت األراجيز للحديث عن اآلخر، السيما يف غرض ا١تدح، وىنا يتشكل ا٠تطاب ْتسب مكانة 
الشخصية ا١تمدوحة، واحملتفى هبا، والسياق أو ا١تقام، ففي مقام اٞتد وجدنا ابن األبار ينظم أرجوزة دالية، 

من  نًئا ومادًحا إياه، معلًياىـ، ذىب فيها مه118سنة  ٔتناسبة بيعة الوالية لألمَت اٟتفصي أيب ٭تِت زكرياء
 .اٟتفصيُت، وبذا كان ا١تدح فرديًا وٚتاعًيا أو أسريًا شأنو، ومن شأن أبيو وبيت

استهل ابن األبار أرجوزتو بتعظيم أمر البيعة وأهنا جاءت على قدر وبركة، حسمت مكائد وخالفات، 
مشهد مهيب، وحشد عظيم،  الغبطة يفيل: أشدو داللة الفرحة و فكانت كبيعة الرضوان، وإن للفعل االستهال

تفد الوفود مباركة لويل العهد، مادة ٯتٌت البيعة والطاعة، وتنشد فيو القصائد، وا١تدائح فكان ْتق عرَس تتويج 
 وابتهاج.

ـــــــــــــــــِدي  اٟتاشـــــــــــــــــِد        أشـــــــــــــــــدو هبـــــــــــــــــا وْســـــــــــــــــَط الن
ــــــــــــــــــدِ  ــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــناىا الواق  ســــــــــــــــــنا الصــــــــــــــــــباِح م
ــــــــــــــــــــــــــــدِ   ... وانتســــــــــــــــــــــــــــبت يف أشــــــــــــــــــــــــــــرف احملات

 ض مــــــــــــــــــــــــــــــــن معانــــــــــــــــــــــــــــــــدِ وال ٢تــــــــــــــــــــــــــــــــا يف األر 
ــــــــــــــــــــــو وعاِىــــــــــــــــــــــدِ  ــــــــــــــــــــــُت معهــــــــــــــــــــــوٍد ل ــــــــــــــــــــــا ب  م
ِـــــــــــــــــــــــــــدِ   وعقـــــــــــــــــــــــــــُدىا جـــــــــــــــــــــــــــل  عـــــــــــــــــــــــــــن العقائ

 

 وّضــــــــــــــــــــــــــــاحًة مــــــــــــــــــــــــــــن ُغــــــــــــــــــــــــــــرِر ا١تراشــــــــــــــــــــــــــــدِ  
 ِشـــــــــــــــــــــــــيدْت مبانيهـــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــى قواعـــــــــــــــــــــــــدِ 
ـــــــــــــــــــــــــــــيس عنهـــــــــــــــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــــــــــــــٌد ْتائِـــــــــــــــــــــــــــــدِ   فل
 بيعــــــــــــــــــــــــــُة رضـــــــــــــــــــــــــــواٍن وىـــــــــــــــــــــــــــْدُي خالـــــــــــــــــــــــــــدِ 
 ميثاُقهـــــــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــــــل  ُعـــــــــــــــــــــــــــرى ا١تكائِـــــــــــــــــــــــــــدِ 
ـــــــــــــــــــــعوُد با١تراِصـــــــــــــــــــــدِ   (81)كانـــــــــــــــــــــت ٢تـــــــــــــــــــــا الس 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوطَن اٟتبيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَت ال  إذا أتي
 واٞتانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَب ا١تستوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَح العجيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 ا١تنفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَح الرحيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاواٟتاضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أرى اٞتنوب  فحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  من
 مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانع ٬تتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذُب القلوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 (78)حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث ألْفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت الرشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأ الربيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 
 

 إْن قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرِت العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُُت أْن أؤوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  مْل آُل أْن أسًتضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَي اٟتبيب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَب أْن أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر َم ا١تغيب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذنَب أْن يؤوب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُع ا١ت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ينف  (80)ق
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 فن األرجوزة يف الشعر األندلسي    
 

 د. خالد عمر باوزير         

ٕتتمع فيو كل صفات العال والسيادة من قوة وعظمة، وجود  منو قطًبا دلف إىل ا١تمدوح، فيجعلمث ي
فيها ىذه ا١تعاٍل وا١تدلوالت بدوال متنوعة، وأن ىذه  تعداد ىذه الصفات وا٠تالل، مقلًباوكرم، فيطنب يف 

 القيم اكتسبها وورثها عن والده وأسرتو:
 إن  الُعلـــــــــــــــــــــــــــــــــى ٣تموعـــــــــــــــــــــــــــــــــٌة يف واحـــــــــــــــــــــــــــــــــِد      

 امــــــــــــــــــــدِ مْلـــــــــــــــــــٌك ٬تّلــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــن ثنــــــــــــــــــــاء اٟت
 وّىـــــــــــــــــــــــــــاُب كـــــــــــــــــــــــــــل  طـــــــــــــــــــــــــــارٍف وتالــــــــــــــــــــــــــــدِ 
 كـــــــــــــــــــــــــــــم مْقـــــــــــــــــــــــــــــًٍت أٟتقـــــــــــــــــــــــــــــو بواجـــــــــــــــــــــــــــــدِ 

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــاَء األمــــــــــــــــــــــــــــَِت ا١تاِجــــــــــــــــــــــــــــدِ    مــــــــــــــــــــــــــــن زكري
ـــــــــــــــــن وصـــــــــــــــــُف شـــــــــــــــــاكٍر مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــاكدِ   وأي

ـــــــــــــــــــــــــــدين م  نـــــــــــــــــــــــــــو حـــــــــــــــــــــــــــظ  الرافـــــــــــــــــــــــــــدِ للواف
 (82)بــــــــــــــــال ِحــــــــــــــــدِ  وكـــــــــــــــم أصــــــــــــــــاَب ملحــــــــــــــــًدا

 
 

بُت فالنص ا١تدحي ىنا يقوم على الثنائية والتضاد، من ناحية، وعلى ا١تالمسة أو ا١تقاربة الصوتية 
، فالّشكد  "شاكر/شاكد"، معٌت واحًدا األلفاظ، حىت على مستوى االستعمال اللغوي أو اللهجّي فإن للفظي

حد/ الحد، فإن ٢تما معٌت متقاربًا وىو ا١تيل ، وبينهما جناس ناقص، وكما بُت مل(83)كالشكر لغة أىل اليمن
والواجد، ٦تا عزز معٌت الكرم وكثفو لدى ا١تمدوح.  ٧تد مقابلتو بُت الطارف والتالد، وا١تقًت واٞتور والظلم، و 

 كما كثف معٌت القوة والشكيمة يف األبيات اآلتية:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِد       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَب يف معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادِن اٞترائ  أ٧ُِت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًتك با٠تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوِد كاألخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاددِ   ي
ــــــــــــــــــــــــــــــدِ  ــــــــــــــــــــــــــــــو علــــــــــــــــــــــــــــــى ُمناِج  ٧ِتــــــــــــــــــــــــــــــاُده من
ـــــــــــــــــــــــــــرُّة ا١تـــــــــــــــــــــــــــواردِ  ـــــــــــــــــــــــــــث اٟتُتـــــــــــــــــــــــــــوُف ُم  حي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ وا٢تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُم ز  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌت ْتاِص  رٌْع ٬ُتْت
 للخمــــــــــــــــــــــــــيِس الناىــــــــــــــــــــــــــدِ  ينهــــــــــــــــــــــــــُد فــــــــــــــــــــــــــرًدا

 

 لشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكِة األعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداِء خاِضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ  
ــــــــــــــــــــــدِ  ــــــــــــــــــــــِر ا٢تــــــــــــــــــــــاِم خــــــــــــــــــــــْرُق الناِق ــــــــــــــــــــــو بنْق  ل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ   أرصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده ٠تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِر وعاق
ــــــــــــــــــــــــــــــاردِ  ــــــــــــــــــــــــــــــزالِل الب  ٔتعــــــــــــــــــــــــــــــزٍل مــــــــــــــــــــــــــــــن ال
ـــــــــــــــــــــــــــــدِ  ـــــــــــــــــــــــــــــاه أعـــــــــــــــــــــــــــــز  عاِض ـــــــــــــــــــــــــــــاك تلق  ىن
 (84)يف بــــــــــــــــــــــادٍئ مــــــــــــــــــــــن بأِســــــــــــــــــــــِو وعائـــــــــــــــــــــــدِ 

م ٜتيس، غاية ٞتي  عرمر  ، ومناجزة األمَت البطل مفرًداإهنا معزوفة حربية، تصور مشهد اٟترب والقتال 
نابعة من طبيعة ْتر الرجز،  يف ا١تبالغة يف شجاعتو وإقدامو واستبسالو. وإهنا ٟتركة ميدانية عززهتا حركة إيقاعية

إيقاعات ْتر الرجز تالئم ا١تواقف اٟتماسية، وا١تواطن اليت تظهر فيها قوة التأثر واالنفعال، ٢تذا خصصوا فإن "
 . (85)اٟتماسة"استعمال ْتر الرجز ٔتواطن 
الواحد، ويصبح  للثناء على أرومة بيت بٍت حفص، وملكهم ا١ترتضى ٭تِت بن عبد مث ينتقل انتقااًل مناسًبا
الظالم، وىم من الشجاعة  ابة قدسية ا١توالد، وأهنم مصابيح، فامتدحهم بأهنم عصا١تدح ىنا ٚتاعًيا أو أسريًا

 :(87)وزة بالتوجو إىل األمَت لقبول مدحتو ىذه، مث ٮتتم األرج(86)فيغدو كل راكع لسمرىم وساجد
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 فن األرجوزة يف الشعر األندلسي    
 

 د. خالد عمر باوزير         

ـــــــــــــــُد اٞتاىـــــــــــــــِد       مـــــــــــــــوالي صـــــــــــــــفًحا ـــــــــــــــو ُجْه  فْه

 يـــــــــــــــــأ  ا٢تبــــــــــــــــــوَب مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــناِت الراقــــــــــــــــــدِ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــروِض يف أزىـــــــــــــــــــــــــــــــــاره النضـــــــــــــــــــــــــــــــــائدِ   وال

 

 

 

ـــــــــــــــــدِ   ـــــــــــــــــن حســـــــــــــــــن حـــــــــــــــــٍس خام  أْمتُحـــــــــــــــــو م

ـــــــــــــــــــــــدِ  ـــــــــــــــــــــــك األمـــــــــــــــــــــــداُح كالفراق  قلـــــــــــــــــــــــت: ل

ـــــــــــــــــدِ  ـــــــــــــــــٍظ خال ـــــــــــــــــْغُت معناىـــــــــــــــــا بلف ـــــــــــــــــد ُص  ق

 

 

 

يف سياق التسلية وا٢تزل، يدور حول وصف يوم أنس، ورحلة صيد  كما قد يأيت ا١تدح يف نص رجزي،
وطرد، تقودىا شخصية رفيعة، فيعمد الراجز إىل التمدح هبذه الشخصية، مثلما ٧تد يف أرجوزة مزدوجة أليب 

، ويستهل أرجوزتو بوصف (88)ىـ(121)ت ٤تمد أشهب العريب يف مدح أيب اٟتسن علي بن ٤تمد القسطلي
 :(89)السعيد، يف قولو مقتضب ٢تذا اليوم

ـــــــــــــــــــدىورُ  ـــــــــــــــــــو ال  أفضـــــــــــــــــــُل مـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــاءْت ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُس واٟتب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو األُن  ومت  في

 

ــــــــــــــــــــــــــــــوٌم حــــــــــــــــــــــــــــــواه كل ــــــــــــــــــــــــــــــو الســــــــــــــــــــــــــــــرورُ    ي

 ومْل يِشـــــــــــــــــــــــــــــــــــْب صـــــــــــــــــــــــــــــــــــفاَءه تكــــــــــــــــــــــــــــــــــــديرُ 

تربز صفات ا١تمدوح الذاتية من وضاءة غرتو وصباحة وجهو،  مث يعطف ٔتديح ضاٍف، جاء ٔتعانٍ  
على  فيد ىنا اإلكبار واإلجالل، متكًئالوب التعجب، الذي يوا١تعنوية كالشجاعة واٞتود والكرم، يستهلها بأس

ع، وصالبتو أشد من اٟتسام الصورة التشبيهية، ليجلي الصورة البهية للممدوح فجوده يفضح الغاديات ا٢تم
  البتار:

 هلِل َدر  ماجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍد َٝتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍع      

 يفضـــــــــــــــــــــُح صــــــــــــــــــــــْوَب الغاديـــــــــــــــــــــاِت ا٢تُّمــــــــــــــــــــــعِ 

 َصــــــــــــــــــــــْلٍت كمــــــــــــــــــــــنْتِ ا١تِْقضــــــــــــــــــــــِب اُٟتســــــــــــــــــــــامِ 

ـــــــــــــــــــــــــى الُعفـــــــــــــــــــــــــاَة ُمشـــــــــــــــــــــــــرَق الَقســـــــــــــــــــــــــامِ   يلق

ـــــــــــــــــــــدَر احملفـــــــــــــــــــــلِ    إْن شـــــــــــــــــــــْئَت أن تبصـــــــــــــــــــــَر ب

ْمحــــــــــــــــــــــلِ 
ُ
ــــــــــــــــــــــَث ا١ت ــــــــــــــــــــــهباَء غي ــــــــــــــــــــــنَة الّش  والس 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت أروعِ    أغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  وّضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِح اٞتب

ْشـــــــــــــــــــــــــرَعِ 
َ
عـــــــــــــــــــــــــُت ا١ت

َ
 ّتـــــــــــــــــــــــــوده العـــــــــــــــــــــــــْذِب ا١ت

ســــــــــــــــــــــــــــــامِ 
ُ
بــــــــــــــــــــــــــــــاِه وا١ت

ُ
 جــــــــــــــــــــــــــــــل  عــــــــــــــــــــــــــــــن ا١ت

ــــــــــــــــــــــــر وع ذا البســــــــــــــــــــــــامِ  ــــــــــــــــــــــــوم ال  واٞتــــــــــــــــــــــــيَ  ي

 اٞتْحفـــــــــــــــــــــــــلِ  وســــــــــــــــــــــــاعَة الن ـــــــــــــــــــــــــزاِل ليــــــــــــــــــــــــثَ 

ــــــــــــــــــــــْف  ــــــــــــــــــــــاِد "فِق ــــــــــــــــــــــاه ون ــــــــــــــــــــــاعلي"ٔتعن  (90)ي

با١توازنة، فا١تمدوح تراه يف مشهدين: مشهد اٞتود  يتكئ على ا١تقابلة الفنية، معززًا إيقاعًياوالنص ا١تدحي  
مع ا١تتنيب يف مدحو سيف الدولة ، وىنا يتناص القسمات، ويف مشهد الروع مبتسًما والعطاء، فيبدو مشرق

قبال على طاليب كرمو، وقسوة وشدة ١تن ناوأه. و٧تد ا١توازنة مع الصورة وثغرك باسُم"، فهو بُت لُت جانب وإ"
ليث اٞتحفل. على أنا واجدون حرص الراجز يف مدحو ىذا على إبراز فروسية  التشبيهية يف قولو: بدر احملفل/

تى ا أ، ألن ا١توقف موقف طراد وصيد، ومن ىنائو اٞتواد واالنطالق بو انطالقًا سريًعا٦تدوحو، وحسن امتط
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الَعنانا، الَشماال/ الِشماال، والطباق: اٞتنوب/  الِعنانا/ عنصر اٞتناس: الًتكيز على ىذه الصفة، موظًفا
 :(91)الَشمال، اليمُت/ الِشمال، اإلقباال/ اإلدبارا، يقول
 تـُْزىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى إذا يركُبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اٞتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادُ 

ـــــــــــــــــــــــــــروع ال يثـــــــــــــــــــــــــــٍت ٢تـــــــــــــــــــــــــــا ِعنانـــــــــــــــــــــــــــا  يف ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوىُم الِعيانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ويف الط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراِد ي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــماال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَب والش   يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــابق اٞتن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــماال  يصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُفها اليمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَُت والش 

 

 وإن براىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ٖتتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الط ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادُ  

ـــــــــــــــــــــــــنانا ـــــــــــــــــــــــــرو ي الســـــــــــــــــــــــــيَف والس   حـــــــــــــــــــــــــىت ي

ــــــــــــــــــــــــــــــا"  بأنــــــــــــــــــــــــــــــو قــــــــــــــــــــــــــــــد امتطــــــــــــــــــــــــــــــى الَعنان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَر واإلقب  وٮتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُط اإلدب

ـــــــــــــــــــــــــــــاال ـــــــــــــــــــــــــــــوى امتث ـــــــــــــــــــــــــــــثالِت مـــــــــــــــــــــــــــــا ن  ٦تت

ولعل أرجوزة جاءت مدحية خالصة، تلك اليت نظمها أبو اٟتسن السا١تي أحد شعراء مدينة أوريولة يف  
إياه بالعيد، أتت يف شكل إيقاعي مزدوج القافية، رباعي األشطر،  ير أيب جعفر أٛتد بن عصام، مهنًئاالوز 

د قافية الشطر الرابع يف األرجوزة عامًة، الثالثة األول منها متفقة القافية، بينما الرابع منها بقافية أخرى، وتطر 
 وىذه أرجوزة دالية الطراد حرف الروي الدال فيها.

 تالوة سور ا١تديح العصامي، سالًكايف  زير ا١تذكور، ليجعل من ذلك مدخاًل يفتتحها مباشرة بالتهنئة للو 
رفعة مكانة ا١تمدوح وعلو  " مكررة، للداللة علىداة للتواصل مع ا١تتلقي، مستعماًل "يامن أسلوب النداء أ

درجتو ومنزلتو، فجاء ا١تديح بتعداد صفات العدل واٟتزم، والرفعة والوضاءة، وكذلك بالكرم وكونو ملجأ للناس 
 يعتصمون بو من عثرات الدىر، وسهام األعداء. 

ـــــــــــــــــــــدٍ  أىـــــــــــــــــــــاًل  ـــــــــــــــــــــو الســـــــــــــــــــــْعدُ  بعي  عـــــــــــــــــــــاَد في

ـــــــــــــــــــــــــدى " ـــــــــــــــــــــــــا ل ـــــــــــــــــــــــــوزير" يشـــــــــــــــــــــــــدوفكل ن  ال

ـــــــــــــــــــًة طـــــــــــــــــــاَف هبـــــــــــــــــــا ُحّجاُجهـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــا كعب  ي

 دى ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــَّتنا منهاُجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوللهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن ٖتلّـــــــــــــــــــى بالســـــــــــــــــــناء والســــــــــــــــــــٌت

ــــــــــــــــــٌت
ُ
ــــــــــــــــــٌت هبــــــــــــــــــا زىــــــــــــــــــُر ا١ت ــــــــــــــــــًة ٬ُت ــــــــــــــــــا جّن  ي

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو واٟتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ    الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكُر هلل ب

ــــــــــــــــــــــــــــادُ   جــــــــــــــــــــــــــــاءت ٔتــــــــــــــــــــــــــــا أّملتــــــــــــــــــــــــــــو األعي

 ينــــــــــــــــــــــَُت يف ُجــــــــــــــــــــــْنِح الــــــــــــــــــــــد جى ِســــــــــــــــــــــراُجها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادُ   فيحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــُد اإلصــــــــــــــــــــــــــــــــــــداُر واإلي

ـــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــن الزمـــــــــــــــــــــــــــــان أُمنـــــــــــــــــــــــــــــا  وخوفُن

ـــــــــــــــــــــــــورًدا  (92)يُـــــــــــــــــــــــــروى هبـــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــورّادُ  وم

بنصرة السنة ا١تطهرة، وبالشجاعة يف مقارعة أعداء ا١تلة احملمدية، وبالطاعة هلل عز وجل، كما امتدحو  
 اٝتو يف العصمة من دوائر الزمان.  يا اٟتميدة على ابن عصام، مستغاًل ويسًتسل يف إضفاء السجا



 

551 

 (8م. الرقن التسلسلي )2022 يونيو(، 5، العذد )الخاهسالوجلذ  ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 فن األرجوزة يف الشعر األندلسي    
 

 د. خالد عمر باوزير         

ـــــــــــــــــــنوْ   أنـــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــذي ُٖتـــــــــــــــــــي رســـــــــــــــــــوَم الس 

 مل تـُــــــــــــــــــْثِن عـــــــــــــــــــن أَســــــــــــــــــِد الـــــــــــــــــــوغى أعن ـــــــــــــــــــوْ 

ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــُد الكفــــــــــــــــــــــــــر واألوث  نِ اأنــــــــــــــــــــــــــت مبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديّانِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِك ال  وطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائٌع للمل

 يــــــــــــــا ابــــــــــــــن عصــــــــــــــاٍم" ُعِصــــــــــــــَم الزمــــــــــــــانُ ... "

 والَح منــــــــــــــــــــــــــــــو اٟتســــــــــــــــــــــــــــــُن واإلحســـــــــــــــــــــــــــــــانُ 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــنوْ    بالّصـــــــــــــــــــــــــــــــــارِم القّضــــــــــــــــــــــــــــــــــاِب واألس 

 وال ٧تـــــــــــــــــــــــْت مـــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــيِفك اآلســـــــــــــــــــــــادُ 

 وناصــــــــــــــــــــــــــــــــــــُر اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــالم واإلٯتــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَد الُعّب  ربٌّ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو تعّب

ــــــــــــــــــــــــــــانُ  ــــــــــــــــــــــــــــُيمُن واألم ــــــــــــــــــــــــــــو ال ــــــــــــــــــــــــــــَل في  ونِي

 (93)فـــــــــــــــــــــــــــــالعُُت ال ٭تســــــــــــــــــــــــــــــُدىا الفــــــــــــــــــــــــــــــؤادُ 

ينهي مدحتو بأن ليس لو نظَت وال شبيو يف الصفات. وىكذا، جاءت ىذه األرجوزة ا١تدحية يف لغة و  
قاعية، واضحة، بعيدة عن اإلغراب، ضاربة بسهم واٍف يف الشعرية، من حيث مقوماهتا التصويرية، واإلي

 ذاالبنائية الشطر، ال البيت  للقصيد، ال فرق بينهما سوى تعدد القافية، وكون وحدتو والتعبَتية، ٦تا جعلو نًدا
 الشطرين.

: يكون ١تظاىر الطبيعة األندلسية كالنواوير أو غَتىا، كأرجوزة أمية بن أيب الصلت ا٢تمزية يف الوصف .1
، ورحابة أرجائها، وٚتال مناظر أدواحها ورياضها، كندرية، إذ تناول وصف قدم بنائهاوصف مدينة اإلس

أرضها، وأحا٢تا دوحة فينانة، كا١ترأة اٟتسناء  بعد نزول مطر أحيابيعتها ا٠تالبة كما التقط صورة لط
 ا١تتربجة:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِء        وبْلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍة عاديّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِة البن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ  ّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِة الظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِل واألفي  نِدي

ـــــــــــــــــــــــــــرداءِ  ـــــــــــــــــــــــــــدْت حاشـــــــــــــــــــــــــــية ال  كمـــــــــــــــــــــــــــا ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ   مذىبـــــــــــــــــــــــــــــــــــِة األعطـــــــــــــــــــــــــــــــــــاِف واألثن

 وتطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُد البأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاَء بالنعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ  

ـــــــــــــــــــــــــــاءِ   جـــــــــــــــــــــــــــاءت بكـــــــــــــــــــــــــــل دوحـــــــــــــــــــــــــــٍة غّن

 تربّجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْت تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربّج اٟتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناء

 

 األقطـــــــــــــــــــــــــــــــــــاِر واألرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ فســـــــــــــــــــــــــــــــــــيحة  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ   َمْوشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــّيِة األجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراِع واألنق

 مـــــــــــــــــــــن َحـــــــــــــــــــــْوِك كـــــــــــــــــــــل َدٯتـــــــــــــــــــــٍة وطفـــــــــــــــــــــاءِ 

 تنســـــــــــــــــــــــــخ عهـــــــــــــــــــــــــد الســـــــــــــــــــــــــنِة الشـــــــــــــــــــــــــهباءِ 

 ١تــــــــــــــــــــــــا بكــــــــــــــــــــــــت يف أرضــــــــــــــــــــــــها الظمـــــــــــــــــــــــــاءِ 

 ٖتجـــــــــــــــــــــــُب عنهـــــــــــــــــــــــا لفحـــــــــــــــــــــــَة الرمضــــــــــــــــــــــــاءِ 

 (94)مرقومـــــــــــــــــــــــــــــــــة اٟتديقـــــــــــــــــــــــــــــــــة وا١تـــــــــــــــــــــــــــــــــالءِ 

لقد جاءت لغة ىذه األرجوزة رقيقة، واضحة ا١تعاٍل، بعيدة عن الغرابة، ال كما عهدنا ذلك يف األراجيز  
 ا١تتقدمة، ٦تا ٯتكن القول إن لغة األرجوزة ٗتضع لطبيعة موضوعها، وثقافة الراجز. 
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 (8م. الرقن التسلسلي )2022 يونيو(، 5، العذد )الخاهسالوجلذ  ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 فن األرجوزة يف الشعر األندلسي    
 

 د. خالد عمر باوزير         

االعتناء مث ذىب يصف ٣تلس ٜتر، وما فيو، فبدت لنا أرجوزة ٜترية، تذكرنا ٓتمريات أيب نواس، حيث  
 بوصف ا٠تمرة وأثرىا يف النفوس، ووصف الساقي، وليونتو وٚتالو.

 وغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍد بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأكؤٍب مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاْلِء      

ــــــــــــــــــذاءِ  ــــــــــــــــــيُ  مــــــــــــــــــن األق  يصــــــــــــــــــفو هبــــــــــــــــــا الع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــروح يف األحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ   تبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــُث ال

 تأخــــــــــــــــــــــــــُذ أخــــــــــــــــــــــــــَذ النــــــــــــــــــــــــــوم واإلغفــــــــــــــــــــــــــاءِ 

  

 

 مــــــــــــــــــــــــــــن قهــــــــــــــــــــــــــــوٍة صــــــــــــــــــــــــــــافيٍة صــــــــــــــــــــــــــــهباءِ  

ـــــــــــــــــــــــِدَس الظلمـــــــــــــــــــــــاءِ   ٬تلـــــــــــــــــــــــو ســـــــــــــــــــــــناىا ِحْن

ــــــــــــــــــــروح يف األعضــــــــــــــــــــاءِ   ٕتــــــــــــــــــــري ٣تــــــــــــــــــــاري ال

ـــــــــــــــــــــٍة حـــــــــــــــــــــوراءِ   (95)يســـــــــــــــــــــعى هبـــــــــــــــــــــا ذو مقل

 

 

 أرجوزة فائية يف وصف شعر أحد أصدقائو: كما البن أيب الصلت أيًضا
 شـــــــــــــــــــــــــــــــــعُر الســـــــــــــــــــــــــــــــــالمي  إذا اْسُتشـــــــــــــــــــــــــــــــــّفا      

 

  

 

ــــــــــــــــــــــــا  ّــــــــــــــــــــــــا الغصــــــــــــــــــــــــوِن لّف  (96)حديقــــــــــــــــــــــــٌة ري

 

 

 

يف وصفو بُت ىذين  دة ما يد٣تهما مًعا، فيكون متنقاًل و٧تده يف أراجيزه يتغٌت بالطبيعة وا٠تمرة، وعا
اٟتقلُت، فيشبو ىذا الشعر بالدٯتة الوطفاء، مث ٮتلص إىل وصف الطبيعة، ومنها إىل وصف ا٠تمرة و٣تلسها، يف 

. ولو أرجوزة قافية يف وصف ليلة ليالء، سلك فيها (97)لوحة فنية رائعة، ولغة غاية يف السالسة واالسًتسال
 يقص علينا ٕتربة حبو وىيامو:مسلك العشاق الذين أرقهم طول ليلهم، فذىب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة دائمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الغســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِق        وليل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّيِم ا١تشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقِ   كليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ا١تت

  

 

 بعيــــــــــــــــــــــــدة ا١تمســــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــروقِ  

ـــــــــــــــــــــــــــــأريقي  (98)أطـــــــــــــــــــــــــــــاَل يف ظلمائهـــــــــــــــــــــــــــــا ت

 

 

ومن ا١توضوعات الوصفية وصف النواوير، كما جاء يف أرجوزة رائية البن ىانئ األندلسي يف وصف نّوار 
إذ استثمر لوهنا  الغزلية؛ والوصف الفٍت، يقوم على الصورة الفنية، سواء اللونية أو اٞتّلنار، وىي غاية يف اٞتمال

أو  ،األٛتر القاٍل، وذىب يقاربو مرة َّتنان باٍز أو صقر، أو كالدم نزف من ٨تر، أو نْبت سقي من جدول ٜتر
يف صورة غزلية مغرية، ويف الرمان" الدائري كمثل النهد فوق الصدر، " ٪تا يف تربة من ٚتر، ويصف شكل ٙترهتا

 لغة تسيل عذوبة ورقة وسالسة:
 وبنـــــــــــــــــــــــِت أيــــــــــــــــــــــــٍك كالشــــــــــــــــــــــــباب النْضــــــــــــــــــــــــِر      

ـــــــــــــــــــــــــــان صـــــــــــــــــــــــــــقرٍ  ـــــــــــــــــــــــــــاٍز أو جن ـــــــــــــــــــــــــــاُن ب  َجن

 مـــــــــــــــــــــــن ٨تـــــــــــــــــــــــر كأ٪ّتـــــــــــــــــــــــا ٣ت ـــــــــــــــــــــــْت دًمـــــــــــــــــــــــا

 أو رويــــــــــــــــــــــــــت ّتــــــــــــــــــــــــــدول مــــــــــــــــــــــــــن ٜتــــــــــــــــــــــــــرِ 

ــــــــــــــــل النهــــــــــــــــد فــــــــــــــــوق الصــــــــــــــــدرِ    جــــــــــــــــاءت ٔتث

 

 كأهّنـــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــُت الغصــــــــــــــــــــــــــون ا٠ُتْضــــــــــــــــــــــــــرِ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــوكرِ   قــــــــــــــــــــــــــــــــد خّلفتــــــــــــــــــــــــــــــــو َلْقــــــــــــــــــــــــــــــــوٌة ب

ـــــــــــــــــــــــــن ٚتـــــــــــــــــــــــــرِ  أو نشـــــــــــــــــــــــــأْت يف تربـــــــــــــــــــــــــةٍ   م

ــــــــــــــدىر صــــــــــــــرف الــــــــــــــدىرِ   أو كــــــــــــــف  عنهــــــــــــــا ال

 تفـــــــــــــــــــًت  عـــــــــــــــــــن مثــــــــــــــــــــل اللثـــــــــــــــــــاث اٟتمــــــــــــــــــــر

 (99)يف مثل طعم الوصل بعد ا٢تجرِ  
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 فن األرجوزة يف الشعر األندلسي    
 

 د. خالد عمر باوزير         

يف بعض األراجيز، غَت أنا قد وجدنا أرجوزة  كيف جاء اٟتديث عن ا٠تمرة منبًثا  : قد مّر بناالخمريات .1
 ، بل إنو جاثليق وىو رئيس النصارى،نصراٍلٜترية قافية البن ىانئ خالصة، يصف زيارتو ٟتانوت ٜتار 

، من مثل بطريق، والىوتية. استهل أرجوزتو بالنصاريذات صلة  لذلك، فإن الراجز قد وظف ألفاًظا
اعتداده بنفسو  عن، بأنو ذو شخصية أنفة، فهو شامخ العرنُت كناية النصراٍلبوصف خارجي للخمار 

و القائد أو ا١تقدم عند النصارى، ذيلو كالبطريق وى ، ٬تر(100)، وىو أصيد: أي يرفع رأسو متكربًاوتكربه
 ٜتارتو يف حصن عاٍل، طرقو الراجز يف آخرة من الليل، فتنبو وهنض من رقدتو كأنو فحل من اإلبل.و 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــْرنُِت جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثليِق        وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِخ الِع
ــــــــــــــــــــــــــروقِ  ــــــــــــــــــــــــــل الكــــــــــــــــــــــــــالئ الَف  بــــــــــــــــــــــــــاَت بلي
 نّبهتُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفنيقِ 

 

 ُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو ٍع ٔتثلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروقِ  
ــــــــــــــــــــــــــــــات  ــــــــــــــــــــــــــــــحوقِ يف أُخري  اأُلطُــــــــــــــــــــــــــــــِم الس 

ــــــــــــــــقِ  ــــــــــــــــَل األصــــــــــــــــيِد الِبْطري  (101)يســــــــــــــــحُب ذي
 
مهارة ا٠تمار يف تقدٯتو ا٠تمرة، فأتى بالفعل:  جزلة رصينة، يف سبٍك قوي، واصًفا وظف الراجز لغة 

التقدَل  استّل، ٔتا يدل على مهارتو يف استخالص ا٠تمرة من دناهنا الصافنات با١تبزل، آلة خرق الدن، مث كان
مل يكن ما بقي منها وخلص، شيء قليل جًدا، كأنو  ا٠تمرة بالىوتية الشروق، وأن العروس، واصًفاأشبو بزف 

أو غَت حقيقي، وذىب يصور ما بقي منها بشكل ٕتريدي، كيقُت ا١تلحد الزنديق، أو حشاشة العاشق 
ويف ألفاظو ا١تشوق، وىذه من اٟتدة الشعرية اليت عرف هبا ابن ىانئ، ومنها حدتو يف معانيو وصوره، 

 :(103)، بل ويف أفكاره. يقول(102)وتعابَته
 إىل ِدنــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍن صــــــــــــــــــــــــــــــــــافناِت الُســــــــــــــــــــــــــــــــــوِق      
ــــــــــــــــــــــــــــِة الــــــــــــــــــــــــــــدقيقِ  ــــــــــــــــــــــــــــِل لســــــــــــــــــــــــــــاِن اٟتّي  مث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٟتَلوقِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت ب  مضــــــــــــــــــــــــــــــــــــّمُخ الكّف
ــــــــــــــــــــــــــِق منهــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــدن  للــــــــــــــــــــــــــراووقِ   مْل يـُْب
ـــــــــــــــــــــــــــديقِ   مثـــــــــــــــــــــــــــَل يقـــــــــــــــــــــــــــُت ا١تلحـــــــــــــــــــــــــــِد الزن

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتل ها ٔتِْبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزٍل رقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِ    فاْس
 كأنّــــــــــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــــبغِة العقيـــــــــــــــــــــــــــــقِ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَ   الىوتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَة الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروقِ ف  ف
ًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٟتقيقِ  إال ِكيان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس ب  ل

 كأنّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ُحشاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُة ا١تشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقِ 
 

مث ينتقل إىل وصف الساقي، وذىب يتغزل بو يف داللو وٚتالو، وحـالوة ريقـو، وظـل ُيسـقى مـن قدحـو إىل 
 :(104)ذلك يف روعة تصويرية خالبة، بقولو الليل، مصورًا أن انبلج الفجر، وانسدل ستار

ـــــــــــــــــــقى غـــــــــــــــــــََت م ـــــــــــــــــــُت أُس  ســـــــــــــــــــتفيِق      مـــــــــــــــــــا زل
 والصـــــــــــــــــــــــــــــــــــبُح يف ِســـــــــــــــــــــــــــــــــــربالو الفتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِ 

 
 

 حــــــــــــــــــــــــــىت رأيــــــــــــــــــــــــــُت الــــــــــــــــــــــــــنجَم كــــــــــــــــــــــــــالغريقِ  
ـــــــــــــــــــــــدجى بلحـــــــــــــــــــــــِظ شـــــــــــــــــــــــوذنيقِ   يرمـــــــــــــــــــــــي ال
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وٮتتم أرجوزتو ا٠تمرية باالعتداد بصديقو، وحبو إياه، ودعوتو إياه، ٬تعل شعاره "مواصلة الغبوق 
 .(105)"بالصبوح

ميمية، يف اٟتديث عن ا١توت، والرحلة للدار : يطالعنا أبو الربيع الكالعي بأرجوزة التأمل والوعظيف  .1
دوال اآلخرة، يفتتحها بتحية إخوانية عبقة، يالطف فيها أحد إخوانو الكرام، بلغة رقيقة، نثر فيها كل 

؛ إذ ٧تده (106)ثقافتو اللغوية، السيما وىو يتكئ على مثلث قطرب اٟتب والود واإلجالل، موظًفا
    ف حركة فائها أو عينها، من مثل: الس الم، وَكـالم، والَغْمر، ٗتتلف معانيها باختال يستعمل ألفاظًا
 مثلثة الفاء.

 زاَرَك مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن ُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤثرِك الســــــــــــــــــــــــــــــــــــالمُ 
ّـــــــــــــــــــــــــــــامُ  ُمكـــــــــــــــــــــــــــــررًا  مـــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــّرِت األي

 واعتقــــــــــــــــــــــــــــــــــَب الضــــــــــــــــــــــــــــــــــياُء والظــــــــــــــــــــــــــــــــــالمُ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالمُ   وبّرحــــــــــــــــــــــــــــــــــت با١تاضـــــــــــــــــــــــــــــــــــِغ الس 
ــــــــــــــــــــــــــــــيس ٢تــــــــــــــــــــــــــــــا انصــــــــــــــــــــــــــــــرامُ  ــــــــــــــــــــــــــــــًة ل  ٖتّي
ــــــــــــــــــالمُ   (107)ٕتــــــــــــــــــري هبــــــــــــــــــا األنقــــــــــــــــــاُس واألق

 
 

 

غمام، وكاللذة  ، ولذًة؛ فهي كا١تسك وال ختام، وكالشمس والالتحية: رائحًة، وإشراقًا ذىب يصورمث 
على استمرار الوداد  شي بقوة التشبيو وٚتاليتو، مؤكًداإياه، ٔتا ي يف ا١تنام، موظًفا حرف التشبيو "كأّن" مكررًا

 والرب والتبجيل واإلكرام.
 
 
 
 
 

 

 

التذكَت با١تصَت احملتوم لإلنسان، الذي ال مفر منو، أال وىو ا١توت، وىو  تناول الراجز يف أرجوزتو الوعظية
خطب داؤه عقام، وال يلذ معو منام، والناس يف األحالم نيام، فإذا حل بساحتهم استقيظوا، وىي مواعظ 

      و ن ٖتدثا عن ا١توت والرحلة للدار اآلخرة، واٟتديث عناستمدىا من الدين اإلسالمي قرآنًا وسنة، اللذا
 ذو شجون:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ   كأهّنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا١تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُك وال خت
 امُ كأهّنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُس وال غمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ   كأهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يف اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذِة ا١تن
ُـــــــــــــــــــــــــــــالمُ   ...ىيهـــــــــــــــــــــــــــــاَت ذو اإلخـــــــــــــــــــــــــــــالِص ي
ـــــــــــــــــــــــــــــحُب َجـــــــــــــــــــــــــــــّده ِســـــــــــــــــــــــــــــجامُ   (108)أٌّل وُس
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مث يبُت أن يف الدنيا ا٠تَت والشر، وا٢تداية والغي، وٮتتم بالدعوة إىل التوبة والتزود بالصاٟتات، لعل رٛتة 
 .(110)اهلل تنالو

: ناسب النظم يف األلغاز قالب األرجوزة، وىي أقرب إىل النظم منها إىل الشعر، كأرجوزة ابن في األلغاز .1
 اإللغاز باسم سيدنا عثمان بن عفان رضي اهلل عنو. يقول:ا١ترابط ا١تزدوجة يف 

ــــــــــــــــــحر يف إلغــــــــــــــــــازه ــــــــــــــــــن أتــــــــــــــــــى بالس  ــــــــــــــــــا م  ي

ــــــــــــــــــــــــــو قــــــــــــــــــــــــــد ظهــــــــــــــــــــــــــرا ــــــــــــــــــــــــــذي أخفيَت  إّن ال

 إْن ُتســـــــــــــــــــــــــــــــــقِط األوَل منــــــــــــــــــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــــــــــــــــــددُ 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَة يف إ٬تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازِه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَغ الغاي  وبّل

ــــــــــــــــــــف ٮتفــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــناه هبــــــــــــــــــــرا  وكي

ـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــدُ  أو ثانًي ـــــــــــــــــــــــو بل  (111)جـــــــــــــــــــــــاءك من

 األرجوزة األندلسية ىو الصيد والطراد، وىو موضوع  كانت: إن أبرز موضوع شعري، طرقتو الطرديات .1 
، بل عد  ٦تا اختص بو الرجز دون القصيد أو كاد، ألن شعر الرجز يف ىذا األرجوزة العربية قد مرستو مرًسا

إذ كان الصائد يتغٌت أطوُع للبديهة وأصلح لالرٕتال، وأقدر على تصوير خلجات الصائد وحركاتو، " ا١تقام
برجز يذكر فيو مقدرتو على إصابة ا٢تدف، أو يذكر  -همو أو يرسل كلبو أو يطلق عقابو مي بسوىو ير  -

. ولعل أول راجز ٪تّاه ونظم فيو أراجيز (112)فيو شجاعة كلبو واقتناصو صيده أو ما إىل ىذه األمور"
لة، الذي يب ٩تيمستقلة ىو أبو النجم العجلي، مث طوره معاصره الشمردل الَتبوعي، وغَت٫تا من الرجاز كأ

لو يف الطرد أراجيز كثَتة مشهورة، ... وأعاجيب أيب ٩تيلة  يف القنص وغَته  يقول عنو ابن ا١تعتز: "
إذ تربو طردياتو على ٜتس  س زعيم الطرديات يف القرن الثاٍل؛، كما يعد أبو نوا(113)كثَتة"
 اٍل يف العصر العباسي.، وأيب فراس اٟتمد(115)، كما ولع األمراء بالطرد كابن ا١تعتز(114)وٜتسُت

ـــــــــــــــــــــــــــــــو طـــــــــــــــــــــــــــــــّي اٟتشـــــــــــــــــــــــــــــــا ِضـــــــــــــــــــــــــــــــرامُ   لوعُت
 لـــــــــــــــــــــــــــــــيَس عليـــــــــــــــــــــــــــــــو المـــــــــــــــــــــــــــــــرٍئ ُمقـــــــــــــــــــــــــــــــامُ 
 ذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك خطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌب داؤه ُعقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ 
ــــــــــــــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــــــــــــــره األحــــــــــــــــــــــــــــــالمُ   تُنكــــــــــــــــــــــــــــــُر عن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُد األحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُء والِعظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ   وتـَْرُع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ   ...وللمنايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فوقنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ِخي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمُ   وإ٪تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حياتُن
 نفوُســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا يف ظّلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ 
 حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىت إذا أيقظهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اِٟتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ 

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــت األق ـــــــــــــــــــــــــاَن ٢تـــــــــــــــــــــــــا أْن زّل  (109)دامُ ب
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واألرجوزة الطردية يف األندلس إ٪تا ىي مظهر من مظاىر اللهو الذي ٯتارسو الشعراء ٔتعية علية القوم سواء 
، حىت إذا يتساقون ا٠تمر يف ٣تلس أنس، لياًل أمراء أو وزراء، ٮترجون يف رحلة صيد ٚتاعية، يلهون ويلعبون، و 

الصيد على خيو٢تم وأفراسهم، مستعينُت بكالب صيد تارة، وبصقور  ما بدا ينقشع الصبح أخذوا أىبتهم يف
 يرسلوهنا تطارد الطيور من اٟتجل وغَته، أو األرانب، أو الكالب ا١تعّلمة يف إثر الظباء أو النعام.

 وتأيت األرجوزة واصفة وقت الصيد، ووسيلتو من كالب وصقور وعقبان، ومطاردات للطرائد اليت عادة 
تنتهي األرجوزة ٔتشهد إعداد الطرائد لألكل  واألرانب والظباء وغَتىا. وغالًباما تكون حيوانات برية كالنعم 
 والشواء، وااللتذاذ بطعومها.

، يصف يف إحداىا أنو قد خرج للصيد مع (116)والبن ٛتديس ثالث أراجيز طردية، دالية، ورائية، وميمية
ثَت من رجاز الطرد، حىت إن  وىو الوقت ا١تؤثر للقنص، كما عند ك ،ية من أصحابو يف وقت الصبح باكرًافت

 :(117)من األراجيز لتفتتح بالتصريح بو، ٨تو قول أيب ٩تيلة كثَتًا
 قد أغتدي والصبح يف حجابو

ي ظلمة الليل، كما لو كانت ويفنت يف تصوير زمن البكور، بانتشار ضوء الصباح كالسيل اٞتارف، وتوار 
 د فأطبقت جفوهنا.أصاهبا الرم عيونًا
 
 
 
 

 
 . سود، كا٠تنجر، يطارد الطيور طرًداأي الصقر، لو ٥تلب أ :مث يصف وسيلة الصيد، وىي ىنا "شوذق"

 
 
 
 
 
 

من حديد، وبأيديهم  تلون صهوات خيو٢تم، البسُت ثيابًاويكتمل مشهد الصيد، بوصف الرفقاء الذين يع
ر الوحشي اأدوات صيدىم من سهام وغَتىا، وىم من الشجاعة ٔتكان، يصرعون األسد، ويقنصون اٟتم

 والنعام أو كل ما لونو أربد من الطيور. وىنا ينتهي مشهد القنص.

ـــــــــــــــــــــّدى  ١تـّــــــــــــــــــــا رأيـــــــــــــــــــــُت الصـــــــــــــــــــــبَح قـــــــــــــــــــــد تب
ــــــــــــــــــــــــــّدا ّــــــــــــــــــــــــــو يف الشــــــــــــــــــــــــــرِق ســــــــــــــــــــــــــيٌل م  كأن
ــــــــــــــــــــــــد تصــــــــــــــــــــــــّدى ــــــــــــــــــــــــِة ق  وحاجــــــــــــــــــــــــُب اَٞتون

ًـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــأطبقَن عيون  (118)رمـــــــــــــــــــــدا ُشـــــــــــــــــــــْهًبا ف
 

 ُمعـــــــــــــــــــــــــّدا أركبــــــــــــــــــــــــُت نفســــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــوذًقا
 أركـــــــــــــــــــــــــــــان الطيـــــــــــــــــــــــــــــور ىـــــــــــــــــــــــــــــّدايهـــــــــــــــــــــــــــــد  

 ٔتخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍب تبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُه مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّدا
 كأنــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــن خنجــــــــــــــــــــــٍر قــــــــــــــــــــــد قُــــــــــــــــــــــّدا

ـــــــــــا يف الرمـــــــــــدا حرًصـــــــــــا  (119)علـــــــــــى الصـــــــــــيد بن
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دل رتُت، ليلفظ صادوا م لصيد يفوق العد، مكررًانقف على مشهد الغنيمة والشواء، فما ظفروا بو من او 
جامع للحطب، وشاٍو للحم، كثرتو. وتتوزع األدوار بينهم، بُت قادح للنار، و بذلك على عظم الصيد و 

 أنواع الصيد من طيور وغَته. وكل ذلك جاء يف سبك حسن، ولغة ٚتيلة رصينة. مستعرًضا
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ويصف يف أخرى رحلة صيد مع ٚتاعة، كانوا قد أنسوا يف ٣تلس ٜتر يف ليلة حالكة السواد، وما إن 
 انبلج الصبح إال وىم يتطايرون على صهوات خيو٢تم منطلقُت للصيد. 

 
 
 
 
 
 

 

 

، فهم قد قضوا ليلهم يف ٣تلس ٜتر، رًاون للصيد باكء الفتية أنفسهم منذ الليل، يتهيألقد أعد ىؤال
يتعاطون العقار، وإن يف قول الراجز: عقرُت فيها ا٢تم بالعقار، روعة تصويرية يف إزىاق ا٢تم والتخلص منو 

 بشرب ا٠تمر.البتة، 
وعرضت ىذه األرجوزة الطردية لوصف ا٠تيول، فوصفتها بالسلهب وىو الطويل من ا٠تيل، وبالسرعة 

 الشديدة، وأهنا تسابق الريح.
 
  
 
 

 

 صـــــــــــــــــادوا وصـــــــــــــــــادوا مـــــــــــــــــا يفـــــــــــــــــوق العـــــــــــــــــّدا
ْــــــــــــــــــــــدا  فمـــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــىًت يقــــــــــــــــــــــدُح منــــــــــــــــــــــو زَن
ــــــــــــــــــــــــــدا ــــــــــــــــــــــــــو ورْن  وحاطــــــــــــــــــــــــــٍب طلًحــــــــــــــــــــــــــا  ل

ــــــــــــــــــــــــــــتوٍ  ــــــــــــــــــــــــــــارًا وُمْش ــــــــــــــــــــــــــــدا يوســــــــــــــــــــــــــــع ن  وق
 وفــــــــــــــــــــــاتٍح عـــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــّذٍة مـــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــّدا

ـــــــــــــــــــــــْرٍف  ـــــــــــــــــــــــّداعـــــــــــــــــــــــن ذات َع ـــــــــــــــــــــــو الن  أعرفت
ـــــــــــــــــــــــــــــــًة تلـــــــــــــــــــــــــــــــبس ُدرًا  (120)عقـــــــــــــــــــــــــــــــدا ياقوت

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة حالكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِة اإلزارِ   وليل
ــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــارِ   مــــــــــــــــــــــــّدْت جناًح  كســــــــــــــــــــــــواِد الق

ــــــــــــــــــــــــــــرَّة النهــــــــــــــــــــــــــــارِ  ــــــــــــــــــــــــــــا ُغ  ٭تجــــــــــــــــــــــــــــُب عن
ــــــــــــــــــــــــــرُت فيهــــــــــــــــــــــــــا ا٢تــــــــــــــــــــــــــم  بالُعقــــــــــــــــــــــــــارِ   عق

 مــــــــــــــــــــــــــــاٍء فيــــــــــــــــــــــــــــو روُح نــــــــــــــــــــــــــــار ّتســــــــــــــــــــــــــــم
ـــــــــــــــــــٍت الفخـــــــــــــــــــارِ   (121)يف ٣تلـــــــــــــــــــٍس ضـــــــــــــــــــّم ب

 

ــــــــــــــــــــــــــِت القمــــــــــــــــــــــــــاري  حــــــــــــــــــــــــــىت إذا مــــــــــــــــــــــــــا غّن
 والصــــــــــــــــــــــــــــبُح يف اإلســـــــــــــــــــــــــــــفارِ  ...صــــــــــــــــــــــــــــوافرًا

 قمنـــــــــــــــــــــــــــا لننفـــــــــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــــــــرض ا٠تُمـــــــــــــــــــــــــــارِ 
 (122)... بكــــــــــــــــل ِطـــــــــــــــــرٍف ســــــــــــــــْلهٍب ُمطـــــــــــــــــارِ 

 



 

521 

 (8م. الرقن التسلسلي )2022 يونيو(، 5، العذد )الخاهسالوجلذ  ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 فن األرجوزة يف الشعر األندلسي    
 

 د. خالد عمر باوزير         

، جاء بو الوصف، فوسيلة الصيد أال وىي الكلب؛ إذ أسهب يف وصفو، فهو صيود ضارٍ  أما أبرز ما
شدة سرعتو، لو أعُت ترمي بشرر، ذنبو كأهنا عقارب القفار، سريع  ط  للدماء، ضامر ا٠تصور كناية عنمتع

وىو  من ذىب، وقد أطلقو على الظيب :أيصار، لونو أصفر كأنو صيغ من ُنضار، سرعة الربق مدمر كاإلع
٧تد الراجز وظف مادة عقر، توظيًفا مستنفر، فقنصو، وأتى بو وجبة لذيذة لصاحبو، وقد لقبو بأيب العّقار، و 

 : عقرُت ا٢تَم / الُعقار/ العّقار.اشتقاقًيا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

كما جاءت لوحة طردية يف أرجوزة مزدوجة، وصف فيها الراجز رحلة صيد ٚتاعية ْتضرة رئيس ٢تم، يف 
وقوة، وبُت وسيلة الصيد من بزاة وكالٍب، وبُت طرائد من  ح، ٚتع بُت وصف ا٠تيل سرعة ولونًاوقت الصبا 

 وح  الفالة، وأرانب، وظباء، والطيور من حجل وغَته.
شــــــــــــــــــــــــــــــــاُة      

ُ
 واصــــــــــــــــــــــــــــــــطفِت الفرســــــــــــــــــــــــــــــــاُن وا١ت

ـــــــــــــــــــــــــالةُ  ـــــــــــــــــــــــــْت عـــــــــــــــــــــــــن وحشـــــــــــــــــــــــــها الَف  وفُلي
 وأُرســـــــــــــــــــــــــــــــــــلْت ٟتتفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــالبُ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــاٌر ٢تـــــــــــــــــــــــــــــــا طُـــــــــــــــــــــــــــــــاّلبُ   كأهنـــــــــــــــــــــــــــــــا ن

 ...لكــــــــــــــــــــــــــن بأيــــــــــــــــــــــــــدينا ٢تــــــــــــــــــــــــــا قيــــــــــــــــــــــــــودُ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــودُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٌت ُق  وضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارياٌت طاوي
 مـــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــل  مْســـــــــــــــــــــــود  اإلىــــــــــــــــــــــــاِب داجِ 
 وأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــفٍر يلتــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُح يف الَعجــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجِ 
 وإْن أثـــــــــــــــــــــــــــــــــارت أرنبًـــــــــــــــــــــــــــــــــا أو ِخْشــــــــــــــــــــــــــــــــــًفا

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاةُ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْت للُقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّنِص الُب  وُيس 
ـــــــــــــــــــــــــــــاةُ  ـــــــــــــــــــــــــــــْت ُجن ـــــــــــــــــــــــــــــا جن  كأهنـــــــــــــــــــــــــــــا وم
 يشــــــــــــــــــــــتد  منهــــــــــــــــــــــا البحــــــــــــــــــــــُث والط ــــــــــــــــــــــالبُ 
ابُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًت   تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاُفها فيخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُب ال
 صـــــــــــــــــــــــــــالدٌم مـــــــــــــــــــــــــــن فوقهـــــــــــــــــــــــــــا أُســـــــــــــــــــــــــــودُ 
 مــــــــــــــــــــــــا إْن ٭تــــــــــــــــــــــــس  وطَأىــــــــــــــــــــــــا الّصــــــــــــــــــــــــعيدُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِض  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجِ وأب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْرباُلو كالع  ِس
 ككوكــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍب يُزىــــــــــــــــــــــــــــــــــــُر أو ِســــــــــــــــــــــــــــــــــــراجُ 
ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــواٍن حتف ــــــــــــــــــــو دون ت ــــــــــــــــــــت ل  (124)كان

 

 يتبُعــــــــــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــــــــــــيوٍد ضـــــــــــــــــــــــــــــارِ 
 ظـــــــــــــــــامي الضـــــــــــــــــلوع، ضـــــــــــــــــامر األخصـــــــــــــــــارِ 
 كأنّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو يف عقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة الزنّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ 
 بــــــــــــــــــــــــأعٍُت مل تـُْغـــــــــــــــــــــــــِض مــــــــــــــــــــــــن ُعـــــــــــــــــــــــــّوارِ 

ــــــــــــــــــــُت   ا٢تـُـــــــــــــــــــْدِب واألشــــــــــــــــــــفارِ كــــــــــــــــــــاٞتمِر ب
 .. أســـــــــــــــرُع مـــــــــــــــن بـــــــــــــــرٍق ومـــــــــــــــن إعصـــــــــــــــارِ 
ــــــــــــــــــــون جــــــــــــــــــــٌت هبــــــــــــــــــــارِ  ــــــــــــــــــــن ل  أصــــــــــــــــــــفر م
ــــــــــــــــــــــن الن ضــــــــــــــــــــــارِ   (123)كأ٪تــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــيَغ م
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 فن األرجوزة يف الشعر األندلسي    
 

 د. خالد عمر باوزير         

وٮتتم مشهد الطرد باالستمتاع بلذائذ ما قنصوه من طرائد، فمدت مائدة هبا من الطبيخ والشواء وكل 
 .(125)ملذوذ من الغذاء

ىكذا بدت لنا األرجوزة األندلسية يف موضوعها الشعري، فهي قد تناولت موضوعات تكاد تكون 
نفسها موضوعات شعر القصيد، كا١تدح والوصف وا٠تمريات، والطرديات، والشوق واٟتنُت، والزىد والوعظ، 

ندلس، حيث وفرة فإن ىذه ا١توضوعات تكشف عن الواقع األندلسي من حيث ظاىرة النزه الطردية يف بالد األ
الوح  بأنواعو، والطيور، واٟتيوانات الربية من أرانب، وظباء ونعام وغَتىا، و٦تارسة فن الفروسية بامتطاء 
ا٠تيول والصيد هبن، والسباق عليهن، إضافة إىل ما يكون أثناء تلك األجواء الطبيعية من انعقاد ٣تالس اللهو 

يد بشكل ٚتاعي. كما كشفت عن تغلغل فن األرجوزة يف الشؤون واألنس وا٠تمرة، والتهيؤ للعبة الطرد والص
السياسة؛ لتعاًف موضوعات ىي من ا٠تطورة ٔتكان، كاٟتديث عن البيعة وشأهنا وعقدىا وميثاقها، ٦تا لو بعد 
سياسي واجتماعي ٔتبايعة اجملتمع بفئاتو ويل عهد البالد كبيعة أيب ٭تِت زكرياء اٟتفصي، حيث جاءتو ٚتوع 

١تناسبة. كما  وٖتول ا١تقام إىل مشهد عرس اجتماعي هبذه ا ،ئُت وا١تبايعُت، وقامت سوق األدب واإلنشادا١تهن
عن ٕتارب بعض الشعراء يف معاناهتم من الغربة، ليدق جرس الشوق واٟتنُت يف  كشفت األرجوزة أيًضا

 زيدون. بديع كما عند ابن رجزييف قالب  يخرجوا تلك ا١تشاعر اٞتياشة شعرًاقلوهبم، ف
 المبحث الثالث: البناء الفني واإليقاعي:

 : نهج األرجوزة:أواًل 
، مثلما مل تسلك يف هنجها البنائي مسلًكا معهوًدا أو مقيًدا أن األرجوزة يف األندلس لقد الحظنا كثَتًا

اجيز ا١تدحية، كمدحية ىي عليو القصيدة من حيث االبتداء ٔتقدمة من طللية أو غزلية أو غَتىا، حىت يف األر 
ها بالتوطئة باٟتديث عن البيعة )مناسبة إذ مل يفتتحها بإحدى تلك ا١تقدمات التقليدية، بل استهل ابن األبار؛
يفتتحها ٔتقدمة غزلية، ما  ا(، مث خلص منها إىل موضوع ا١تدح، بيد أنا ٧تده يف قصائد ا١تديح كثَتً األرجوزة

 .(126)مقدمات أُخر قليلة الورود كالطللية وا٠تمرية والبحرية وعشرين مرة، إضافة إىل بلغت ٜتًسا
إن خلو األرجوزة من أية مقدمة تذكر، وانعتاقها من مثل ىذه التقاليد الصارمة، كان إحدى العالمات 

 ة يف بنائها االفتتاحي با١تقدمة،ا١تائزة بينها وبُت القصيدة، وإذا كانت األرجوزة األموية قد ٨تت منحى القصيد
إىل طبيعة ىذا النوع الشعري وكينونتو، من  -يف نظرنا  -ية خلت من كل ذلك، ولعل مرد ذلك ن األندلسفإ

حيث ما يتيحو من سهولة النظم عليو وسرعتو واالرٕتال يف ا١توقف وا١تقام، واالنطالق يف ذلك دون تقاليد 
 معينة.

لداخلة على نكرة، ومن أمثلة ذلك قول تعددت طرائق االفتتاح وصيغها، فمن األراجيز ما تفتتح بالواو ا
 :(127)ابن أيب الصلت يف وصف مدينة اإلسكندرية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِء       ّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِة البن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍة عادي  وبْل

 

 

 فســــــــــــــــــــــــــــــــــيحة األقطــــــــــــــــــــــــــــــــــاِر واألرجــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ  

 



 

528 

 (8م. الرقن التسلسلي )2022 يونيو(، 5، العذد )الخاهسالوجلذ  ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 فن األرجوزة يف الشعر األندلسي    
 

 د. خالد عمر باوزير         

 :(128)وافتتاح ابن ىانئ ٜتريتو بقولو
 وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِخ العِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــْرنُِت جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثليِق      

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروقِ    ُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو ٍع ٔتثلن

 

 

 :(129)ويأيت ىذا األسلوب كذلك يف افتتاح بعض أراجيز الطرد، كقول ابن ٛتديس
 
 
 

 وكقول ابن ىانئ يف افتتاح وصف جّلنارة:
 وبنـــــــــــــــــــــــِت أيـــــــــــــــــــــــٍك كالشـــــــــــــــــــــــباب النْضـــــــــــــــــــــــِر      

 

 

ــــــــــــــــــــُت الغصــــــــــــــــــــون ا٠ُتْضــــــــــــــــــــرِ    (130)كأهّنــــــــــــــــــــا ب

 

 

القص أو اٟتكي،  يفيد ،(131)الواو، اليت تسمى بواو رّب أو عوض من ربّ ولعل االستهالل ىنا ْترف 
، على أن األمر مًتوك للراجز أن ٮتتار ما يناسب ا١توقف وسرد وقائع معينة، السيما يف الطرد وا٠تمر

، الشعوري، كافتتاح ابن زيدون أرجوزتو بأسلوب النداء، إذ ينقلنا مباشرة إىل عا١تو الشعوري والنفسي البئيس
حيث انصباب الدمع، وذوبان القلب! ويف موقف آخر حيث الفرح واٟتبور، تستهل أرجوزة التهنئة للوزير ابن 

 عصام بأسلوب فرائحي غامر:
 عـــــــــــــــــــــاَد فيــــــــــــــــــــو الســـــــــــــــــــــْعدُ  بعيــــــــــــــــــــدٍ  أىــــــــــــــــــــاًل 

 الــــــــــــــــــــــــوزير" يشــــــــــــــــــــــــدوفكل نــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــدى "

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو واٟتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ    الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكُر هلل ب

ــــــــــــــــــــــادُ   (132)جــــــــــــــــــــــاءت ٔتــــــــــــــــــــــا أّملتــــــــــــــــــــــو األعي

الرباعة والبالغة، من حيث الداللة على موضوعها ا١تسوق، وإحداث الدىشة إن لبعض ىذه ا١تطالع من  
فإن الشعر قفٌل أّولو مفتاحو، وينبغي على الشاعر أن االىتمام با١تطلع أمر مقرر نقديًا، "أو التأثَت يف ا١تتلقي، و 

 .(133)٬تّود ابتداء شعره، فإنو أول ما يقرع السمع، وبو يستدل على ما عنده من أول وىلة"
فابن األبار يف أرجوزتو ا١تدحية يستهلها ٔتطلع، يشي بأمر فيو غبطة وفرحة وسرور، وىو تقّلد والية العهد 

ٮتتزن ىذه الغبطة، فيعلن عنها بأىازيج أو أناشيد يف ٣تمع  َت اٟتفصي أيب ٭تِت، ويستعمل دااًل افتتاحًيالألم
 ومهرجان حاشد، بقولو : أشدو.

ــــــــــــــــِدي   ــــــــــــــــَط الن  اٟتاشــــــــــــــــِد      أشــــــــــــــــدو هبــــــــــــــــا وْس

 

 

ـــــــــــــــــــــرِر ا١تراشـــــــــــــــــــــدِ   ـــــــــــــــــــــاحًة مـــــــــــــــــــــن ُغ  (134)وّض

وٗتتزل ىذه ا١تطالع ما يريد الراجز التعبَت عنو يف أرجوزتو، مثلما يطالعنا بو أشهب العريب يف رباعيتو يف  
، ٖتقق لو فيو من ا٢تناء واألنس واٟتبور، ومل يكدر ي؛ إذ وصف ذلك اليوم البهيج وصًفا ٚتياًل مدح القسطل
  :(135)صفاءه شيء

 أفضـــــــــــــــــــُل مـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــاءْت بـــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــدىورُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُس واٟتب  ومت  فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو األُن

 

ــــــــــــــــــــــــــــــوٌم حــــــــــــــــــــــــــــــواه كل ــــــــــــــــــــــــــــــو الســــــــــــــــــــــــــــــرورُ    ي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــْب صـــــــــــــــــــــــــــــــــــفاَءه تكـــــــــــــــــــــــــــــــــــديرُ   ومْل يِش

 

 وليلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة حالكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِة اإلزارِ 

 كســـــــــــــــــــــــــواِد القـــــــــــــــــــــــــارِ   مـــــــــــــــــــــــــّدْت جناًحـــــــــــــــــــــــــا
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للصيد، ونقطة انطالق السيما  ية، تؤثر االستهالل بالزمن مدخاًل مالئًمان بعض األراجيز كالطردعلى أ
 يف إحدى طردياتو: يف وقت الصباح الباكر، وىو ما طالعنا بو ابن ٛتديس

 
 
 

 : الصورة الفنية في األرجوزة:ثانًيا
إذ ينقل مستوى ا٠تطاب من  اصر الشعرية يف النص األديب عامة؛٘تثل الصورة الشعرية أحد أبرز عن

ويسافر بو على بساط ا٠تيال  ،النفعية إىل اٞتمالية، ومن اإلقناع إىل اإلمتاع، ويضخ يف النص رونق الفن
 ا٠تالق.

عرية من خالل استعما٢تا استعمااًل والصورة تشكيل لغوي خاص، يرتفع الشاعر والراجز هبا إىل درجة الش
ات غنية، تتجاوز مدلولو ا١تعجمي إىل دالالت جديدة، ينهض يف رٝتها بإ٭تاء فنًيا، فتجد الدال مشحونًا

 ا٠تيال والسياق والًتكيب وا١تقصد الفٍت الذي يتوخاه ا١تبدع من ذلك.
ومن ينعم النظر يف التشكيل الصوري يف األرجوزة، يرجع بصره بطاقة تصويرية، يشكلها عنصر التشبيو 

الفت أن الصورة الفنية تتشكل يف صور جزئية متعددة، متتابعة، تشكل بقدر كبَت، تعضده االستعارة، واألمر ال
 يف النهاية لوحة فنية رائعة.

يف تشكيل الصورة الشعرية، وقد أدرك النقاد والبالغيون العرب  د التشبيو فن العرب األكثر حضورًايع
هر الفطنة والرباعة، كما أنو أشرف الكالم ومظيف الشعر وأنو مكمن الشاعرية، و  ىذه األ٫تية القصوى للتشبيو
التشبيهات يستحوذ على الذوق األندلسي كثَتًا، ويعد كتاب "ل ، بل ٧تده أيًضا(137)مقتل من مقاتل البالغة

من أشعار أىل األندلس" خَت شاىد على ذلك، فهو يعرض يف شواىده واختياراتو ١تلكة التصوير عند 
حىت أصبح طلب الصورة فيو غاية كربى بل أصبح بعد " سياألندلسيُت يف زمن مبكر من تاريخ الشعر األندل

 .(138)زمن أكرب غاية"
 :(139)ولنا أن نقف عند بعض النماذج، ٨تلل بنية التشبيو، ووظيفتو، من ذلك وصف ابن ىانئ ٞتّلنارة

ـــــــــــــــــــــــِت أيـــــــــــــــــــــــٍك كالشـــــــــــــــــــــــباب النْضـــــــــــــــــــــــِر        وبن

 َجنــــــــــــــــــــــــــاُن بـــــــــــــــــــــــــــاٍز أو جنـــــــــــــــــــــــــــان صـــــــــــــــــــــــــــقرٍ 

 مــــــــــــــــــــــن ٨تــــــــــــــــــــــر كأ٪ّتــــــــــــــــــــــا ٣ت ــــــــــــــــــــــْت دًمــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــت ّتــــــــــــــــــــــــــدول ــــــــــــــــــــــــــن ٜتــــــــــــــــــــــــــرِ  أو روي  م

 جـــــــــــــــاءت ٔتثــــــــــــــــل النهـــــــــــــــد فــــــــــــــــوق الصــــــــــــــــدرِ  

 

ـــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــُت الغصـــــــــــــــــــــــــون ا٠ُتْضـــــــــــــــــــــــــرِ    كأهّن

 قـــــــــــــــــــــــــــــــد خّلفتـــــــــــــــــــــــــــــــو َلْقـــــــــــــــــــــــــــــــوٌة بـــــــــــــــــــــــــــــــوكرِ 

ـــــــــــــــــــــــــٍة مـــــــــــــــــــــــــن ٚتـــــــــــــــــــــــــرِ   أو نشـــــــــــــــــــــــــأْت يف ترب

ــــــــــــــدىرِ  ــــــــــــــدىر صــــــــــــــرف ال  أو كــــــــــــــف  عنهــــــــــــــا ال

ـــــــــــــــــــاث اٟتمـــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــًت  عـــــــــــــــــــن مثـــــــــــــــــــل اللث  تف

 

 ١تّــــــــــــــــــــا رأيـــــــــــــــــــــُت الصــــــــــــــــــــبَح قـــــــــــــــــــــد تبـــــــــــــــــــــّدى

ّــــــــــــــــــــو يف الشــــــــــــــــــــرِق ســــــــــــــــــــيٌل مــــــــــــــــــــّدا  (136)كأن
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صورة تتأسس على التشبيو ا١تتتابع، يف بنية يعّدد فيها ا١تشبو بو،  ئ يف تصويره للجّلنارة، يرسم ٢تافابن ىان
بُت الكاف، وكأّن، ومثل، دون ذكر وجو الشبو، ليًتك للخيال ٗتيل ىذه النّوارة، كما ينوع يف أداة التشبيو 

ي ىذه اللقطات، وكأٍل بو يقلب بصره وٯتتح خيالو، ال يدر  مستخدًما حرف العطف: أو للتخيَت، مستعرًضا
أي صورة ٮتتار ليقدمها للمتلقي، فمشهد اٞتلنارة مغٍر لدرجة أن الراجز ذىب يلتقط ٢تا كل ىذه الصور 

 ا١تتنوعة ا١تتتابعة. 
يستهل لوحتو بًتكيب استعاري موجز، يف قولو: وبنت أيٍك، فهي يف انتمائها إىل عامل النبات، أنثى، 

ة عن اٞتلنارة، ل االستعارة التصر٭تية، أو أنو عرب بالبنت كنايفبدت لنا اٞتّلنارة من أول منظر أهنا بنت على سبي
تشبيهية متتابعة يف ريعاهنا ولوهنا وشكلها، فهي يف عنفواهنا ونضجها وإشراقة تفتحها، كأهنا  مث ينسج ٢تا صورًا

من زاوية، بنت شابة يف مقتبل العمر والرونق، وىي ذات لون أٛتر قاٍن، وىنا يربز لنا صورهتا اللونية بأكثر 
فهي يف اٛترارىا كأهنا قلب باز أو صقر، أو صغَت أنثى عقاب وىو يبدو بلونو األٛتر، واستعمل حرف 

كأّن، للداللة على شدة التشابو وعمقو بينها وبُت شكل القلب واٛتراره، ومل يكتف بذلك، بل دىتو "التشبيو 
كأّن"، فهي كأهنا ومصدرىا، موظًفا مرة أخرى " ، وذىب يعلل سرىاىذه اٟتمرة الشديدة اليت اكتستها اٞتلنارة

قطعة دم ٣ُتّت من ٨تر، أو نزفت منو، بل رٔتا نشأت يف تربة من ٚتٍر، فهي قطعة ٚتر، أو لعلها سقيت من 
ٜتر، فأخذت لوهنا، ليصل يف النهاية إىل رسم لوحة غزلية تكشف شكلها، وتناسب كوهنا بنت وأنثى، يف بنية 

بيو التمثيلي، فشبو ٙترة الرّمان يف كرويتها وبروزىا من زىرة اٞتلنارة بالنهد فوق الصدر، تشبيهية من نوع التش
أي ٗترج وتتفتح عن اللثاث وىوما حول األسنان من اللحم، ويف تشبيو الرمان بالنهد صورة  ،وكأهنا تفًت

 معكوسة أو مقلوبة عما ُدرج من تشبيو النهد بالرمان.   
من الشاعرية والبالغة ىو الذي تستخدم فيو   دورانًا يف الشعر، وأعظمها قدرًاإن أكثر أشكال التشبيو 

بيو يف الشعر حىت إهنا لتعد األداة األساسية للتش ؛(140)كأّن، ١تا تقيمو من ٗتييل، وتنهض بو من صورة فنية
رية الواردة ، إذ تستأثر ٔتا يربو على نصف النماذج الشع(141)التشبيهات" السالف الذكراألندلسي يف كتاب "

 . (142)فيو
و٦تا يعزز ىذا األمر ما طالعنا بو الكالعي يف تصوير التحية األخوية اليت زّفها ألحد أصدقائو،  
 : (143)بقولو
 
 
 

 

اف، أبلغ من الك أغراًضا بالغية، فهي أواًل لكاف، وتكرارىا ثالث مرات كأّن" ىنا دون اإن الستعمال "
وىي إ٪تا تستعمل حيث يقوى الشبو، حيث يكاد الرائي يشك يف أن ا١تشبو ىو يف إفادهتا تقوية التشبيو، "

األداة شدة قرب ا١تشبو وىو ىنا ، فأفادت ىذه (144)"بو أو غَته، ولذلك قالت بلقيس: )كأنو ىو(ا١تشبو 

 كأهّنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا١تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُك وال ختـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُس وال غمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ   كأهّن
 كأهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يف اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذِة ا١تنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ 
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: وال ختام، وىي يف ك، فكأهنا مسك، وأكد ذلك بتذييلوورائحتها با١تشبو بو وىو ا١تس " يف عبَتىا"التحية
: وال غمام، ٭تجب ضوءىا عن ىذا اإلشراق بقولو أيًضا وشدة إشعاعها كأهنا الشمس، معززًاإشراقها 

 الناظرين، كما شبهها يف لذهتا وحالوهتا كأهنا ا١تنام ا٢تادئ الذي يريح البدن.   
كأن" للجملة الشعرية ضاعف من قدرهتا يف استفزاز ا٠تيال، ودفع ا١تتلقي إىل التهيؤ والتأىب إن تصدر "

" كما عرية ٔتا شكل من ظاىرة "التدوَلالستقبال الصورة، كما إن تكرارىا ىنا ثالث مرات عّمد الصياغة الش
احدة بلون من يسميها صالح فضل وىي معدالت تكرار مثل ىذه األدوات يف ا١تقطوعة الشعرية الو 

 .  (146)بغية الوصول بالصياغة إىل درجة عالية من الوجد ا١توسيقي والنشوة اللغوية"؛ "(145)اإلٟتاح
إنا لنلفي الصورة يف األرجوزة ترسم يف لوحات، أو صور جزئية تتكامل لتشكل لوحة متسقة، تتنوع 

 سو: عناصر تشكيلها مثلما ىو األمر يف تصوير ابن ٛتديس لليلة من ليايل أن
 
 
 
 
 
 
 

صر االستعارة، فاستعار ٢تا إزارًا حالًكا، عمد الراجز يف تصوير قتامة ىذه الليلة وشدة سوادىا، إىل عن
ن ا١ترأة إ٪تا يكون ثوهبا شاماًل أسود، ليعمق داللة االشتمال واالنتشار الكلي للظالم، أل إزارًا وكأهنا امرأة تلبس

إذ شبو الليلة بطائر ٯتد جناحو األسود كسواد القار،  لبدهنا كاماًل، مث رسم منظرًا آخر لتصوير ىذا السواد؛
 وكل ىذه الصور تدل على وحشة ىذه الليلة وشدة سوادىا.

وحيوية وإشراق، إذ استعمل دال  اٞتانب اآلخر، أيت لنا بصورة استعارية تشخيصية فيها حركة على أنو يف
لو، بالُعقار وىي ا٠تمرة، فالراجز صور ما كان  لة الدماء، ليذبح بو ا٢تم إزىاًقاالعقر" وىو اٞترح أو الذبح وإسا"

، وما يثَته ىذا الدال من رة التصر٭تيةلعقر من باب االستعاعليو يف ليلتو تلك وىو معاقر للخمرة، وشربو با
كن تلك ليقطع بو ا٢تم ا١تخّيم عليو، ويزىق روحو، ومل ت والفتك، وكأنو استل  سكيًنا أو سيًفا البط  واٞترح

الُعقار لًتكيز الداللة وتعميقها، وإغناء لإليقاع  اٞتناس االشتقاقي بُت عقرت/ األداة سوى ا٠تمرة، موظًفا
 الداخلي.

ًتاق واشتعال بـ "روح نار" إىل تشبيو ماء ىذه ا٠تمرة يف وىجها وما تًتكو يف النفس من احمث عمد 
بُت متضادين: ا١تاء والنار، فالصورة بنيت على عنصر التضاد، وما يثَته من مفارقة بُت العنصرين، وأن  جامًعا

 وليلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة حالكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِة اإلزارِ 

ـــــــــــــــــــــــــــارِ   مـــــــــــــــــــــــــــّدْت جناًحـــــــــــــــــــــــــــا  كســـــــــــــــــــــــــــواِد الق

ـــــــــــــــــــــــــــــــرَّة النهـــــــــــــــــــــــــــــــارِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــا ُغ  ٭تجـــــــــــــــــــــــــــــــُب عن

ـــــــــــــــــــــــــــــرُت فيهـــــــــــــــــــــــــــــا ا٢تـــــــــــــــــــــــــــــم  بالُعقـــــــــــــــــــــــــــــارِ   عق

ـــــــــــــــــــــــــار ـــــــــــــــــــــــــو روُح ن ـــــــــــــــــــــــــاٍء في  (147)ّتســـــــــــــــــــــــــم م
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عل ويلهب يف النفس نار اللذة سر لذة ا٠تمرة وفعلها الساحر إ٪تا تأثَتىا باجتماع ىذين العنصرين، ماء يش
 والنشوة.

 ن الصيد كالكالب، كما يف قول ابنىذا، ومل ٗتل األرجوزة من الصورة الكنائية، السيما يف وصف حيوا
 ٛتديس:
 
 
 
 
 
 

ظامي  ة يف قولو:فابن ٛتديس يرسم صورة ضافية بل قل لوحة فنية لكلب الصيد، منها الصورة الكنائي
 الضلوع، ضامر األخصارِ 

ن قوتو وسرعة جريو وطراده، : ظمأه ىنا كناية عن تعطشو للدم، كما إن ضمور أخصاره كناية عفإن
 ضامر، لتعميق داللة االختالء، ومن ٙتة السعي ١تلئو وإشباعو. اٞتناس الناقص بُت: ظامي/ موظًفا

زة إىل الشعرية، ويضمن ٢تا مكانًا يرتقي باألرجو  لصورة الفنية يف األرجوزة، عنصرًا شعريًاىكذا، بدت لنا ا
 يف عامل اإلبداع الفٍت. مكيًنا

 ثالثًا: اإليقاع الموسيقي:
 وزن األرجوزة: -أ 

يعد ْتر الرجز ىو القالب الوزٍل الذي نظمت عليو األرجوزة، وىو ْتر مفرد، يتألف من وحدة وزنية 
والرَجز شعر ابتداء أجزائو سببان مث وتد، وىو وزن يسهل يف تفعلن، ا١تؤلفة من سببُت ووتد، "سباعية: مس

وا١تنهوك وىو الذي قد السمع ويقع يف النفس، ولذلك جاز أن يقع فيو ا١تشطور وىو الذي ذىب شطره، 
 .(149)"ذىب منو أربعة أجزائو، وبقي جزآن

وسبب اضطرابو جواز البحر بأنو أكثر البحور اضطرابًا، من حيث تعدد تشكيالتو وصوره، " وينماز ىذا
حذف حرفُت من كل تفعيلة من تفعيالتو، وكثرة إصابتو بالزحافات، والعلل، والشطر، والنهك، واٞتزء، فهو 

، فال يبقى على حال واحدة. وقيل ٝتي بذلك؛ ألن الشائع منو ا١تشطور ذو الثالثة ور تقلًباحمن أكثر الب
 .(150)على ثالث قوائم  و ما ُشّد إحدى يديو، وبقي قائًمااألجزاء، فهو هبذا شبيو بالراجز من اإلبل، وى

، ونوعوا يف نظًماطية الشعراء لكثرة ما ركبوه من البحور الكثَتة االستعمال حىت ٝتي ٔتإنو " كما
. ومن أىم تشكيالتو: الرجز التام الصحيح، التام ا١تقطوع، الرجز اجملزوء الصحيح، الرجز (151)تشكيالتو"

 يتبُعـــــــــــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــــــــــــــيوٍد ضــــــــــــــــــــــــــــــارِ 
 ظــــــــــــــــــامي الضــــــــــــــــــلوع، ضــــــــــــــــــامر األخصــــــــــــــــــارِ 
ّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة الزن ّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو يف عق  كأن
 بــــــــــــــــــــــــــأعٍُت مل تـُْغــــــــــــــــــــــــــِض مــــــــــــــــــــــــــن ُعــــــــــــــــــــــــــّوارِ 

 (148)واألشــــــــــــــــفارِ كـــــــــــــــاٞتمِر بـــــــــــــــُت ا٢تُـــــــــــــــْدِب 
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مفعولن"، ، وتنقل إىل "مستفعل"وىو ما كانت عروضو مقطوعة " ا١تشطور، ولو تشكيالت: ا١تشطور ا١تقطوع:
 وعروضو ىذه ىي ضربو على وفق ما يرى العروضيون. 

 األنماط اإليقاعية لألرجوزة األندلسية:
 تعددت التشكالت اإليقاعية وأ٪تاطها يف األرجوزة، تتمثل يف اآليت:

الرجز ا١تشطور، أو كما تسميو اٞتواىري مصرع التمام، وىو أن تأيت ٚتيع أبيات األرجوزة مصرعة، بالتزام  .5
، وىذا النوع ىو اٞتاري (152)ياتالقافية ا١توحدة يف كل شطر من أشطر األرجوزة مهما بلغت من أب

جرير وذي الرمة، و ، لشماخ وأيب النجم العجلي والعجاجاالستعمال منذ العصر األموي، كما يف أراجيز ا
. ونظرة يف ديوان رؤبة (153)وغَتىم ٦تن نظموا من ا١تخضرمُت يف الرجز كأيب ٩تيلة والعماٍل ورؤبة وبشار

، ٧تد أن أراجيزه ٚتيعها قد جاءت من ىذا وأكثرىم رجزًاالرّجاز ا١تخضرمُت  بن العجاج بوصفو أشهر
النوع من الرجز ا١تشطور، بل إنو ليعد الصورة الوزنية ا١تفضلة كذلك ألراجيز ا١تدائح واألىاجي والوصف 

 .(154)والطرد يف العصر العباسي
١تشطور الصحيح ا األرجوزة األندلسية، ولو تشكالن:يف  يقاعي أكثر األ٪تاط حضورًاٯتثل ىذا النمط اإل
 وا١تشطور ا١تقطوع.

مستفعلن"، مع جواز أن يدخلها زحاف تأيت تفعيلة عروضو وضربو صحيحة "ا١تشطور الصحيح: و  . أ
 ا٠تنب أو الطي أو كال٫تا. كقول ابن األبار يف مدحتو:
 أشــــــــــــــــدو هبــــــــــــــــا وْســــــــــــــــَط النــــــــــــــــِدي  اٟتاشــــــــــــــــِد      

 ســـــــــــــــــنا الصــــــــــــــــــباِح مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــناىا الواقــــــــــــــــــدِ 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــرِر    ا١تراشـــــــــــــــــــــــــــدِ وّضـــــــــــــــــــــــــــاحًة مـــــــــــــــــــــــــــن ُغ

 (155)ِشـــــــــــــــــــيدْت مبانيهـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــى قواعـــــــــــــــــــدِ 

 ون تفعيلة عروضو وضربو يف صيغة "مستفعْل"، وتنقل إىل "مفعولن"، وكثَتًاا١تشطور ا١تقطوع: وفيو تك . ب 
فتنتقل إىل فعولن. ويكاد ىذا الشكل يستحوذ على كثَت  : معولنما يدخل عليها زحاف ا٠تنب، فتكون

 من األراجيز. كقول ابن زيدون يف أرجوزتو البائية:

 
 

 وكقول ابن ٛتديس يف طرديتو الدالية:
 
 

 وكقول الكالعي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــؤثرِك الســــــــــــــــــــــــــــــــــالمُ   زاَرَك مــــــــــــــــــــــــــــــــــن ُم

 (158)مــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــّرِت األيّــــــــــــــــــــــامُ  ُمكــــــــــــــــــــــررًا
 
 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــْئَت أْن تصـــــــــــــــــــــــــوبا ـــــــــــــــــــــــــْب ماِش ـــــــــــــــــــــــــُع ُص ـــــــــــــــــــــــــا دْم  ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤادي آَن أْن تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذوبا  (156)وي

 
 ١تّــــــــــــــــــــا رأيـــــــــــــــــــــُت الصــــــــــــــــــــبَح قـــــــــــــــــــــد تبـــــــــــــــــــــّدى 

ّــــــــــــــــــــو يف الشــــــــــــــــــــرِق ســــــــــــــــــــيٌل مــــــــــــــــــــّدا  (157)كأن
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 فن األرجوزة يف الشعر األندلسي    
 

 د. خالد عمر باوزير         

ولعل إيثار ىذا الشكل اإليقاعي ألنو يركز اإليقاع أكثر يف كلمة القافية، وٯتنحها سرعة يف االنطالق، 
 بسبب ىذا االختصار الذي طرأ على التفعيلة، فضمرت حىت بقي منها ٜتسة حروف يف الغالب.

وىو الذي يشتمل كل بيت فيو على قافية ملتزمة بُت شطريو، ٗتالف قافية البيت الذي : "الرجز المزدوج .2
واٟتكمة وا١تواعظ متحللُت من قيود  قد ٞتأ إليو الشعراء لنظم العلوم، و (159)قبلو والبيت الذي بعده"

حايب اٞتليل عثمان بن . وقد وقفنا من ذلك على أرجوزة ابن ا١ترابط يف إلغازه باسم الص(160)القافية
 عفان، يف قولو:

ــــــــــــــــــحر يف إلغــــــــــــــــــازه ــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن أتــــــــــــــــــى بالس   ي
ــــــــــــــــــــــــــو قــــــــــــــــــــــــــد ظهــــــــــــــــــــــــــرا ــــــــــــــــــــــــــذي أخفيَت  إّن ال
 إْن ُتســــــــــــــــــــــــــــــــــقِط األوَل منــــــــــــــــــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــــــــــــــــــددُ 

 

 وبلّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَغ الغايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَة يف إ٬تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازِه 
ــــــــــــــــــــف ٮتفــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــناه هبــــــــــــــــــــرا  وكي

ـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــو بلـــــــــــــــــــــــدُ  أو ثانًي  (161)جـــــــــــــــــــــــاءك من
متنوع  وتتنوع النغمات، ٦تا خلق إيقاًعا فأنت ترى بأن القافية تتحد يف كل شطري بيت، وتتعدد األرواء، 
 ا١توسيقى، وا١تزدوج ىنا يأيت صحيح العروض والقافية عادة.

 ويف ىذا النمط أو الشكل اإليقاعي صيغت األراجيز العلمية والتارٮتية األندلسية كأرجوزة الغزال يف قولو: 
 (162)ىذا الذي ٨تن معوْ  أدركُت يف ا١تصر ملوًكا أربعْو  وخامًسا

تتغَت فيو القافية كل ثالثة أشطر، و٘تثل قافية الشطر الرابع القافية ا١تركزية، قافية العمود، : و رجز المثلثال .1
 وىي اليت تتكرر يف األرجوزة كلها. ولعل ىذا الشكل اإليقاعي مهد لظهور ا١تخمس الشعري. 

 من أمثلة ذلك كاألرجوزة ا١تدحية الدالية يف الوزير ابن عصام: 

ـــــــــــــــــــــدٍ  أىـــــــــــــــــــــاًل  ـــــــــــــــــــــو الســـــــــــــــــــــْعدُ  بعي  عـــــــــــــــــــــاَد في
ـــــــــــــــــــــــــدى " ـــــــــــــــــــــــــوزير" يشـــــــــــــــــــــــــدوفكل نـــــــــــــــــــــــــا ل  ال

ـــــــــــــــــــًة طـــــــــــــــــــاَف هبـــــــــــــــــــا ُحّجاُجهـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــا كعب  ي
 وللهــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــَّتنا منهاُجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــى بالســـــــــــــــــــناء والســـــــــــــــــــٌت ـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن ٖتّل  ي
ــــــــــــــــــٌت

ُ
ــــــــــــــــــٌت هبــــــــــــــــــا زىــــــــــــــــــُر ا١ت ــــــــــــــــــًة ٬ُت ــــــــــــــــــا جّن  ي

 

 الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكُر هلل بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو واٟتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ  
 جـــــــــــــــــــــــــــاءت ٔتــــــــــــــــــــــــــــا أّملتــــــــــــــــــــــــــــو األعيــــــــــــــــــــــــــــادُ 
ــــــــــــــــــــــد جى ِســــــــــــــــــــــراُجها ــــــــــــــــــــــْنِح ال ــــــــــــــــــــــَُت يف ُج  ين

 واإليــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادُ  فيحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــُد اإلصـــــــــــــــــــــــــــــــــــدارُ 
ـــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــان أُمن ـــــــــــــــــــــــــــــن الزم ـــــــــــــــــــــــــــــا م  وخوفُن

ــــــــــــــــــــــــورّادُ ومــــــــــــــــــــــــوردً  ُــــــــــــــــــــــــروى هبــــــــــــــــــــــــا ال  (163)ا ي
، كما أنو ٬تمع يقية، تغٍت اإليقاع والداللة مًعاونالحظ أن يف ىذا التناوب اإليقاعي من انتقاالت موس 

يف بُت عنصري التماثل واالختالف، فالثالثة األشطر األوىل تتفق يف قافية واحدة، وٗتتلف مع نظَتاهتا 
 اجملموعات التالية، بينما تتفق ٚتيعها يف قافية الدال، اليت ٘تثل ا٠تيط الذي ٬تمع اٞتميع.
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 د. خالد عمر باوزير         

: وىو مثل السابق، غَت أن تغَت القافية يكون بعد أربعة أبيات أو شطور، تتفق يف قافية الرجز المربع .1
لألرجوزة مثلما رأينا يف الرجز واحدة. وىذا أشبو با١تزدوج أو تطوير لو، ألنو ليس ىناك قافية موحدة 

 ا١تثلث. وعلى مثلو جاءت أرجوزة أشهب العريب يف مدح القسطلي:
 هلِل َدر  ماجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍد َٝتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍع      
ـــــــــــــــــــــعِ  ـــــــــــــــــــــاِت ا٢تُّم  يفضـــــــــــــــــــــُح صـــــــــــــــــــــْوَب الغادي
 َصــــــــــــــــــــــْلٍت كمــــــــــــــــــــــنْتِ ا١تِْقضــــــــــــــــــــــِب اُٟتســــــــــــــــــــــامِ 
 يلقـــــــــــــــــــــــــى الُعفـــــــــــــــــــــــــاَة ُمشـــــــــــــــــــــــــرَق الَقســـــــــــــــــــــــــامِ 

 إْن شــــــــــــــــــــْئَت أن تبصــــــــــــــــــــَر بــــــــــــــــــــدَر احملفــــــــــــــــــــلِ  
ــــــــــــــــــــــنَة  ْمحــــــــــــــــــــــلِ والس 

ُ
 الّشــــــــــــــــــــــهباَء غيــــــــــــــــــــــَث ا١ت

 

 أغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  وّضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِح اٞتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت أروعِ  
ْشــــــــــــــــــــــــرَعِ 

َ
ــــــــــــــــــــــــُت ا١ت ع

َ
ــــــــــــــــــــــــْذِب ا١ت  ّتــــــــــــــــــــــــوده الع

ســــــــــــــــــــــــــــــامِ 
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــاِه وا١ت ب

ُ
 جــــــــــــــــــــــــــــــل  عــــــــــــــــــــــــــــــن ا١ت

 واٞتـــــــــــــــــــــــيَ  يـــــــــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــــــر وع ذا البســـــــــــــــــــــــامِ 
ــــــــــــــــــــــــثَ  ــــــــــــــــــــــــلِ  وســــــــــــــــــــــــاعَة الن ــــــــــــــــــــــــزاِل لي  اٞتْحف
ــــــــــــــــــــاِد " ــــــــــــــــــــاه ون ــــــــــــــــــــْف ٔتعن ــــــــــــــــــــاعلي"فِق  (164)ي

  

، ٔتعٌت تتكرر (165)"وىو ما كان على تفعيلتُت وتفعيلتُت، وعروضو وضربو صحيحان" الرجز المجزوء: .1
 :(166)تفعيلة "مستفعلن" أربع  مرات، وقد ورد نص رجحنا أرجوزيتو، وىو قول ابن زمرك

 

 تناتنا فاْلبْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ أَ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنا أَ يْ دَ َىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ديتناْى

 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَب الرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا واْغنيتن  ث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظْ ٟتَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أْحظيتن  تن
 
 
 

شكل ا١تشطور، ا١توحد القافية، فابن زمرك حرص على أن  ىذا البناء اإليقاعي يشبو كثَتًا وال شك أن
، تشكلت بو أرجوزة نونية، ناىيك عن لعبة التشقيق بيًتا، فأضفى إيقاًعا خاًصا 21بيًتا من  يصرع أربعة عشر

وسيقي، فاستحالت ىذه األرجوزة من الًتًل والشدو ا١ت ن زمرك يف أرجوزتو، ٦تا أشاع جًوااللغوي الذي اتبعها اب
 إىل نص غنائي، ونشيد رجزي، أشبو باٟتُداء.

وبذا، فاألرجوزة تتخذ ىذه األشكال اإليقاعية، وىي بال شك فيها تنوع موسيقي، ٭تقق وظيفة إيقاعية 
عالية، وتسلك مسلكُت: مسلك تكون فيو القافية موحدة مثلما ىو يف ا١تشطور، ومسلك تكون فيو القافية 

 متعددة كما يف األشكال اإليقاعية األخرى.
 القافية والروي:  -ب 
يف ىذا األمر، ْتسب الشكل   الشعر. ويف األرجوزة ٧تد تنوًعا٘تثل القافية نقطة ارتكاز موسيقي يف 

اإليقاعي اليت تسلكو، ففي ا١تشطور حيث القافية ا١توحدة والروي، جاءت القوايف مطلقة، وما يف اإلطالق من 
ولعل السبب يف إجازة اإلطالق يف القوايف باإلضافة إىل ما أشاروا إليو "إرادة إطالة الصوت و التنغيم والًتًل، 

وإظهارىا والًتكيز  ىو جهارة كلمة القافية اا دالليً يؤدي إىل نرب كلمة القافية نربً  ذيمن الغناء والًتًل وا١تد ال
 . (168)الصويت" عن الًتكيز اا نإتً ا دالليً عليها تركيزً 

 وبْلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍة عاديّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِة البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِء      

 

 

 (167)فســـــــــــــــــــــــــــيحة األقطـــــــــــــــــــــــــــاِر واألرجـــــــــــــــــــــــــــاءِ  
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 فن األرجوزة يف الشعر األندلسي    
 

 د. خالد عمر باوزير         

باأللف  جاءت القافية مطلقة بالكسر مردفةففي أرجوزة ابن أيب الصلت يف وصفو مدينة اإلسكندرية  
قد منحت األلفات ا١تتتابعة يف: عادية/ البناء/ و  ورويها ا٢تمزة، و٣تراىا الكسرة، "،"جْاءِ  وىي من نوع ا١تتواتر:
 داللة االمتداد الصويت الذي اتسق مع االمتداد ا١تكاٍل واٞتغرايف.األقطار/ األرجاء 

ة ٘تثل مظهر الثراء ا١توسيقي والكثافتعد القافية من نوع ا١تردفة وا١تؤسسة من أغٌت القوايف موسيقية، فهي "
 تأيت عليها األرجوزة كما يف بائية ، وىي كثَتًا ما(169)"الصوتية، باشتما٢تا على أعلى قدر من األصوات ا١تتكررة

، ومن نوع ا١تتواتر، ورويها الباء، ألف اإلطالقإذ جاءت القافية مطلقة، مردفة بالواو، معززة ب ابن زيدون؛
 يعزز ىذا االنصباب للدمع. صوتًيا لفتحة، وىذان ا١تدان ٯتنحان أيًضا امتداًداو٣تراىا ا

 
 ٧تد الراجز ٬تمع يف القافية ا١تردفة بُت الواو والياء، كما يف قول ابن أيب الصلت: وأحيانًا

 وليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة دائمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الغســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِق      
 كليلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ا١تتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّيِم ا١تشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقِ 

  
 

 بعيــــــــــــــــــــــــدة ا١تمســــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــروقِ  
 (171)تـــــــــــــــــــــــــــأريقي أطــــــــــــــــــــــــــاَل يف ظلمائهــــــــــــــــــــــــــا

 
 

 ومن ا١تؤسسة قول ابن األبار يف داليتو:
ــــــــــــــــِدي  اٟتاشــــــــــــــــِد       ــــــــــــــــَط الن  أشــــــــــــــــدو هبــــــــــــــــا وْس

 

 

ـــــــــــــــــــــرِر ا١تراشـــــــــــــــــــــدِ   ـــــــــــــــــــــاحًة مـــــــــــــــــــــن ُغ  (172)وّض

 راشِد، قافية مطلقة، مؤسسة، متدارك، ورويها الدال ا١تكسور.فالقافية : " 
رجوزة الواحدة أكثر رأينا، فتجمع األأما القافية يف األشكال اإليقاعية األخرى، فإهنا تأيت متعددة كما 

 يف الرجز ا١تربع: ي. و٧تد ىذا التنوع القافوي مثاًل من رو من قافية، و 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍع        هلِل َدر  ماجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍد َٝتي
ـــــــــــــــــــــعِ  ـــــــــــــــــــــاِت ا٢تُّم  يفضـــــــــــــــــــــُح صـــــــــــــــــــــْوَب الغادي
 َصـــــــــــــــــــــْلٍت كمـــــــــــــــــــــنْتِ ا١تِْقضـــــــــــــــــــــِب اُٟتســــــــــــــــــــــامِ 
 يلقـــــــــــــــــــــــــى الُعفـــــــــــــــــــــــــاَة ُمشـــــــــــــــــــــــــرَق الَقســـــــــــــــــــــــــامِ 

ــــــــــــــــــــدَر احملفــــــــــــــــــــ   لِ إْن شــــــــــــــــــــْئَت أن تبصــــــــــــــــــــَر ب
ْمحــــــــــــــــــــــلِ 

ُ
ـــــــــــــــــــــنَة الّشــــــــــــــــــــــهباَء غيـــــــــــــــــــــَث ا١ت  والس 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت    أروع  أغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  وّضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِح اٞتب
ــــــــــــــــــــــــرَعِ  ْش

َ
عــــــــــــــــــــــــُت ا١ت

َ
ــــــــــــــــــــــــْذِب ا١ت  ّتــــــــــــــــــــــــوده الع

ــــــــــــــــــــــــــاِه  ب
ُ
 والُمسااااااااااااااااااااااااااام  جــــــــــــــــــــــــــل  عــــــــــــــــــــــــــن ا١ت

ـــــــــــــــــــــــر وع ذا البســـــــــــــــــــــــامِ  ـــــــــــــــــــــــوم ال  واٞتـــــــــــــــــــــــيَ  ي
 الجْحفااااااااااااااااااااال  وســـــــــــــــــــــاعَة الن ـــــــــــــــــــــزاِل ليـــــــــــــــــــــَث 

ـــــــــــــــــــاعلي" ـــــــــــــــــــاِد " ي ـــــــــــــــــــاه ون ـــــــــــــــــــْف ٔتعن  (173)فِق
مطلقة عينية، ميمية، المية، وىّن: أروِع/ ساِم، جْحفِل. فاألوىل  ففي ىذا ا١تقطع ٕتتمع ثالث قوافٍ  

من نوع ا١تتدارك، خلتا من حريف الردف والتأسيس، و  والثالثة ٢تما شكل قافوي واحد كوهنما ٣تردتُت،
، يف ٣تموعتو، فكان اإليقاع منزاًحا صوتًياتوسطتهما القافية ا١تردفة باأللف. وكل نوع منها يتكرر أربع مرات 

ىكذا: أروِع  فينطلق بسرعة ما، مث يتمهل بسبب مد األلف يف القافية ا١تتوسطة، مث يرجع سَتتو األوىل بسرعة.
 (.                                                       0//0/(، جْحَفِل ) 0/0/(، َسْاِم )0//0/)

ـــــــــــــــــــــْئَت أْن تصـــــــــــــــــــــوبا ـــــــــــــــــــــْب ماِش ـــــــــــــــــــــُع ُص ـــــــــــــــــــــا دْم  (170)ي
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 فن األرجوزة يف الشعر األندلسي    
 

 د. خالد عمر باوزير         

 من التكرار بأنواعو، اٟتريف، واللفظي، والبديعي.تنبع : يتآزر اإليقاع الشعري بعناصر صوتية اإليقاع الداخلي
 فمن أمثلة ذلك قول ابن األبار يف مد٭تو:

 أشــــــــــــــــدو هبـــــــــــــــــا وْســــــــــــــــَط النـــــــــــــــــِدي  اٟتاشـــــــــــــــــِد      
 ســــــــــــــــــنا الصــــــــــــــــــباِح مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــناىا الواقــــــــــــــــــدِ 

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــرِر ا١تراشـــــــــــــــــــــــــــدِ   ـــــــــــــــــــــــــــن ُغ ـــــــــــــــــــــــــــاحًة م  وّض
 (174)ِشـــــــــــــــــــيدْت مبانيهـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــى قواعـــــــــــــــــــدِ 

حروف بعينها وألفاظ، فتكرر حرف الشُت يف: أشدو/  أتت ىذه األشطر غنية بإيقاع داخلي ملؤه تكرار 
وىي انتشار الصوت وا٢تواء ٤تدثًا  ، ٔتا فيها من صفة التفشيشيدت، ٦تا أغٌت البيتُت إيقاعًيا اٟتاشد/ ا١تراشد/
: أشدو الدال على الًتًل، ويف: عالم بالفرحة، يعضده إيقاع الفعلمع الرغبة يف اإلعالن واإل جرًسا متساوقًا

/ سناىا، تكرار لفظي، وفيهما السُت وا١تد، ٦تا منح ا١توقف طاقة صوتية كثيفة عززت من وظيفة ىذا سنا
 وهباًء. ور الذي يتجلى على احمليا إشراًقااإليقاع وداللتو يف البوح باٟتبور والسر 

بـ "تصوبا"،  جوزتو منذ ا١تطلع، فإن يف قولو "ُصْب"، وانتهاءً يف أر  د ابن زيدون يتجلى اإليقاع واضًحاوعن
قاقي، وكذا يف مقاربتو بُت حرف "أْن" والفعل قوامو ىذا التكرار يف ا١تادة، حيث اٞتناس االشت تناغًما موسيقًيا

"، واإلٟتاح عليو، ٦تا عزز داللة تكرار أسلوب النداء بـ "يا "، من اجملانسة اليت كثفت اإليقاع، ناىيك عن"آنَ 
   التخفف من معاناة الغربة عن طريق ذرف الدموع.اٟتاجة إىل البوح النفسي وطلب 

 
 

و٧تد الًتديد لفعل األوبة يف منتهى األرجوزة، ٦تا يشي برغبة الذات الراجزة أن ٖترزه وتنجح يف ٖتقيقو، 
 فهو مرادىا، وأملها، وبو ترسو على بر األمان.

 
 

 ويتعاظم اإليقاع الداخلي يف ىذا ا١تقطع الرجزي:

 عـــــــــــــــــــــاَد فيــــــــــــــــــــو الســـــــــــــــــــــْعدُ  بعيــــــــــــــــــــدٍ  أىــــــــــــــــــــاًل 
 الــــــــــــــــــــــــوزير" يشــــــــــــــــــــــــدوفكل نــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــدى "

 يـــــــــــــــــــا كعبـــــــــــــــــــًة طـــــــــــــــــــاَف هبـــــــــــــــــــا ُحّجاُجهـــــــــــــــــــا
 وللهــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى ســــــــــــــــــــــــــــــــــــَّتنا منهاُجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــى بالســـــــــــــــــــناء والســـــــــــــــــــٌت ـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن ٖتّل  ي
ــــــــــــــــــٌت
ُ
ــــــــــــــــــًة ٬ُتــــــــــــــــــٌت هبــــــــــــــــــا زىــــــــــــــــــُر ا١ت  يــــــــــــــــــا جّن

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو واٟتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ    الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكُر هلل ب
ـــــــــــــــــــــــــــادُ  ـــــــــــــــــــــــــــو األعي  جـــــــــــــــــــــــــــاءت ٔتـــــــــــــــــــــــــــا أّملت
 ينــــــــــــــــــــــَُت يف ُجــــــــــــــــــــــْنِح الــــــــــــــــــــــد جى ِســــــــــــــــــــــراُجها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرادُ   فيحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــُد اإلصـــــــــــــــــــــــــــــــــــداُر واإلي
ـــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــن الزمـــــــــــــــــــــــــــــان أُمن  وخوفُن

 (177)يُـــــــــــــــــــــــروى هبـــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــورّادُ  ومـــــــــــــــــــــــورًدا
 

ـــــــــــــــــــــــــا دْمـــــــــــــــــــــــــُع ُصـــــــــــــــــــــــــْب ماِشـــــــــــــــــــــــــْئَت أْن تصـــــــــــــــــــــــــوبا  ي
 (175)ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤادي آَن أْن تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذوبا

 
 

 أؤوباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااإْن قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرِت العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُُت أْن 
 (176)أْن يؤوبااااااااااااااااااااااااااااقـــــــــــــــــــــــــــد ينفـــــــــــــــــــــــــــُع ا١تـــــــــــــــــــــــــــذنَب  ...
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 فن األرجوزة يف الشعر األندلسي    
 

 د. خالد عمر باوزير         

السعُد/ اٟتمُد، حفل ىذا ا١تقطع بطاقة إيقاعية تولدت من تكرار حرف الدال يف مستهلو: بعيٍد/ عاَد/ 
يشدو" الصوتية، ومن تكرار أسلوب النداء ثالث مرات، وىو أسلوب إنشائي انزاح عن مث بداللة الفعل: "

اللو، لذلك فقد بث  وإكباره وإجمعناه األصلي من طلب اإلقبال إىل معٌت بالغي وىو اإلشادة ٓتالل ا١تنادى 
/ سناء: السٌت، جّنة/ ٬ُتٌت، مورًداموسيقية حّفت هبذا األسلوب، من اٞتناس االشتقاقي يف: ال الراجز قيًما

  الورّاُد، وكل ذلك ضّخ يف ىذا ا١تقطع من مظاىر اإليقاع الصويت وا١توسيقي، ٔتا عزز من داللة اإلشادة 
 وا١تدح واإلطراء.

   و، من معامل اإليقاع يف األرجوزة ىو التصريع، الذي تبٌت علي ز عنصر إيقاعي كان معلًما أن أبر غَت
وتقفية، ٦تا يوحد النغمة ا١توسيقية يف ىذه ا١تراكز القافوية. والتصريع يكون عادة  وىو توافق هنايات األشطر وزنًا

سم التمايز اإليقاعي بُت النوعُت يف ا١تطالع يف القصيدة، بينما يشمل كل األشطر يف األرجوزة، وىو مي
 أرجوزة ابن ، كما يفمن أي أرجوزة ٕتد التصريع عنصرًا بنائًيا إيقاعًيا الشعريُت. ولك أن تأخذ أي مثال

 :(178)ٛتديس ا١تيمية مثاًل 
 صـــــــــــــــــــــــــاحٍب بصـــــــــــــــــــــــــحٍة بـــــــــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــــــــقمْ و 

ـــــــــــــــــــــــــــمْ يقـــــــــــــــــــــــــــول يف ال  : ال، ويف نعـــــــــــــــــــــــــــم: نع

 

 

ُـــــــــــــــــــــــــذمْ    مســـــــــــــــــــــــــاعٍد يف كـــــــــــــــــــــــــل  أمـــــــــــــــــــــــــٍر ال ي

 وال بــــــــــــــــــــــــــرِمْ ال ناكــــــــــــــــــــــــــٌب عــــــــــــــــــــــــــن فتيــــــــــــــــــــــــــٍة 

 

 

األشطر فأنت ترى التقابل والتناظر اإليقاعي بُت: بال سقْم/ ٍر ال يذْم، نعم نعْم/ وال برْم، فجاءت 
 "، اليت خضعت لزحاف ا٠تنب، مع اتفاقها يف روي ا١تيم الساكن. مصرعًة، صحيحة التفعيلة "مستفعلن

 :(179)وكقول ابن ىانئ يف وصف جّلنارة
ـــــــــــــــــــــــِت أيـــــــــــــــــــــــٍك كالشـــــــــــــــــــــــباب النْضـــــــــــــــــــــــِر        وبن

 َجنـــــــــــــــــــــــــــاُن بـــــــــــــــــــــــــــاٍز أو جنـــــــــــــــــــــــــــان صـــــــــــــــــــــــــــقرٍ 

 مــــــــــــــــــــــن ٨تـــــــــــــــــــــــر كأ٪ّتــــــــــــــــــــــا ٣ت ــــــــــــــــــــــْت دًمــــــــــــــــــــــا

 

 

ـــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــُت الغصـــــــــــــــــــــــــون ا٠ُتْضـــــــــــــــــــــــــرِ    كأهّن

 قـــــــــــــــــــــــــــــــد خّلفتـــــــــــــــــــــــــــــــو َلْقـــــــــــــــــــــــــــــــوٌة بــــــــــــــــــــــــــــــــوكرِ 

ـــــــــــــــــــــــــٍة مـــــــــــــــــــــــــن ٚتـــــــــــــــــــــــــرِ   أو نشـــــــــــــــــــــــــأْت يف ترب

 

 

تصريع بوزن: فعولن يف فكان التصريع يف ا١تطلع كاآليت: بـِ الن ْضِر/نـِ ا٠ُتْضِر: مستفعْل/ مستفعْل. مث عقبو 
ُن صْقِر/ ِبوْكِر، وبوزن: مستفعْل يف الشطرين ا٠تامس والسادس: مْن ٨ْتر/ مْن ْٚتِر. وال شك  شطرين التاليُت:ال

 .اء، عزز من اإليقاع الداخلي أيًضاأن التشابو يف الوزن الصريف يف كلمات القافية كوهنَن ثالثية البن
آخر، يتمثل يف اإليقاع ا١توسيقي على مستوى ْترىا وتشكالتو،  شعريًاوبذا، حققت األرجوزة عنصرًا 

وقوافيها، اليت يأيت منها ا١تنساب وا١تتناوب، ليكتمل ويتكامل ّترس التكرار ا١تنبعث من اٟتروف واأللفاظ 
 واألساليب.
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 خاتمة:
ندلس يف ىذا النوع عن إبداع شعراء األ رجوزة يف الشعر األندلسي، كاشًفاسعى البحث إىل دراسة فن األ

، كما سعى البحث إىل ومعرًفا بو لغة واصطالًحا من تنظَت القدماء عن مفهوم شعر الرجز، منطلًقا الشعري،
، ومباينتو للقصيد، من أوجو معلومة. كما تناول البحث رفع اللبس وا٠تلط بُت الرجز فًنا شعريًا، ووزنًا عروضًيا

 وع الشعري، والصورة الفنية، واإليقاع ا١توسيقي. وخلص إىل اآليت:أبرز مكونات األرجوزة الشعرية، ا١توض
األرجوزة الشعرية ىي فن شعري، يقابل القصيدة، تنزاح عنها يف البناء اإليقاعي واألداء اللغوي، وتبٌت على  .5

دوج ، أو ا١تنهوك، أو منوع القافية كا١تز يف صورة ا١تشطور غالًباوزن واحد وىو الرجز، موحد القافية كما 
ما تكون يف غَت ذلك إال إذا سلك فيها مسلك الًتًل. وبذا، فإنا  ونادرًاوغَته من أ٪تاط إيقاعية أخرى، 

شعرية نظمت على ْتر الرجز التام واجملزوء، كوهنا تنتمي إىل شعر القصيد، وتباين  اقد استبعدنا نصوصً 
 األرجوزة يف بنائها ووظيفتها اإليقاعية.

س يف ىذا الفن، دون استكثار منو، ولعل مرجع ذلك نظرة البعض إىل الرجز أنو شارك بعض شعراء األندل .2
دون مستوى القصيد، وال يليق بفحول الشعراء، وإ٪تا كانت ا١تشاركة للتدليل على االقتدار يف النظم فيو، 

 من الشعراء. استقطبت كثَتًاولعل ظهور فنون شعرية كا١توشحات واألزجال وا١تخمسات 

جوزة يف األندلس موضوعات شعرية، نافست فيها القصيد، كالشوق واٟتنُت، وا١تدح، تناولت األر  .1
، ال ، إذ جاء مستقاًل والوصف، وا٠تمرة، وا١تواعظ، كما اختصت األرجوزة باٟتديث عن الطرد والصيد

ضمن موضوعات القصيدة. وكشفت لنا ىذه ا١توضوعات كيف استطاعت األرجوزة يف وزن واحد أن تعرب 
 يف بناء شعري مكتمل. ضوعات الشعرية الذاتية والغَتية،ىذه ا١تو عن كل 

عاٞتت األرجوزة العلمية ا١توضوعات العلمية، فنظمت العلوم وا١تعارف والتاريخ، فعرفت ا١تنظومات  .1
ربو، وغَت٫تا، وكذلك ا١تنظومات العلمية يف النحو والعروض، والفرائض وابن عبد التارٮتية كمنظومة الغزال،

 ات وغَت ذلك يف قالب الرجز ا١تزدوج.والقراء

، مثلما ىي عليو القصيدة من حيث االبتداء يف هنجها البنائي مسلًكا معهوًدا أو مقيًدامل تسلك األرجوزة  .1
، ويعد ىذا األمر أحد كلو  ذلك بل خلت منٔتقدمة طللية أو غزلية أو غَتىا، حىت يف األراجيز ا١تدحية، 

إىل طبيعة ىذا النوع الشعري  -يف نظرنا  -ومرد ذلك ة األندلسية والقصيدة، العالمات ا١تائزة بُت األرجوز 
وكينونتو، من حيث ما يتيحو من سهولة النظم عليو وسرعتو واالرٕتال يف ا١توقف وا١تقام، واالنطالق يف 

 ذلك دون تقاليد معينة.

تنوعت لغة األرجوزة األندلسية فاتسمت تارة باٞتزالة والرصانة والغرابة، وىو أمر يربز تضلع رّجاز األندلس  .1
يف اللغة و٘تكنهم فيها، كابن ٛتديس وابن األبار والكالعي، كما جاءت اللغة عند البعض اآلخر متسمة 

دل على تفاوت لغة األرجوزة جزالة بالرقة والوضوح كما عند ابن أيب الصلت وابن ىانئ األندلسي، ٦تا ي
 وسالسة ْتسب طبيعة موضوعها، وثقافة الراجز.
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يف عامل  ا مكيًناارتقى هبا إىل الشعرية، وضمن ٢تا مكانً  لصورة الفنية يف األرجوزة، عنصرًا شعريًاجاءت ا .1
"، للداللة "كأنّ لتشبيهية السيما اليت بنيت كثَتًا على حرف التشبيو اإلبداع الفٍت، وتشكلت من الصورة ا

على قوة الشبو بُت طريف التشبيو، كما أضفت االستعارُة اٟتركيَة واٟتيوية على الصورة، وكان للون فعالية 
فيها من الطرافة والنضج الفٍت ما  طاع رجاز األندلس أن يبدعوا صورًايف رسم العديد من الصور، واست

 ر.جعلها تأيت يف شكل لوحات فنية رائقة الرونق وا١تنظ
لألرجوزة أ٪تاط إيقاعية متعددة، كلها تبٌت على ْتر الرجز، يأيت على رأسها الرجز ا١تشطور الذي يكاد  .8

عن  القصيدة،   شكل أو ٪تط مّيز األرجوزة بنائًيا وإيقاعًيايستحوذ على أراجيز األندلس الشعرية، وىو 
رجز ا١تزدوج ولعلو شكل أقرب إىل ال أيًضاكون الوحدة البنائية ىي الشطر ال البيت. ومن ىذه األ٪تاط 

لوظيفة إيقاعية ىي   الرجز ا١تثلث، وا١تربع، وأخَتًا الرجز اجملزوء، الذي جاء ٤تقًقاالنظم منو إىل الشعر، مث
 من مظاىر فن األرجوزة من الًتًل والتغٍت.

الذي ٮتتص  لقصيدةعزز التصريُع اإليقاَع الداخلي يف األرجوزة، ويعد التصريع أحد ما ٯتيز األرجوزة عن ا
. كما أن طر األرجوزة، فيشيع  فيها إيقاًعا متسًقا ترنيمًيا، ليتجاوز ذلك ويشمل كل أجزاء وأشٔتطلعها غالًبا

ىناك عناصر عززت من اإليقاع تنسّل من عنصر التكرار يف اٟتروف واأللفاظ واألساليب، وللتشقيق والتجنيس 
 وظيفة إيقاعية ال ٗتفى.
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 .81ديوان ابن ٛتديس: ص (35)
 .100نفسو: ص (36)
 .11ديوان أمية بن أيب الصلت: ص (37)
 .152/ ص2جديوان ابن ا٠تطيب:  (38)
 .510ديوان ابن زمرك: ص (39)
 .18/ ص5العمدة البن رشيق: ج (40)
 .18انظر: القوايف لألخف ، ٖتقيق عزت حسن، ص (41)
 .111ـ  111/ 2طبقات فحول الشعراء، ابن سالم اٞتمحي، ٖتقيق ٤تمود ٤تمد شاكر، ج (42)
 .282، 201/ ص5البيان والتبيُت ج (43)
 .518/ ص5العمدة البن رشيق ج (44)
 . .18/ ص5العمدة البن رشيق: ج (45)
 11العروض والقافية دراسة يف التأسيس واالستدراك ص (46)

 ا١ترجع السابق نفسو. (47)

 .510فن الرجز وتطوره يف العصر األموي، د. ٤تمد أٛتد العامري، ص (48)
 ، 515الرجز، نشأتو: ص (49)

 . 111إتاىات الشعر العريب يف القرن الثاٍل ا٢تجري، د. ىّدارة، ص (50)
 .215ا١ترشد إىل فهم أشعار العرب: ص (51)
. و "تاريخ آداب العرب"، 306األندلس، ص ، التشبيهات من أشعار أىل551/ ص5انظر: ا١تغرب يف حلى ا١تغرب:ج (52)

 .201/ ص1للرافعي، ج
. وانظر "شعر ٭تِت بن حكم الغزال" ٚتع وتوثيق ودراسة د. علي الغريب ٤تمد الشناوي، 210تاريخ األدب العريب، ص (53)
 .11عصر سيادة قرطبة، د. إحسان، ص -. تاريخ األدب األندلسي 282/ ص5. نفح الطيب:ج518ص
 .518٭تِت بن حكم الغزال، صشعر  (54)
انظر األرجوزة: العقد الفريد أليب عمر أٛتد بن ٤تمد بن عبد ربو األندلسي، ٖتقيق أٛتد أمُت، وأٛتد الزين وإبراىيم األبياري،  (55)
 ـ 105/ ص1ج
 .11تاريخ األدب األندلسي "عصر سيادة قرطبة، ص (56)
. ونص األرجوزة يف "الذخَتة  يف ٤تاسن 211ص "األندلس"، د. شوقي ضيفتاريخ األدب العريب، عصر الدول واإلمارات  (57)

 .111/ ص5جأىل اٞتزيرة" البن بسام بتحقيق سامل مصطفى البدري، 
 .211برنامج التجييب، ص (58)
 .11تاريخ األدب األندلسي ـ عصر سيادة قرطبة، ص (59)
 .110/ ص1انظرىا يف العقد الفريد، ج (60)
 .211/ ص5الذيل والتكملة، جالسفر ا٠تامس من  (61)
 .282الذيل والتكملة لكتايب ا١توصول والصلة، للمراكشي، ٖتقيق د. ٤تمد بن شريفة، السفر الثامن، القسم الثاٍل، ص (62)
 .112، ص5. السفر  ا٠تامس/ ج152/ ص1الذيل والتكملة، ج (63)
 .282صنفسو، ٖتقيق د. ٤تمد بن شريفة، السفر الثامن، القسم الثاٍل،  (64)
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 .181ا١تصدر السابق، ص (65)
 .181ا١تصدر السابق، ص (66)
 .211انظر: برنامج التجييب، ص (67)
 ا١تصدر السابق. (68)

 .282ا١تصدر السابق، ص (69)
 .121/ ص5الذيل والتكملة، ج (70)
 .11عناصر اإلبداع الفٍت يف شعر ابن زيدون، د. فوزي خضر، ص (71)
 .11نفسو، ص (72)
 "ا١تخمس الشعري عند ابن زيدون، دراسة فنية إيقاعية، ْتث قيد النشر يف ٣تلة إربد للبحوث ـ األردن. انظر: ْتثنا عن: (73)
 .10الرجز، نشأتو وأنواعو، ص (74)
 .581ديوان ابن زيدون، ورسائلو، ص (75)
 .155بنية القصيدة: ص (76)
 .80الغربة واٟتنُت يف الشعر األندلسي، د. فاطمة طحطح، ص (77)
 .581ن زيدون، ورسائلو، صديوان اب (78)
 .11عناصر اإلبداع الشعري ص (79)
 .581ديوان ابن زيدون، ورسائلو، ص (80)
 .515ديوان ابن األبار: ص (81)
 .512نفسو: ص (82)
 . لسان العرب: مادة "شكد.215/ص8.، تاج العروس: ج210/ ص1انظر: العُت: ج (83)
 .511، 512ا١تصدر نفسو:ص (84)
 .515الرجز، نشأتو، ص (85)
 .511ديوان ابن األبار: ص (86)
 .511ا١تصدر نفسو: ص (87)
انظر ترٚتتو: ىام  زواىر الفكر وجواىر الفقر، أليب العالء ٤تمد بن علي ابن ا١ترابط ا١ترادي، ٖتقيق د. أٛتد ا١تصباحي،   (88)
 .111/ص2ج
 .111/ ص2زواىر الفكر: ج (89)
 .111،111/ ص2ا١تصدر السابق: ج (90)
 ..118/ ص2نفسو: ج (91)
 .181/ ص2نفسو:ج (92)
 .484/ ص2ا١تصدر نفسو:ج (93)
 .21ديوان أمية بن عبد العزيز بن أيب الصلت األندلسي، ٖتقيق عبد اهلل ٤تمد ا٢تَوٍل، ص (94)
 .21،10ا١تصدر نفسو، ص (95)
 .11ديوان ابن أيب الصلت: ص (96)
 .11ا١تصدر نفسو، ص (97)
 .84ا١تصدر نفسو: ص (98)
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 .511ىانئ األندلسي: صانظر ديوان ابن  (99)
 111/ ص2الصحاح: ج (100)
 .218الديوان ص (101)
 .211األدب األندلسي من الفتح إىل سقوط ا٠تالفة، ص (102)
 .218ديوان ابن ىانئ ص (103)
 .211ا١تصدر السابق ص (104)
 .211ا١تصدر نفسو:ص (105)
 .515/ص5، من ىذه األرجوزة: زواخر الفكر:ج11انظر البيت  (106)
 .521،510/ ص5الفكر: ج زواىر (107)
 .510،515/ ص5ا١تصدر نفسو: ج (108)
 .512/ ص5ا١تصدر نفسو: ج (109)
 .511/ ص5ا١تصدر نفسو:ج (110)
 .10/ ص5زواىر الفكر: ج (111)
 .111الرجز، نشأتو، ص (112)
 .11،11طبقات الشعراء البن ا١تعتز، ٖتقيق عبد الستار أٛتد فّراج، ص (113)
 .211صفن الرجز يف العصر العباسي:  (114)
 .211نفسو: ص (115)
 .125، 588، 521انظرىن يف ديوانو: ص (116)
 فما فوق. 101. وانظر ص11فن الرجز يف الشعر العباسي: ص (117)
 ..521ديوان ابن ٛتديس: ص (118)

 ..521ا١تصدر نفسو: ص (119)

 .528ا١تصدر نفسو: ص (120)
 188ديوان ابن ٛتديس: ص (121)
 .189ا١تصدر نفسو: ص (122)
 .515. وانظر ص510ٛتديس: صديوان ابن  (123)
 .110/ص2زواىر الفكر: ج (124)
 .112/ص2ا١تصدر نفسو: ج (125)
ىـ( شاكر لقمان، أطروحة دكتوراه، كلية اللغات واآلداب، 118ىـ ـ 111انظر: بناء القصيدة يف شعر ابن األبار القضاعي) (126)

 .510جامعة اٟتاج ٠تضرـ باتنة، اٞتزائر، ص
 .21يز بن أيب الصلت األندلسي، صديوان أمية بن عبد العز  (127)
 .218ديوان ابن ىانئ: ص (128)
 188ديوان ابن ٛتديس: ص (129)
 .511ديوان ابن ىانئ األندلسي: ص (130)
 .50تفسَت أرجوزة أيب نواس: ص (131)
 .181/ص2زواىر الفكر:ج (132)
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 .585/ص5العمدة يف ٤تاسن الشعر وآدابو ونقده، ج (133)
 .515ديوان ابن األبار: ص (134)
 .111/ص2زواىر الفكر: ج (135)
 ..521ديوان ابن ٛتديس: ص (136)

 .220إنتاج الداللة األدبية، ص (137)
 . 51كتاب التشبيهات من أشعار أىل األندلس، أليب عبد اهلل ٤تمد بن الكتاٍل الطبيب، ٖتقيق د. إحسان عباس، ص (138)

 .211ـ  251وانظر ٖتليل عن الكتاب: "إنتاج الداللة األدبية: ص
 .511ديوان ابن ىانئ األندلسي: ص (139)
 .210إنتاج الداللة: ص (140)
 .211نفسو: ص (141)
 .210نفسو: ص (142)
 . 515، 510/ص5زواىر الفكر: ج (143)
 .110منهاج البلغاء: ص (144)
 .211إنتاج الداللة: ص (145)
 .212نفسو ص (146)
 188ديوان ابن ٛتديس: ص (147)
 .515. وانظر ص510نفسو: ص (148)
 مادة "رجز"..لسان العرب:  (149)
 .11ا١ترشد الكايف إىل العروض والقوايف، د. ٤تمد بن حسن بن عثمان، ص (150)
 .11موسيقى الشعر العريب قدٯتو وحديثو، دراسة وتطبيق يف شعر الشطرين والشعر اٟتر، د. عبد الرضا علي، ص (151)
 .151فن الرجز يف العصر العباسي، ص (152)
 .151نفسو:ص (153)
 ..120نفسو::ص (154)

 .515ديوان ابن األبار: ص (155)
 .581ديوان ابن زيدون، ورسائلو، ص (156)
 ..521ديوان ابن ٛتديس: ص (157)

 .510، 521/ ص5زواىر الفكر: ج (158)
 .121فن الرجز، ص (159)
 نفسو. (160)

 .10/ ص5زواىر الفكر: ج (161)
 .518شعر ٭تِت بن حكم الغزال، ص (162)
 .181/ ص2زواىر الفكر:ج (163)
 . 111، 111/ ص2ا١تصدر نفسو: ج (164)
 .11علم العروض والقافية، د. عبد العزيز عتيق، ص (165)
 .510ديوان ابن زمرك: ص (166)
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 .21ديوان أمية بن عبد العزيز بن أيب الصلت األندلسي، ص (167)
 .511البناء العروضي ص (168)
، ديسمرب 2، ع1والتطبيقية، مج خصائص القافية يف شعر ابن خفاجة، د. خالد عمر باوزير، ٣تلة الريان للعلوم اإلنسانية (169)

 .511، ص2020
 .581ديوان ابن زيدون، ورسائلو، ص (170)
 .84ديوان ابن أيب الصلت: ص (171)
 .515ديوان ابن األبار: ص (172)
 .111، 111/ ص2زواىر الفكر: ج (173)
 .515ديوان ابن األبار: ص (174)
 .581ديوان ابن زيدون، ورسائلو، ص (175)
 .581ا١تصدر نفسو، ص (176)
 .181/ ص2زواىر الفكر:ج (177)
 .125ديوان ابن ٛتديس: ص (178)
 .511ديوان ابن ىانئ األندلسي: ص (179)
 

 قائمة المصادر والمراجع:

 .م5111القاىرة  إتاىات الشعر العريب يف القرن الثاٍل ا٢تجري، د. ٤تمد مصطفى ىّدارة، دار ا١تعارف، .5
 .م5181ىيكل، دار ا١تعارف، األدب األندلسي من الفتح إىل سقوط ا٠تالفة، د. أٛتد  .2
 ـ مصر.ـ ى5111، 2أراجيز العرب، ٤تمد توفيق البكري، ط .1

 ، مؤسسة ٥تتار للنشر والتوزيع، القاىرة.5إنتاج الداللة األدبية، د. صالح فضل، ط .1

 ىـ(، ٖتقيق عبد اٟتفيظ منصور، الدار العربية للكتاب.110)ت برنامج التجييب، القاسم بن يوسف التجييب السبيت .1

 م.5111ىـ، 5120، 5البناء العروضي للقصيدة العربية، د. ٤تمد ٛتاسة عبد اللطيف، دار الشروق، القاىرة، ط .1

ىـ( شاكر لقمان، أطروحة دكتوراه، كلية اللغات واآلداب، 118ىـ ـ 111) بناء القصيدة يف شعر ابن األبار القضاعي .1
 م.2051م /2052ىـ ـ 5111ىـ /5111جامعة اٟتاج ٠تضر ـ باتنة، اٞتزائر، 

، دار سعد الدين للطباعة والنشر ، د. وىب رومية(اقصيدة ا١تديح ٪توذجً )حىت هناية العصر األموي، العربية بنية القصيدة  .8
 م.5111ىـ ـ 5158والتوزيع، دمشق، 

 .م5110البيان والتبيُت للجاحظ، ٖتقيق ٤تمد عبد السالم ىارون، مكتبة ا٠تا٧تي ـ القاىرة،  .1
 جواىر القاموس، ٤تمد بن ٤تمد الزبيدي، ٣تموعة من احملققُت، دار ا٢تداية.تاج العروس من  .50

 تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العريب. .55

 م.5111، 5طتاريخ األدب األندلسي "عصر سيادة قرطبة، د. إحسان عباس، دار الشروق للنشر والتوزيع/عمان،  .52

 ، دار ا١تعارف. 1"األندلس"، د. شوقي ضيف، ط إلماراتتاريخ األدب العريب، عصر الدول وا .51
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تفسَت أرجوزة أيب نواس يف تقريظ الفضل بن الربيع وزير الرشيد واألمُت، صنعة أيب الفتح عثمان بن جٍت، ٖتقيق ٤تمد  .51
 .2هبجة األثري، مطبوعات ٣تمع اللغة العربية بدمشق، ط

، 2، ع1زير، ٣تلة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية، مجخصائص القافية يف شعر ابن خفاجة، د. خالد عمر باو  .51
 .م2020ديسمرب 

       ديوان ابن األبار أليب عبد اهلل ٤تمد بن األبار القضاعي البلنسي، قراءة وتعليق األستاذ عبد السالم ا٢ترّاس،  .51
 م.5111ىـ ـ 5120وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ا١تغرب، 

الدين ابن ا٠تطيب السليماٍل، صنعو وحققو وقدم لو د. ٤تمد مفتاح، دار الثقافة للنشر سان لديوان ابن ا٠تطيب،  .51
 م.2001ىـ ـ 5128، 2والتوزيع، الدار البيضاء ـ ا١تغرب،ط

 ديوان ابن ٛتديس، صححو وقدم لو د. إحسان عباس، دار صادر ـ بَتوت. .58

     ٤تمد توفيق النيفر، دار الغرب اإلسالمي،  ديوان ابن زمرك األندلسي: ٤تمد بن يوسف الصر٭تي، ٖتقيق، د. .51
 م.5111، 5ط

ديوان ابن زيدون ورسائلو شرح وٖتقيق علي عبد العظيم، تقدَل ومراجعة الدكتور ٤تمد إحسان النص، منشورات  .20
 .م2001، 1مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطُت لإلبداع الشعري، الكويت، ط

 م.5180ىـ، 5100، َتوت للطباعة والنشر، بَتوتديوان ابن ىانئ األندلسي، دار ب .25

عزة حسن، دار الشرق العريب، بَتوت د. وشرحو، عٍت بتحقيقوديوان العجاج، رواية عبد ا١تلك بن قريب األصمعي  .22
 .م5111ىـ/ 5151لبنان، حلب سورية  

األوزاعي للطباعة والنشر والتوزيع، ديوان أمية بن عبدالعزيز بن أيب الصلت األندلسي، ٖتقيق عبد اهلل ٤تمد ا٢تَوٍل، دار  .21
 م.5110ىـ ـ 5150، 5بَتوتـ لبنان، ط

 ىـ(، ٖتقيق سامل مصطفى البدري، 112)ت  الذخَتة يف ٤تاسن أىل اٞتزيرة، أليب اٟتسن علي بن بسام الشنًتيٍت .21
 م.5118ىـ ـ 5151، 5دار الكتب العلمية، بَتوت ـ لبنان، ط

لة، أليب عبد اهلل ٤تمد بن ٤تمد بن عبد ا١تلك ا١تراكشي، ٖتقيق د. ٤تمد بن الذيل والتكملة لكتايب ا١توصول والص .21
 شريفة، السفر الثامن، مطبوعات أكادٯتية ا١تملكة ا١تغربية.

  لذيل والتكملة لكتايب ا١توصول والصلة، أليب عبد اهلل ٤تمد بن ٤تمد بن عبد ا١تلك ا١تراكشي، السفر ا٠تامس، ا .21
 م.2052، 5باس، ود. ٤تمد بن شريفة، دار الغرب اإلسالمي، تونس، طحققو وعلق عليو د. إحسان ع
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The Art of Argoza (Work Songs ) in Andalusians Poetry 

 

Dr. Khalid Omer Mohammed Bawazir 
 

Abstract: 

The research seeks to reveal the creativity of the Andalusians in the art of Argoza ( work 

songs ), starting from the concept of rajaz, which is the denominator of the poem, and is 

based on the rhyme of the often divided rajaz. Then the second topic came to know the 

topics of the art of the Argoza such as longing, praise, description, wine, eviction, and so 

on. In the third topic, we dealt with the artistic construction such as artistic image and 

others, and the rhythmic construction, highlighting the rhythmic patterns of the Argoza and 

its formations of the fragmented and double, the triangle, the square and all of which 

reached the Andalusian Arjoza is a poetic quantity, which competed with the poem. 
In our research, we followed a method where technical and objective description and 

analysis were used, to reach our goal, which is to reveal the artistry and poeticity of this 

creativity, especially in its three axes or components of the poetic subject, an artistic image 

and a musical rhythm 
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 تفشي ظاهرة الفساد اإلداري والمالي في ظل وجود أجهزة رقابية للدولة 
 (دراسة استكشافية)

 زلمد أبوبكر زلمد باعباد د.                                                                                      
 قسم احملاسبة ، أستاذ احملاسبة ادلساعد                                                                                        

 جامعة حضرموت، كلية العلـو اإلدارية                                                                                        
 :الملخص

 كاليت كانت ،زة الرقابية يف الدكلةأعماؿ األجه يةكفا يفهدؼ البحث اكتشاؼ العوامل اليت تؤثر ستي
النتشار الفساد ادلايل كاإلدارم بشكل كبَت. كالكتشاؼ ىذا الوضع كاف البد من ربديد  اكاضحن  انتاجن 

داة أكوف فيها تجراء دراسة استكشافية إاألسلوب ادلناسب للدراسة. فمن الطبيعي دلعرفة الوضع اجملهوؿ من 
فضل ذلذا النوع من الدراسات. مت اختيار عينات عشوائية من األجهزة ادلقابالت الشخصية ىي األداة األ

مخسة  ذخأا لعدـ توفر الكادر الفٍت يف فركعها. مت نظرن  ؛باستثناء ىيئة مكافحة الفساد مجيعها الرقابية
الحقة(، )رقابة مالية كإدارية  اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة مستجيبُت من كل رلموعة )من كل جهاز رقايب(،

كذلك مت   ،كمكاتب كزارة ادلالية )رقابة مالية مصاحبة(، كمكاتب كزارة اخلدمة ادلدنية )رقابة إدارية مصاحبة(
 ما فوؽ.فمن حيملوف لقب ككيل كىم تتكوف من مخسة أشخاص  ،عينة عشوائية من ادلسؤكلُت احلكوميُت ذأخ

األجهزة الرقابية للدكلة كانتشار الفساد  يةكفا يفالعوامل اليت تؤثر أف  إىلكقد توصلت ىذه الدراسة 
بُت األجهزة  ـ الًتابطعد( 2ضعف القوانُت النافذة، )( 1يت: )اإلدارم كادلايل  فيها، كانت على النحو اآل

مكانية اجلهاز ادلركزم للرقابة من إعدـ  (4، )لرقابة الداخلية يف الدكائر احلكوميةانظمة أعدـ ( 3، )الرقابية
( عدـ تنفيذ العقوبات ادلنصوص عليها يف الئحة 5ت اليت قدمت لنيابة األمواؿ العامة كاحملكمة، )لفاادلتتبع 

( عدـ اىتماـ السلطات 6ـ الصادرة من رئاسة الوزراء، )1998دارية لسنة اجلزاءات كادلخالفات ادلالية كاإل
القانونية احلماية ( 7، )ادلتعلقة بادلخالفاتالتقارير  اصة  خبالتنفيذية بتقارير اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة ك 

زبفيض االعتمادات ادلالية يف ادلوازنات العامة للدكلة للسنة القادمة بادلبالغ غَت ( 8، )ي الوظائف العلياللشاغ
( 10عدـ تدكير موظفي األجهزة الرقابية يف ادلرافق احلكومية، )( 9، )ادلستغلة يف السنة احلالية للموازنة

، التأخَت يف إصدار تقارير اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة( 11، )العليا يف األعماؿ كالتوظيفات التدخالت
( ضعف مرتبات موظفي األجهزة 13رقابة على التقارير الفنية للجهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة، )العدـ ( 12)

 .ة للتبليغ عن الفسادآلية مناسب توفرعدـ ( 15، )( ضعف التدريب كالتأىيل14الرقابية، )
 الفساد، أجهزة الرقابة، اليمن. كلمات مفتاحية:

 

 :المقدمة .1
كيؤدم إىل فشل  ،الفساد مرضنا كالسرطاف يتغلغل يف النواة الثقافية كالسياسية كاالقتصادية للمجتمع ديع

لعامة (. فالفساد ىو إساءة استخداـ السلطة اAmundsen, 1999)للدكلة بشكل عاـ األعضاء احليوية 
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على حقيقة  Larmour & Wolanin (2001)أكد  يف حُت، (Bardhan, 1997)دلصاحل شخصية 
نتهاؾ األنو قد يؤدم إىل  ؛ىو أكثر بكثَت من رلرد اختالس األمواؿ أك إساءة استخداـ السلطة أنو الفساد

 حقوؽ اإلنساف.
من ، كاالحتياؿ كاالبتزاز كاحملسوبيةىناؾ شلارسات سلتلفة مرتبطة بالفساد دبا يف ذلك الرشوة كاالختالس 

حىت  ،الرشوة األكثر شيوعنا كانتشارنا يف كثَت من البلداف على مستول العامل تعد، بُت ادلمارسات ادلذكورة أعاله
، ة، كالبقشيش، كاحملليات، كأمواؿ الشحـو: الرشو منها ،صطلحات متكافئة متفاكتةدبطورت  أف تسميتها

مفاىيم الفساد. تشَت ىذه الشركط إىل ادلدفوعات ادلطلوبة لتحقيق األشياء بسرعة  من عددكادلكافآت من بُت 
 (.Amundsen, 1999أك االبتعاد عن بعض ادلشاكل ) ،كبطريقة سلسة كأكثر مالءمة من البَتكقراطية

كديكن أف ربدث الرشوة يف رلاؿ كاسع من األنشطة التجارية ربت سيطرة بعض ادلسؤكلُت احلكوميُت. 
      ،ُت بغرض ذبنب الضرائب أك زبفيضها، قد تقدـ الشركات رشاكل للموظفُت العموميسبيل ادلثاؿ ىفعل

 ,Wuأك منع دخوؿ ادلنافسُت احملتملُت ) ،، أك ذباكز القوانُت كاللوائحأك تأمُت عقود ادلشًتيات العامة
نافسة يف األسواؽ الناشئة. أنو جيب رشوة أطراؼ معينة لتظل قادرة على ادل (. كمن مث، من ادلعتقد2005

أهنا عنصر ب، ت الصغَتة أك اذلدايا أك اخلدمات، دبا يف ذلك ادلدفوعامنا ما يُنظر إىل تسهيالت الرشوةدائ
 ، مت أجراء دراساتد(. كيف ىذا الصدWyk, Dahmer, & Custy, 2004ضركرم لتسهيل األعماؿ )

  لة للحد من الفساد.اعداة الرقابة الفأكوهنا  ؛تتحدث عن دكر ادلراجعة يف كبح الفساد عدة
 :مشكلة البحث .2

 180من أصل  146، 154، 141ادلركز  أتت يفف اليمن إتصنيف منظمة الشفافية العادلية فا لكفقن 
خالية من  ا أكأقل فسادن  1على التوايل )تعد الدكلة ادلصنفة رقم  2010، 2009، 2008دكلة للسنوات 

صنفت  إذاألخَتة ىي الدكؿ األعلى يف معدالت الفساد(  تأيت يف ادلراكزاليت الفساد كالدكؿ يف آخر القائمة 
د ـ. كق2013دكلة يف عاـ  177من أصل  167، كصنفت رقم 182من أصل  164اليمن يف ادلرتبة 

ا لضعف أنظمة الرقابة.  تفشي الفساد كالرشوة يف البالد نظرن  إىلف ىذا يرجع أذكرت منظمة الشفافية العادلية 
من  170ـ، ك2015عاـ  162أصل من  147ـ، 2014عاـ  174من أصل  161صنفت رقم  كما

 - ـ2017دكلة لألعواـ  180 من أصل 176 -177 -176 –175ـ، ك2016عاـ  176اصل 
 .تقارير الفساد السنوية دلنظمة الشفافية العادلية() ـ على التوايل2020 –ـ 2019 -ـ 2018

 من تقارير الفساد دلنظمة الشفافية العادلية(يوضح تصنيف اليمن مأخوذ  1)جدكؿ 
 

تصنيفها من إجمال الدول  العام
 الداخلة في التصنيف العالمي

جمالي الدول الداخلة إ
 افساد   الدول األعلىترتيبها العالمي من  في التصنيف العالمي

 ا يف العاملفسادن  (44) صنفت رقم 180 141 2008
 ا يف العاملفسادن  (27) صنفت رقم 180 154 2009



 

153 

 (8ن التسلسلي )م. الرق2022 يونيو(، 1، العذد )الخاهسالوجلذ  ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 باعباد زلمد أبوبكر ... تفشي ظاىرة الفساد اإلدارم كادلايل يف ظل كجود أجهزة رقابية للدكلة
 

تصنيفها من إجمال الدول  العام
 الداخلة في التصنيف العالمي

جمالي الدول الداخلة إ
 افساد   الدول األعلىترتيبها العالمي من  في التصنيف العالمي

 ا يف العامل( فسادن 35) صنفت رقم 180 146 2010
 ا يف العامل( فسادن 19) صنفت رقم 182 164 2011
 ا يف العامل( فسادن 11) صنفت رقم 174 156 2012
 ا يف العامل( فسادن 11) صنفت رقم 177 167 2013
 ا يف العامل( فسادن 8) صنفت رقم 174 161 2014
 ا يف العامل( فسادن 16) رقمصنفت  162 147 2015
 ا يف العامل( فسادن 7) صنفت رقم 176 170 2016
 ا يف العامل( فسادن 6) صنفت رقم 180 175 2017
 ا يف العامل( فسادن 5) صنفت رقم 180 176 2018
 ا يف العامل( فسادن 4) صنفت رقم 180 177 2019
 ا يف العامل( فسادن 5) صنفت رقم 180 176 2020

 ـ2020إىل  2008من إعداد الباحث، باالعتماد على تقارير منظمة الشفافية الدكلية السنوية من عاـ * اجلدكؿ 

، كالتقليد الطويل ـ شفافية ىيكل ادلؤسسات احلكومية، كعدكيرجع ذلك إىل ضعف ىيكل احلكومة
يمن دكف احلد من ، ال ديكن ربسُت جودة أداء احلكومة يف النُت من قبل كبار ادلسؤكلُت. لذلكخلرؽ القوا
 (.2020؛ كزارة التخطيط كالتعاكف الدكيل، 2010، زلسنالفساد )

دكرنا يف ادلسامهة بشكل سليب يف االقتصاد اليمٍت  تؤدم، ذبدر اإلشارة إىل أف الرشوة باإلضافة إىل ذلك
، أف م من ذلكادلناقصات العامة. كاألى، مثل اجلمارؾ كالضرائب كالًتاخيص ك من اجلوانب عددكاالستثمار يف 

، كلكنها تشمل أيضنا االلتحاؽ بادلدارس كاجلامعات قط يف سياؽ االستثمار كادلناقصاتالرشوة ال توجد ف
، كتسجيل ادلواليد كالوفيات كحىت ربصُت األطفاؿ. كما أف الرشوة منتشرة يف ، كإصدار رخص القيادةاحلكومية

جلهاز ادلركزم من كجود أجهزة رقابية يف اليمن كا (. كبالرغم2006، كم )عبد احلافظ كالعديٍتحدكد احملا 
 االفساد ال يزاؿ منتشرن  فإفكىيئة مكافحة الفساد ككذلك كجود قوانُت دلكافحة الفساد  للرقابة كاحملاسبة
أداء تلك األجهزة الرقابية  يف، تبحث ىذه الدراسة يف اكتشاؼ العوامل ادلؤثرة لذلك كبشكل سليف.

 الرئيس اآليت: السؤاؿ نإلجابة عذلك. كتسعى ىذه الدراسة ل إىلاألسباب اليت أدت ك 
  كجود أجهزة رقابية؟ من تفشي الفساد ادلايل كاإلدارم يف اليمن بالرغم إىلماىي األسباب اليت أدت 

 ف نشتق األسئلة اآلتية:أكمنو ديكن 
 كفاءة األجهزة الرقابية للدكلة؟  يفماىي العوامل اليت تؤثر  (1
 أعماؿ األجهزة الرقابية للدكلة لتحقيق الرقابة بشكل فعاؿ؟ ىل يوجد ترابط بُت (2
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 الدراسات السابقة: .3
حلاالت  من الدراسات االستكشافية إذ ىي ؛عن الدارسات األخرل ةالدراسة احلالية دراسة فريد تعد

الدكلة  فمن ألفساد بأنواعو، بالرغم انتشار احالة اليمن من  استكشاؼبتقـو ىذه الدراسة  إذ ؛كأكضاع معينة
ىنا ك ذلك.  إىلاليت أدت  جيب الكشف عن األسباب أك العوامليوجد هبا أجهزة رقابية. ففي ىذه احلالة 

ذىب بعض الباحثُت للتطرؽ  ؛ فقداألحباث اليت تتحدث عن كفاءه األداء من منظور رقايب إىلديكن التطرؽ 
أحباث ) عمل يف منظمات الرقابة احلكوميةكتقييم ال ،تقييم أنظمة الرقابة الداخلية للوحدات احلكومية إىل

 كىنا ديكن التعرؼ على أمهها:. (مراجعة احلسابات احلكوميةىتمت بالرقابة ك ا
  ادلملكة العربية  من القضايا ادلتصلة بعمل الديواف كمراجعة احلسابات يف ا( عددن 2008س القرين )در

 تستخدماكوميُت بديواف ادلراقبة. كقد احلراء مراجعي احلسابات آإىل التعرؼ على  تىدفك السعودية، 
أف إىل خلصت ك (، 106ت احملصلة اخلاضعة للتحليل )انابلغت االستبكزعت على ادلراجعُت،  ،استبانة

السبب يف اجلهل بالدكر الذم يقـو بو الديواف يعود إىل التكتم على النتائج اليت توصل إليها الديواف، 
اجلهات اخلاضعة للرقابة، ككذلك تعرض ادلراجع لبعض ككذلك عدـ التعاكف بشكل كامل من قبل 

 الضغوط اليت تعرقل أعمالو بشكل سليم.
 ( تقييم2010درست خصاكنة ) لكًتكنية يف اإل احلكومة تطبيق ضوء يف احلكومية الرقابة إجراءات

شمل على: كاليت ت ،رلموعة من اإلجراءات كاخلطوات ادلقًتحة للرقابة احلكومية إىلحبثها  تطرؽ ،األردف
احلكومية كتصميم منوذج لتنفيذ عملية الرقابة احلكومية، كإجراءات ربديد  ،إجراءات التخطيط للرقابة

نتائجها أنو ال يتوفر  أىم يف رلاؿ األنظمة اإللكًتكنية. كقد كانت كتنفيذىا رلاالت الرقابة احلكومية
اذج لتنفيذىا يف عمليات الرقاب لدل ديواف احملاسبية إجراءات رقابية مالئمة لتخطيط كتصميم من

 أسئلة الدراسة. عناحلكومية. كقد استخدمت الباحثة االستبانة اليت صممت لإلجابة 
 ( 2011درس الدكسرم ) ادلؤسسات العامة يف  ثر الرقابة ادلالية اليت ديارسها ديواف احملاسبة علىأأيضنا

على ادلؤسسات العامة، كمت استخدـ ا ( مدققن 72، ككانت عينة الدراسة  تتكوف من )دكلة الكويت
دارة العليا بديواف احملاسبة جيايب للدعم الذم تقدمو اإلإيل الوصفي، كقد كاف ىناؾ تأثَت التحل

لألساليب العلمية اليت يستخدمها مدققو الديواف، ككذلك ىناؾ دكر إجيايب للكفاءة يف اجملاؿ الرقايب يف 
 ؤسسات.  ديواف احملاسبة يف دكلة الكويت على ادل

  مدل فاعلية إجراءات الرقابة ادلالية على النفقات  أيضنايف دكلة الكويت  (2012درس ادلطَتم )كما
احلكومية اليت يطبقها ديواف احملاسبة، كقد درس كجهات نظر اجلهات اخلاضعة لرقابة ديواف احملاسبة، 

، ا(موظفن  211الدراسة ) غت حجم عينةجهة( خاضعة لرقابة الديواف، كبل 86أجريت الدراسة على )
ابية ادلالية ادلسبقة أف االجراءات الرقإىل ت الدراسة هنتا، ك استخداـ استبانة لقياس ادلتغَتاتكمت 

 فعالة. تعدجراءات الرقابة احملاسبية إكالالحقة ك 
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 :تهاومنهجيالدراسة م . تصمي4
 :. طريقة البحث للدراسة الحالية1.4

لكي يتم اخلوض بعمق يف أساس  ؛أم البحث النوعي ،ت الشخصيةاعتمدت ىذه الدراسة على ادلقابال
كلكي يتم استكشاؼ الواقع بشكل دقيق مع تفسَت  ،كاحلصوؿ على إجابات أكثر دقة ؛ادلشكلة القائمة

 (.Zikmund, 2003للواقع كطرح احللوؿ ادلمكنة كبشكل علمي كعملي )
 

ك ادلبحوث مباشرة أيعقد بُت الباحث كعينة الدراسة  ىي: لقاء البحث العلمي فادلقابلة الشخصية يف
تستخدـ ادلقابالت كما العلمية.   حباثدكات الدراسات كاألأة من كبدكف كسيط. تستخدـ ادلقابلة العلمية كأدا

دلقابلة كسيلة جلمع تستخدـ ا .حباث النوعيةكالنفسية كالًتبوية كالطبية كاأل حباث يف العلـو االجتماعيةيف  األ
 (. Bryman, 1984ادلادة العلمية حوؿ الظاىرة كاستكشاؼ العوامل احمليطة هبا )

  

مجع البيانات من خالؿ مقابالت شبو منظمة مع أعضاء العينة من رلتمع إىل ىدفت ىذه الدراسة ك 
يُطلب من  إذفضل أداة أ تعد)شبو منظمة( ألنو  مت اختيار ىذا النوع من ادلقابالت إذالدراسة ادلستهدؼ. 

 ,Smith)الباحث مجع معلومات منتظمة كمعلومات غَت منظمة بشأف مواقف أك معتقدات ادلشاركُت
. ادلقابلة شبو ادلنظمة ىي عملية يستهدؼ فيها احملاكر عددنا زلدكدنا من األسئلة / النقاط. اذلدؼ من (1972

، شلا كتقدمي ادلعلومات بأمانة ،بلتو على التحدثىذا النوع من ادلقابالت ىو تشجيع الشخص الذم تتم مقا
أم  ،، ديكن للباحث تعديل أسئلةامة ادلرتبطة بادلقابالت ادلنظمة. يف مقابلة شبو منظمةقد يزيل بعض الصر 

ديكن أيضنا إضافة أسئلة أخرل يف زلاكلة الستكشاؼ أسئلة ك صياغة األسئلة بناءن على إجابات أعضاء العينة. 
 البحث.

 جتمع الدراسة:. م2.4
رلتمع الدراسة يف ىذا البحث ىو كل موظفي الرقابة يف الدكلة، كمت اختيار ىذا اجملتمع بسبب أنو ملم 

يتكوف رلتمع الدراسة من موظفي  إذزلاربة الفساد كاحلد منو.  ت الرقابية اليت ىدفها بشكل رئيسباإلجراءا
ما فوؽ فالذين حيملوف لقب ككيل لك ادلسؤكلُت احلكوميُت ككذ ،يف اجلمهورية اليمنية ةاألجهزة الرقابية الثالث

 يت:تتكوف من اآلف رلموعات إظرىم من جانب السطلة؛ كبالتايل فن ةبداء كجهإل
 رلموعة موظفي اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة. .1
 رلموعة موظفي مكاتب كزارة ادلالية. .2
  .رلموعة موظفي مكاتب كزارة اخلدمة ادلدنية .3
 سؤكلُت يف الدكلة.رلموعة ادل .4

 مت استثناء ىيئة مكافحة الفساد بسبب عدـ توفر الكادر الفٍت يف فركعها.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A#:~:text=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%20%D8%A3%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A3%D9%88,%D9%87%D8%B0%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85%20%D9
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 . عينة الدراسة:3.4
مقابلة شبو منظمة مع أعضاء من اجملموعات األربع ادلستهدفة. كقد مت االختيار  20مت إجراء ما رلموعو 

سة من موظفي مكاتب كزارة ركزم، كمخمخسة أعضاء رلموعة )مخسة مراجعي اجلهاز ادل كلحبيث يتكوف  
، مخسة من ادلسؤكلُت احلكوميُت(. أجريت ادلقابالت شبو اخلدمة ادلدنية، مخسة من موظفي مكاتب كزارة ادلالية

ادلنظمة على مدل ثالثة أشهر يف ادلكال كعدف. يتم عرض تقسيم ادلشاركُت يف الدراسة حسب اجملموعات يف 
 (.2اجلدكؿ )

 (2)جدكؿ رقم       
 ادلقابالت الشخصية شبة ادلنتظمة اليت أجريت مع ادلستجيبُت حسب رلموعاهتم

 تاريخ المقابلة سنوات خبرة العمل المستجيبين حسب مجموعاتهم م
 ـ2021يناير  17 7 (1موظف اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة ) 1
 ـ2021يناير  17 26 (2موظف اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة ) 2
 ـ2021يناير  18 15 (3موظف اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة ) 3
 ـ2021فرباير  2 24 (4موظف اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة ) 4
 ـ2021فرباير  2 10 (5موظف اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة ) 5
 ـ2021يناير  19 30 (1موظف مكاتب كزارة ادلالية ) 6
 ـ2021يناير  20 14 (2زارة ادلالية )موظف مكاتب ك  7
 ـ2021يناير  21 15 (3موظف مكاتب كزارة ادلالية ) 8
 ـ2021مارس  15 22 (4موظف مكاتب كزارة ادلالية ) 9

 ـ2021مارس  15 9 (5موظف مكاتب كزارة ادلالية ) 10
 ـ2021مارس  17 23 (1موظف مكاتب كزارة اخلدمة ادلدنية ) 11
 ـ2021مارس  18 19 (2زارة اخلدمة ادلدنية )موظف مكاتب ك  12
 ـ2021مارس  18 21 (3موظف مكاتب كزارة اخلدمة ادلدنية ) 13
 ـ2021أبريل  5 7 (4موظف مكاتب كزارة اخلدمة ادلدنية ) 14
 ـ2021أبريل  5 6 (5موظف مكاتب كزارة اخلدمة ادلدنية ) 15
 ـ2021ير فربا 2 4 (1مسؤكؿ حكومي رتبو ككيل فما فوؽ ) 16
 ـ2021فرباير  3 5 (2مسؤكؿ حكومي رتبو ككيل فما فوؽ ) 17
 ـ2021أبريل  6 4 (3مسؤكؿ حكومي رتبو ككيل فما فوؽ ) 18
 ـ2021أبريل  6 اقل من سنة (4مسؤكؿ حكومي رتبو ككيل فما فوؽ ) 19
 ـ2021أبريل  7 7 (5مسؤكؿ حكومي رتبو ككيل فما فوؽ ) 20



 

157 

 (8ن التسلسلي )م. الرق2022 يونيو(، 1، العذد )الخاهسالوجلذ  ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 باعباد زلمد أبوبكر ... تفشي ظاىرة الفساد اإلدارم كادلايل يف ظل كجود أجهزة رقابية للدكلة
 

        قدـ الباحث نفسو كشرح أمهية البحث من أجل كسب الثقة قبل ادلناقشة. ، يقبل جلسة ادلقابلة
كافق اجلميع بشرط عدـ كتابة األمساء  إذ، سبت مقابلتهم بكتابة اإلجابات مث مت أخذ إذف األشخاص الذين

ن أجريت م 1حيمل رقم أم الًتميز بدؿ كتابة االسم لكي يعرؼ رلموعة ادلقابلُت: حيث ) كعدـ اإلباحة هبا
أكؿ شخص  يعد؛ 1: موظف اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة ة يف رلموعتو كىكذا، فمثالن لبمعو أكؿ مقا

 دقيقة. 45 إىلدقيقة  25استغرقت كل مقابلة حوايل من  إذ أجريت معو مقابلة يف رلموعة اجلهاز ادلركزم(.
 

اقًتح أف  Saunders, Lewis, and Thornhill (2007)، عدـ ظهور ربيز زلتمل يف ادلقابلةلضماف 
مت اعتماد ىذه الطريقة يف الدراسة احلالية.  نفسها، نربة الصوتبيقرأ القائم بإجراء ادلقابلة األسئلة بصوت عاؿ  

بًتؾ األسئلة احلساسة حىت قرب هناية ادلقابلة   Healey and Rawlinson (1994)على ذلك، أكصى زيادة
ا من الوقت ل  لمستجيب لتنمية الثقة يف الباحث.ألنو يتيح مزيدن

 

 . تحليل المقابالت الشخصية:4.4
حوؿ ظاىرة أك عامل معُت كيتم بالكتابة احلرفية )غَت  لمن تفاصي وعيالبيانات النوعية ىي ما يتم ذبم

كأنواع  حسب صفات تلك البيانات إىل معلوماتيتم ربليل تلك البيانات بتصنيف تلك البيانات  إذعددية(. 
فعاؿ ادلختلفة دلا كرد من السلوكيات كالكلمات ككل ردكد األ كل كبَتة كصغَتة من  ةيتم مالحظف. تهاطبيع

ف ادلعلومات الناذبة من ادلقابالت الشخصية )البيانات النوعية( يف البحث إادلستجيبُت يف رلتمع الدراسة. 
 مها: ،العلمي تنقسم نوعُت

 

 البيانات االسمية: 1.4.4
جراء العمليات إديكن  الك ك غَت متشاهبة أتكوف على رلموعات غَت متجانسة  ،ىي بيانات حرفية

 ثناء ربليل ادلقابالت.أحصائية عليها احلسابية اإل
 

 البيانات الترتيبية: 2.4.4
 أم ديكن تصنيفهابواب تصنيفية )أيتم ترميز البيانات كترتيبها يف ف أىي بيانات حرفية كمن ادلمكن 

ال ديكن  إذالدخل الشهرم لألفراد،  أك ،التعليم أك ،مثل مستويات الذكاء ،متجانسة( عها يف رلموعاتيذبمك 
 (. Bryman, 1984 ; Saunders et al., 2007) أيضناحصائية عليها جراء ادلعادالت اإلإ

يعطي كل مستجيب ما  إذمسية غَت متجانسة، ابيانات  دادلتحصل عليها من ادلقابالت تعف البيانات أل
 تو يف العمل الرقايب احلكومي.  اصارة أفكاره من خالؿ شلارستو كخرب ع يدكر يف

مت ترتيب العوامل  إذقاـ الباحث بالتحليل لكل ادلعلومات ادلتوفرة كالتعامل معها حسب طبيعتها،  كقد
ككذلك استخداـ البيانات غَت ادلتجانسة يف تفسَت بعض  ،من بيانات وحسب ما مت مجعكتصنيفها ادلؤثرة 

 ربليل بياف مسامهة ادلستجيبُت يف طرح حلوؿ للمشكلة القائمة. إىل ، باإلضافةكتعليلها وامل كدرجة تأثَتهالع
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 :وتحليلها نتائج المقابالت. مناقشة 5
مت إجراء ما رلموعو ك ( 2يتم عرض ادلعلومات األساسية لألشخاص الذين سبت مقابلتهم يف اجلدكؿ رقم )

ا. ككاف االختيار ستهدفة اليت مت اختيارىا عشوائين من اجملموعات األربع ادلمقابلة شبو منظمة مع أعضاء  20
ص من رلموعة مكاتب أشخا كمخسة ،جلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة، مخسة أشخاص من اعلى ىذا النحو

، كمخسة أشخاص من مسؤكلُت حكوميُت. موعة مكاتب كزارة اخلدمة ادلدنيةمخسة أشخاص رلكزارة ادلالية، ك 
سبت إضافة أسئلة خالؿ بعض ادلقابالت الستيضاح اكثر  إذا، مت إعداد األسئلة اخلاصة بادلقابالت مقدمن ك 

عض قضايا. من ادلعوقات اليت كاجهت الباحث ىو ربفظ بالحوؿ أمر معُت أك اقًتاح كضع حلوؿ حوؿ بعض 
 ،يف كل رلموعة 5 إىل 1من  مت الًتميز للذين مت مقابلتهمك  بعض أسئلة. نمن مت مقابلتهم يف اإلجابة ع

يت: آلايتم الًتميز ك 3مع رقم  2مع رقم ك  1ذا توافق كالـ موظف اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة رقم إ: فمثالن 
 ( كىكذا بالنسبة لباقي اجملموعات.3، 2، 1)موظف اجلهاز ادلركزم 

           يانات الكمية حيث مت ربليل ادلقابالت الشخصية باستخداـ األسلوب القصصي يف ربليل الب
 نتشار الفساد يف ظل كجود أجهزة رقابية للدكلة كىي:اإىل ت أدالص أىم النقاط كالعوامل اليت مت استخ

 ضعف القوانين النافذة:  (1
نو إ تعتقد الغالبية العظمى من األشخاص الذين سبت مقابلتهم أف ىناؾ أكجو قصور يف القانوف من حيث

عقوبات كاضحة  على  نصوص لى اجلنايات كاجلنح فقط، كلكن ال توجدتوجد نصوص قانونية ع
. حيث توضح التعليقات التالية آراء األشخاص الذين سبت مقابلتهم من رلموعات العينة األربع (1)ادلخالفات

 :يتحوؿ سبب تفشي الفساد يف ظل كجود أجهزة رقابية ككانت على النحو اآل
ال يوجد نصوص عقاب على ادلخالفات، كلكن قد يصل ضرر بعض حيث انو  ،"ضعف القوانُت السارية

، كخاصة قانوف ادلناقصات كادلزايدات ال يوجد 2حد يفوؽ اجلناية ك اجلنحة إىلادلخالفات على اقتصاد الدكلة 
 إىل، فتتم مشاريع بالتكليف ادلباشر. فقد يصل حجم الضرر فيها ات على ادلخالفات يف ىذا القانوفعقوب

رياالت، كىو سلالف للقانوف كلكن ال يوجد نص عقاب على ىذه ادلخالفة" )موظف اجلهاز ماليُت ال
 ( 1مسؤكؿ حكومي   ;5، 3موظف مكتب كزارة ادلالية   ; 5،  2، 1ادلركزم.
: قانوف الضرائب كاجلمارؾ حيث ال توجد نصوص عقابية كاضحة للمخالفات مثالن  ف القوانُتضع"

  ;4، 3 ادلركزم، اجلهاز)موظف كقانوف ربصيل األمواؿ العامة، كغَتىا" كقانوف أراضي كعقارات الدكلة
  (4، 2مسؤكؿ حكومي   ; 2موظف مكتب كزارة ادلالية 

"أف ضعف القوانُت ىو السبب األساسي يف ضعف األداء اإلدارم كانتشار احملسوبية يف التعيينات" 
 (3زم للرقابة كاحملاسبة موظف اجلهاز ادلرك ; 5، 4، 2)موظفي مكتب اخلدمة ادلدنية 

ف ادلستجيبُت ركز على ضعف القوانُت كعدـ احتوائها على عقوبات تنظيمو أنالحظ من ىنا 
للمخالفات ادلالية كاإلدارية؛ كىو ما يستدعى ادلشرعُت أخذ ىذه النقطة بعُت االعتبار. فعدـ كجود نصوص 
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ؼ مرتكيب تلك ادلخالفات من رصدىا؛ عدـ خو  إىلعقاب على نصوص سلالفات قانونية سيؤدم ال زلالة 
 .؛ إذ يعد رصدىا ال فائدة منوحىت مت رصد تلك ادلخالفات

 معدوم بين األجهزة الرقابية: هالترابط شب (2
ف من ادلسؤكلُت اثنا( ك 5كعددىم ) ذكر كل من مت مقابلتهم من اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة

اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة  وذكر موظف إذالرقابية يف عملها. احلكوميُت، أنو ال يوجد ترابط بُت األجهزة 
عدـ قياـ مكتب كزارة ادلالية كاخلدمة ادلدنية دبهامها الرقابية ادلساندة للجهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة" "

 (.4، 3)موظف اجلهاز ادلركزم 
أم سلالفات بالرغم أهنم يعرب جهة مكتب كزرة ادلالية ال يرفع لنا  فإ": خرقاؿ البعض اآل يف حُت

من اخلدمة ادلدنية. دباذا  ةداريإت رقابية. كبعد الفحص يتنب لنا خركقات عدة. ككذلك ال نستلم أم خركقا
 (.5، 2، 1هاز ادلركزم )موظف اجلتفسرىا"
 (4، 1 مسؤكؿ حكومي) "ال يوجد ترابط بُت األجهزة الرقابية" ادلسؤكلوف احلكوميُت بعبارة ىتفكيف حُت ا 

 ،عدـ رفع ادلخالفات ادلالية من مكاتب كزارة ادلالية إىلف عدـ الًتابط يؤدم أكىنا ديكن تلخيص 
 إذككذلك عدـ رفع ادلخالفات اإلدارية من قبل مكاتب اخلدمة ادلدنية بالرغم من كجود سلالفات جسيمة؛ 

وجب ضركرة ربط مجيع األجهزة إضعاؼ دكر تلك األجهزة كعدـ فاعليتها. كىذا يست إىلأدل عدـ الًتابط 
 .رقابة ذات كفاءة عالية إىلالرقابية للوصوؿ 

ذكر  إذمن ناحية أخرل ىناؾ نزعة عدائية بُت موظفي ادلالية كموظفي اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة 
ى مراجعي "أف ىناؾ نزعة العدائية عل (4أحد ادلستجيبُت من أعضاء اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة رقم )

( 2ذكر أحد ادلستجيبُت من رلموعة موظفي مكاتب كزارة ادلالية رقم ) يف حُت. اجلهاز ادلركزم يف ادلرافق"
ف مراجع اجلهاز إيوجد تشاحن يف التعامل بُت موظفي اجلهاز ادلركزم للرقابة كمندكيب ادلالية حيث ": قائالن 

 نك فاسد".إعليك ا حاكم ادلركزم يتعامل معك بعنجهية. كجيي كىو مسبقن 
 عدم وجود الرقابة الداخلية وفاعليتها في الدوائر الحكومية: (3

أبدل عدد من ادلستجيبُت قلقهم هبذا  إذللرقابة الداخلية دكر كبَت يف ضبط األمور ادلالية كاإلدارية 
 اخلصوص:

 ،بَتكتفاقم مشكلة الفساد بشكل  إىل"أف عدـ كجود رقابة داخلية يف ادلؤسسات احلكومية أدل 
)موظف اجلهاز  ككذلك غياب الرقابة ادلصاحبة للمالية يف مضموهنا ك كجودىا من الناحية الشكلية فقط"

 (.5، 3، 2، 1ادلركزم 
، ونفس كإدارة الدائرة احلكومية يف اخلندؽ ادلالية( مندكيب كزارةالرقابة ادلصاحبة )ما يكوف أصحاب د"عن

 (2موظف مكتب كزارة ادلالية   ;1مسؤكؿ حكومي )ا"ال ديكن انتشاذلم معن 
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للرقابة الداخلية مت  اخاصن  اف ىناؾ قانونن أ" (1وظفي اجلهاز ادلركزم رقم )م كر أحدذ من ناحية فقد 
 ."قابة ادلصاحبة ادلالية كاإلداريةعن عدـ فاعلية الر  فضالن ـ كلكنو غَت مفعل، 2010يف عاـ  هإصدار 

قابة كىو خط الدفاع األكؿ دلكافحة الفساد، لو دكر  النوع من الر  ايتضح أف تعطيل دكر ىذشلا تقدـ 
 عادة تنشيط ما يعرؼ خبط الدفاع األكؿ.إذ جيب إتلف أنواعو ادلالية كاإلدارية. كبَت يف تفشي الفساد دبخ

مكانية الجهاز المركزي للرقابة من تتبع ملفات التي قدمت لنيابة األموال العامة إعدم  (4
 :(3)والمحكمة

ينفصل تتبع القضايا احملولة لنيابة األمواؿ العامة كاحملكمة عن  إذ ؛اقعة يف النظاـ احلايلف ىذه ادلشكلة ك إ
هناء قضايا الفساد يف ادلاؿ العاـ إخر حلقات تعد آالكثَت من العدالة القانونية ك ادلتابعة. كذلذا السبب يفلت 

 بتطبيق العقاب ادلناسب لنوع القضية. 
  :األمر عن استيائهم منهاز ادلركزم فقد عرب معظم ادلستجيبُت من اجل

)موظف  العامة كىنا يكمن اخللل" األمواؿال حيق لنا كجهاز تتبع قضايا الفاسد بعد تسليمها لنيابة "
 (.4، 3، 1دلركزم اجلهاز ا

أنو "جيب توحيد كل األجهزة يف ( 3، 1موظفي اجلهاز ادلركزم ) من فاثنامن ناحية أخرل فقد دكر 
رللس  –زلكمة األمواؿ العامة  –نيابة األمواؿ العامة  –ىيئة مكافحة الفساد  - هاز ادلركزماجلطار كاحد )إ

 ة. كىذا مثل ذبربة دكلة ادلغرب".شرطة الرقابة كاحملاسبة( توحيد مجيع ىذه األجهزة يف ىيئة كاحد –التأديب 
( 2,5هاز ادلركزم )من موظفي اجلف اخر آف اثناقًتح امن ناحية أخرل فقد  ىذا احلل من احللوؿ ادلمكنة. كيعد

 اجلهاز ادلركزم ليسهل تتبع القضايا يف ادلاؿ العاـ.  إىلبضم نيابة األمواؿ العامة فقط 
دارية لسنة والمخالفات المالية واإل الجزاءاتعدم تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في الئحة  (5

 م الصادرة من رئاسة الوزراء:1998
خلفض معدالت الفساد يف البالد. فعدـ كجود نصوص عقابية على دع االعقاب السبيل الر  يعد

ـ. 1998استصدار الئحة خاصة للجزاءات لعاـ  إىلادلخالفات اإلدارية يف نصوص القوانُت، دعت احلاجة 
رئاسة الوزراء يف تلك الفًتة. كيف ىذه النقطة  ودكتور فرج بن غاًل رمحة اهلل عليستالـ الا عندمت إصدارىا 

من لنا صورة كاملة عن ما ستحققو الالئحة من احلد  واعطأف كجهات نظرىم، ك و ادلستجيبد أفرد لنا بالتحدي
 نظرىم. ةالفساد يف حاؿ تطبيقها من كجه

ف ادلخالفات اإلدارية كادلالية ال يوجد فيها نصوص أ ( "2، 1ف موظفي اجلهاز ادلركزم )اثنافقد أكضح 
. كلكن ىناؾ الئحة للجزاء كادلخالفات اليت كضعت يف عهد اصعبن مر انونية كاضحة للعقاب شلا جيعل األق

يتكوف  إذ ؛ارية كفيها عقوبات بأدؽ التفاصيلف ادلخالفات ادلالية كاإلدأبش ور فرج بن غاًل رمحة اهلل عليالدكتو 
 :من كديكن تطبقها السلطة احمللية يف احملافظات كتتكوف ،يف الوزارة ادلعنية رللس التأديب

 من: يس جلنة التأديب، كعضوية كل  ل، رئككي 
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 مدير فرع اجلهاز ادلركزم. 
 مدير مكتب ادلالية. 
 مدير مكتب اخلدمة ادلدنية. 
 مدير مكتب الشؤكف القانونية. 
   يرشحو رئيس زلكمة االستئناؼ قاض. 
  التأديب وأك عضو خيتاره ادلوظف الواقع عليعضو جلنة نقابية". 

مسؤكؿ حكومي ) "غَت ادلسؤكلةسوؼ يتم ردع بعض ادلمارسات ـ 1998"بتفعيل الئحة اجلزاءات لعاـ 
ـ 1998كضعت يف عاـ  كقدف ىذه الالئحة ىي ادلخرج لردع بعض شلارسات الفساد أ هدير ذكر (. من اجل2

 لتغطي بعض القصور يف بعض مواد القوانُت اليت ربتوم على سلالفات دكف ربديد العقاب ادلناسب. 
ذية بتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وخاصة التقارير المتعلقة عدم اهتمام السلطات التنفي (6

 بالمخالفات:
عدـ اىتماـ السلطات التنفيذية بتقارير اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة رغم أهنا ربتوم على سلالفات قد 

 توة األدراج، ىذا ما خلصىذه التقارير تكوف حبيس فإف، وـر يف ادلاؿ العاـ كقد تزيد عليحد اجل إىلترتقي 
 ادلقابالت الشخصية مع أعضاء اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة.

"عدـ اىتماـ السلطات التنفيذية العليا بتقارير اجلهاز ادلركزم اليت رفعت على إدارات كمرافق ربتوم على 
تلك  إىل انتشارها أدل قانونية كمل يتم العمل على تصحيحها. شل أكسلالفات أك اخطاء مالية أك أداريو 

  .ادلخالفات بشكل كبَت
موظف أم عدـ الوعي من قبل السلطات التنفيذية العليا باالجراءات العقابية كالتهاكف يف أمواؿ البلد" )

 (.5، 4، 3، 2، 1اجلهاز ادلركزم 
 ينص % من القضايا اليت يكتشفها اجلهاز ادلركزم ىي خرؽ قانوف ادلناقصات كادلزايدات، كلكن ال 60

يفًتض أف كل سلالفة يف قانوف ادلناقصات يكوف ربتها  إذالقانوف على عقوبة زلدده على ىذه اخلركقات. 
 هنم كضعوا حلوالن فإعلى الرغم من انتقادىم ىذا، ك  (5، 2، 1)موظف اجلهاز ادلركزم. العقوبة ادلالئمة ذلا

.، كما ىو موضح يف السبب أك العامل ـ1998كىي تطبيق الئحة اجلزاءات لعاـ  ،للخركج من تلك ادلشكلة
عدـ تنفيذ العقوبات ادلنصوص عليها يف الئحة اجلزاءات كادلخالفات ادلالية كاإلدارية ) وكى( مخسة 5رقم )
 ـ الصادر عن رئاسة الوزراء.1998لسنو 

ال تتابع توصيات اجلهاز ادلركزم ادلتعلقة بالتصحيحات  أيضناف السلطة التنفيذية العليا إخر فآمن جانب 
ف عدـ تنفيذ إ"(، 2 ،1ف من أعضاء اجلهاز ادلركزم )اثنا إليوه يف بعض ادلرافق كادلؤسسات. ىذا ما نو 

تتكرر  إذؤسسات يعد من ادلشاكل الكربل، توصيات اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة من قبل ادلرافق كادل
 .سنة كال يوجد من يلزمها باألخذ بتلك ادلالحظات"ادلالحظات كل 
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 القانون يحمي شاغري الوظائف العليا: (7
إىل دار حديث ادلستجيبُت حوؿ شاغرم الوظائف العليا، كعدـ قانونية اجلهاز بتحويل ملفات الفساد 

يت ذلا أف ربوؿ تلك رئاسة اجلمهورية، فالرئاسة ىي ال إىلتحويل ملفات فسادىم بمنا إنيابات األمواؿ العامة، ك 
ىم من ءعضاء اجلهاز ادلركزم استياف من أو ئيس اجلمهورية. كقد ركز ادلستجيبادللفات للمقاضاة بعد موافقة ر 

 للفساد حبسب القانوف. كه تأصيالن دالوظائف العليا كع كالتمييز الذم حيظى بو شاغر 
قانوف يف حالة ارتكاهبم جلـر كيتم رفع ف كالوزراء دينع ربويلهم لنيابة األمواؿ العامة حسب الو "احملافظ

؛ 3، 2؛ مسؤكؿ حكومي 3، 2، 1)موظف اجلهاز ادلركزم  تقريره لرئاسة اجلمهورية كىي من تنظر يف األمر"
 .(2موظف مكتب كزارة ادلالية 

"ذبميد بعض تقارير الفساد كعدـ استكماؿ إجراءاهتا القانونية كتقدديها للقضاء لشاغرم الوظائف العليا 
 .(5، 4)موظف اجلهاز ادلركزم  سبب تبعية اجلهاز ادلركزم للرقابة لرئاسة اجلمهورية"ب

 . كيف ديكن معاجلة الوضع احلايل؟النقطة مع ادلستجيبُت مت سؤاذلم كيف هناية نقاش ىذه
ابة كاحملاسبة ال خيضع للرئاسة ف اجلهاز ادلركزم للرقأيفًتض لب من تطرؽ ذلذه النقطة أنو "اغفأجاب 

 .(2 ؛ مسؤكؿ حكومي5 ،4، 3، 2، 1)موظف اجلهاز ادلركزم  منا خيضع جمللس النواب"إك 
 غير المستخدمة:رافق في السنة القادمة للمبالغ النظام المتبع من تخفيض الموازنة للم (8

ـ ف النظاأ إذنفاؽ للمرافق احلكومية، إىل كثَت من اخللل يف اإلالنظاـ احلايل ادلتبع يف كزارة ادلالية يؤدم 
نفاؽ إإىل دارة ادلرفق إطر ضت إذاحلايل يقـو خبصم الفائض يف ادلوازنة للسنة احلالية من موازنة السنة ادلقبلة. 

لب موظفي مكاتب كزارة ادلالية يف اغالسنة القادمة؛ ىذا ما أدىل بو  ا من خصمو من موازنةالفائض خوفن 
 آرائهم.

غَت ة للمبالغ يتم زبفيض موازنة ادلرافق يف السنة القادم إذ خطاء يف النظاـ ادلتبع من كزارة ادلاليةأ"ىناؾ 
موظف مكتب  ) جل ضماف عدـ خسارهتا يف السنة القادمة"أادلرافق إلنفاقها من طر إدارة ضادلستخدمة، شلا ت

 .(5، 3، 2، 1رة ادلالية كزا
 بعد اكتماؿ النقاش حوؿ ىذه النقطة مت سؤاؿ ادلستجيبُت ما ىو احلل بوجو نظركم؟

ا الكتماؿ اإلجراءات كرقيا يف كل األحواؿ، "بالنسبة لنا ال نستطيع ضبط مدير الوحدة اإلدارية نظرن 
موظف مكتب  (أننا نرجع للنظاـ اإلصلليزم ادلتبع بعد االستقالؿ" ة يف كاقع األمر. كاحلليكلكنها غَت حقيق

 .(1كزارة ادلالية 
  .(5، 2موظف مكتب كزارة ادلالية  (ـ"1990بع قبل عاـ نظاـ اخلزينة العامة ادلت إىل"احلل ىو العودة  

 عدم تدوير موظفي األجهزة الرقابية في المرافق الحكومية: (9
كبُت  والدكائر احلكومية خيلق عالقة بينحدل إالرقابية فًتة طويلة كمندكب يف  ف بقاء موظف األجهزةإ

 لب اجملموعات.اغا أكضحتو آراء ادلستجيبُت يف و م، كىوإىل عدـ استقاللو يف عملإدارة ذلك ادلرفق شلا يؤدم 
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دكير( يف )أم عدـ الت دراه ادلرافق كأعضاء األجهزة الرقابية بسبب طوؿ فًتة البقاءإ"خلق عالقة بُت 
 .(5، 4، 3، 2؛ مسؤكؿ حكومي  2 ،1)موظف اجلهاز ادلركزم " ادلرفق ألكثر من عامُت

موظف (" بينا ىو عدـ التدكيرك خلركقات من قبل مندعدـ رفع تقارير با إىل"من األسباب اليت أدت 
  .(5، 3، 1تب كزارة اخلدمة ادلدنية ؛ موظف مك5، 4، 2مكتب كزارة ادلالية 

 

 أف بعض ادلندكبُت ذلم أكثر " إىل (2فقد أشار أحد ادلستجيبُت من موظفي مكاتب كزارة ادلالية )رقم 
يف قانوف كزارة  ول سنتُت حسب ما ىو منصوص عليير كنو جيب التدك أ( سنُت مل يغَتكا؛ ك 10من عشر )

 يعملها يف ادلرفق ادلنتدب فيو". ادلالية؛ دلنع خلق عالقة بُت ادلندكبُت كاإلدارة بسبب طوؿ الفًتة الزمنية اليت
بُت مندكيب األجهزة الرقابية ك مدراء  ؤطكىذا ىو احلل األمثل للخركج من ىذه ادلشكلة كللتقليل من فرص التوا

 دارات احلكومية.اإل
 التدخالت العليا في األعمال والتوظيفات:  (14

ككذلك التوظيفات أصبحت تدار  ،عماؿ من قبل السلطات التنفيذية العليايف توجيو األف التدخالت إ
كتفشي عدـ العدالة اجملتمعية يف  ،خارج اإلطار القانوين كبشكل فاضح؛ شلا خيلق بؤرة كبَتة من الفساد ادلايل

من قبل  وليإشارة ا سبت اإلشلث ادلستجيبُت يف ىذه النقطة. حدي لخص  ىذا كاف م ،باحملسوبية التوظيفات
 ادلستجيبُت ىو:

الوزير كىي يف فحواىا خركقات كيتم سبريرىا على الكل؛ كىذا  أكتوجيهات عليا من احملافظ  ا تتمحيانن أ"
 .(4 ،2، 1موظف مكاتب كزارة ادلالية ". )التسيب احلاصل إىلما أدل 

، 1. )موظف مكاتب كزارة اخلدمة ادلدنية سلطات العليا كىو ذباكز كزلسوبية"تتم التعيينات عن طريق ال
3 ،4). 

"مجيع التعيينات كالتعاقدات تتم عن طريق مدراء ادلرافق كذباىل السلطات العليا ادلختصة يف ىذا 
 .(5، 2ة ". )موظف مكاتب كزارة اخلدمة ادلدنياجلانب؛ كىذا خلق احملسوبية

 :فأجابوامكانية احلل يف ىذا ادلوضوع إمت سؤاؿ ادلستجيبُت عن 
كأخذ ادلستحقُت بالتوظيف حسب  ،قانوف اخلدمة ادلدنية كمكاتب اخلدمة ادلدنية إىل"البد من الرجوع 

 .(4، 3، 1". )موظف مكاتب كزارة اخلدمة ادلدنية سجل القيد باخلدمة ادلدنية
موظف مكاتب كزارة ادلالية ) كعدـ خرؽ القوانُت كاإلجراءات السائدة"."عدـ تدخل السلطات العليا 

 (.5، 4، 3، 1؛ موظف مكاتب كزارة اخلدمة ادلدنية 4، 2، 1
كىذه األمور جيب أخذىا بعُت االعتبار للحد من الفساد ادلايل كاإلدارم كربقيق العدالة االجتماعية يف 

 التوظيفات كالتعاقدات.
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 ز المركزي للرقابة والمحاسبة:تأخير تقارير الجها  (11
( مستجيبُت؛ ىل يوجد قصور يف 5عند سؤاؿ موظفي اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة كعددىم مخسة )

كؿ نقطة ىي تأخَت تقارير أف بأف و ا ىو نوع القصور؟. أجاب ادلستجيبدكر اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة؟ م
كقات يف كقتو؛ فقد يتغَت ادلدير ؽ عملية احملاسبة عن القصور كاخلر و و ما يعللرقابة كاحملاسبة كىاجلهاز ادلركزم 

خارج اإلرادة بسبب ضعف الدكلة  امل يصدر تقرير اجلهاز ادلركزم بعد، كىو ما يعد قصورن ة طويلة فًت كل
رلمل  كاف  ا عدةأسبابن  جلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة. كقد ذكر كل مستجيب من اكاإلمكانيات ادلتاحة

 :يتاآل جابتاىم على النحوإ
 اخنفاض الكادر يف بعض التخصصات ادلطلوبة لتعزيز الرقابة )مثل البيئة كالطب كالكهرباء(.

 ضعف التدريب كالتأىيل.
 ضعف اخلربة ادلهنية. .أ 
 اخنفاض الدعم ادلادم كالفٍت لألجهزة الرقابية. .ب 
ادلوظفُت  ةصابإىل إودة، شلا يؤدم غَت موج ىي كضعف االمتيازات بل ،ضعف مرتبات موظفي اجلهاز .ج 

 صلاز ادلهاـ بشكل كبَت.إكيؤدم إىل تأخَت يف  ،باإلحباط
 .ـ(2018ن أغالؽ حساباهتا )بعضها مل تغلق منذ عتأخر بعض الوحدات االقتصادية  .د 
ت التهديدات اخلارجية اليت يتعرض ذلا الطاقم الفٍت للجهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة يف ظل كجود االنفال .ق 

 مٍت للبالد.األ
 وعضاء اجلهاز بصفة الضبطية القضائية. ىي موجودة يف القانوف كلكن ال يتمتع هبا مراجعأعدـ سبتع  .ك 

 اجلهاز ادلركزم.
ف بعض إ إذعدـ اكتماؿ اذليكل اإلدارم للجهاز، أم عدـ كجود ككالء يف رئاسة اجلهاز ادلركزم يف عدف،  .ز 

 .ةلاإلدارات معط
 افظات ال تعمل بسبب نقص الكادر.بعض الفركع يف بعض احمل  .ح 

 ،من اجلدير بالذكر، يعد تأخر تقارير اجلهاز ادلركزم ادلعوؽ األساسي للحساب كالعقاب يف ىذه الفًتة
ظهورىا،  إىلفهو ادلشكلة األساسية اليت جيب أف يتم حلها، كحلحلة مجيع ادلشاكل ادلصاحبة ذلا كاليت أدت 

فهذه ادلشكلة يستدعي الفحص.  ةسنتُت عن سنال إىلز ادلركزم بُت السنة فقد يصل التأخَت يف تقارير اجلها
 ىا بشكل جدم.عندالوقوؼ 

 عدم وجود رقابة على التقارير الفنية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة:  (12
ذكر بعض ادلستجيبُت من رلموعيت ادلسؤكلُت احلكوميُت كموظفي مكاتب كزارة ادلالية أف بعض تقارير 

برر بعض ك كقد ال تظهر احلقائق كما ىي.  ،من التحيز اقد ربوم كثَتن  إذ ادلركزم ليست باجلودة ادلطلوبة اجلهاز
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أف اذلدايا كادليزات اليت  إىلمصداقية التقرير. باإلضافة  يفعالقات الشخصية كالعائلية تؤثر ادلستجيبُت أف ال
 .اتحيزن م البعض الفنيُت أف يصدر تقريرن  اأساسين  اتوىب سبثل دافعن 

 إىلكتؤدم  ،ة اذلدايا كميزات قد تضعف جودة التقرير الرقايببعض أعضاء اجلهاز ادلركزم للرقاب"قبوؿ 
 .(4، 2 )مسؤكؿ حكومي إخفاء بعض احلقائق"

كعدـ ظهور  ا"العالقات الشخصية ك العائلية بُت مندكب اجلهاز ادلركزم كمدراء ادلرافق قد تسبب ربيزن 
 .(2 ؛ مسؤكؿ حكومي2تب كزارة ادلالية مكا )موظف بعض ادلعلومات".

، ضاعت واه؛ فإذا فسد زلتكمصداقيتها كمن يف جودة ادلعلومات ادلتضمنة داخلةيف جوىر التقرير إ
دبهنة  لليت ربوؿ دكف النهوضىذه ادلشكلة من أىم ادلشاكل  تعدالقيمة احلقيقية لو كأصبح بال معٌت. فلهذا، 

 للمحاسبة.ك للرقابة  اأساسين  اعائقن  كتعد الرقابة كاحملاسبة يف البالد،
 ضعف مرتبات موظفي األجهزة الرقابية: (13

التغاضي عن اخلركقات لتلبية احتياجات احلياة؛  إىل ف ضعف مرتبات موظفي األجهزة الرقابية قد يؤدمإ
 ا لتدين ادلرتبات كعدـ تلبيتها االحتياجات األساسية(.كىو ما يربره البعض )نظرن 

؛ موظف مكاتب كزارة 4، 3، 2" )موظف اجلهاز ادلركزم جودة الرقابة يفادلرتبات  قد يؤثر ضعف"
 (.4، 3، 1ة ادلدنية ، ؛ موظف مكاتب كزارة اخلدم2، 1ادلالية 

؛ موظف 1" )موظف اجلهاز ادلركزم ال ديكن أف نقـو بتحسُت جودة الرقابة يف ظل الركاتب ادلتدنية"
 (.5مكاتب كزارة اخلدمة ادلدنية 

اـ الركاتب كادلكافآت ادلعموؿ بو يف البالد ال يرتقي لتشجيع القائمُت على الرقابة من تقدمي نظ"
األحسن. ىنالك دكؿ تقدر موظفي األجهزة الرقابية لكي يقوموا بأعماذلم بأكثر كفاءة عن طريق التحفيز 

 .(2 ". )مسؤكؿ حكومياجليد الكتشاؼ االختالالت
 ضعف التدريب والتأهيل: (14

رلموعات  توكأقل جودة. كىو ما ذكر  داء األعماؿ بشكل متدف  أإىل ريب كالتأىيل يؤدم ضعف التد
لب ادللتحقُت بالطاقم اغكلكوف  ،ا لضعف التدريب كالتأىيل يف الفًتة األخَتةادلستجيبُت كدلا يعانونو نظرن 

ض بالعمل الرقايب ق للنهو ىذا من العوائ دإىل تدريب كتأىيل. كيعالوظيفي حديثي خربة كسبرس، كحيتاجوف 
 ء.ابشكل كف

ابة كاحملاسبة؛ تأخَت تقارير اجلهاز ادلركزم للرق إىلسباب اليت أدت ضعف التدريب كالتأىيل كاف أحد األ
"ضعف  (11اجلهاز ادلركزم عند ذكر أسباب تأخر تقارير اجلهاز يف السبب أك العامل رقم ) وكىذا برره موظف

لبهم اغكالطاقم القدمي  ؛اا لكوف الطاقم اجلديد من ادلعينُت مؤخرن بَت نظرن خر العمل بشكل كؤ التدريب كالتأىيل ي
 .(5، 3، 2، 1)موظف اجلهاز ادلركزم  ادلعاش." إىلخرج 
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اجلهل باخلركقات  إىل"ىناؾ جهل بإجراءات العمل لدل ادللتحقُت اجلدد بالعمل، كىذا يؤدم  
 (.5، 1كاتب كزارة اخلدمة ادلدنية ؛ موظف م4، 3، 1وظف مكاتب كزارة ادلالية كرصدىا". )م

 عدم وجود آلية مناسبة للتبليغ عن الفساد:  (15
 ،د آلية معينة للتبليغ عن الفساد رغم كجود قانوف حلماية ادلبلغُتجتو ف من ادلستجيبُت أنو ال اثناذكر 

 كبالرغم من كجود نصوص قانونية كاضحة يف قانوف ىيئة مكافحة الفساد.
رغم من كجود قانوف حلماية ادلبلغُت عن حاالت التبليغ الاسبة للتبليغ عن الفساد ب"ال توجد ىناؾ آلية من

 .(1)موظف اجلهاز ادلركزم  عن الفساد".
أف قانوف ىيئة مكافحة الفساد توجد بو  من "عدـ كجود مراكز للتبليغ عن الفساد ادلايل كاإلدارم بالرغم

 .(2 مسؤكؿ حكومينصوص قانونية هبذا العمل". )
فتح اجملاؿ أماـ ادلواطنُت للتبليغ عن الفساد سوؼ يتيح الفرصة دلشاركة الشعب للقضاء على الفساد، ف إ

 كىو ما سيساىم يف احلد منو بشكل كبَت.
  نتائج الدراسة: .6

 أسئلة الدراسة األتية: نديكن اإلجابة ع كربليلها نتائج ادلقابالتمناقشة ( 5ه يف فقرة رقم )كشلا سبق ذكر 
 عوامل اليت تؤثر على كفاءة األجهزة الرقابية للدكلة؟ماىي ال (1

تبُت أف العوامل اليت  ةشلا مت تبويبو نتائج مت استخالصها من ادلقابالت اليت أجريت ألربع رلموعات سلتلف
 كفاءة األجهزة الرقابية ىي:  يفثر ؤ ت
  .ضعف القوانُت النافذة -1
 .عدـك بُت األجهزة الرقابيةادل والًتابط شب -2
 .ود الرقابة الداخلية كفاعليتها يف الدكائر احلكوميةعدـ كج -3
 .لفات اليت قدمت لنيابة األمواؿ العامة كاحملكمةادللرقابة من تتبع من امكانية اجلهاز ادلركزم إعدـ  -4
ـ 1998دارية لسنة اجلزاءات كادلخالفات ادلالية كاإلعدـ تنفيذ العقوبات ادلنصوص عليها يف الئحة  -5

 .لوزراءالصادرة من رئاسة ا
عدـ اىتماـ السلطات التنفيذية بتقارير اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة كخاصة التقارير ادلتعلقة  -6

 .بادلخالفات
 .القانوف حيمي شاغرم الوظائف العليا -7
 .غَت ادلستخدمةرافق يف السنة القادمة للمبالغ النظاـ ادلتبع من زبفيض ادلوازنة للم -8
 .قابية يف ادلرافق احلكوميةعدـ تدكير موظفي األجهزة الر  -9

 .التدخالت العليا يف األعماؿ كالتوظيفات -10
 .تأخَت تقارير اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة -11
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 .عدـ كجود رقابة على التقارير الفنية للجهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة -12
 .ضعف مرتبات موظفي األجهزة الرقابية -13
 .ضعف التدريب كالتأىيل -14
 .سبة للتبليغ عن الفسادعدـ كجود آلية منا -15
 ما يتعلق بالسؤاؿ الثاين من أسئلة البحث:  ماما فيأ

 ىل يوجد ترابط بُت أعماؿ األجهزة الرقابية للدكلة لتحقيق الرقابة بشكل فعاؿ؟ (2
كفاءة األجهزة الرقابية يف أداء   يفىم العوامل ادلؤثرة أمن  دكيع ،و عند عرض العواملنع فقد سبت اإلجابة

امل يف أداء األعماؿ، كىو أنو ال يوجد ترابط بُت األجهزة الرقابية للدكلة كال تك إىل توصل الباحث ذإ. مهامها
كليس التكامل حسب ما  ،حد التنافر إىلف العالقة بينهم إ إذ ف يف مقابالهتم الشخصية.و ادلستجيب هما أكد

  .(2كرد  من إجابات ادلستجيبُت يف آخر السبب أك العامل رقم )
 اتمة والتوصيات:. الخ7

ىناؾ أجهزة رقابية  نفسو نتشار الفساد بشكل كبَت كيف الوقتاإىل ىذه الدراسة بسبب دعت احلاجة 
نتشار اكشاؼ الوضع احلايل لتشخيص مشكلة اخلوض الست إىلشلا دعا  ،قوانُت تنظم تلك األعماؿللدكلة ك 

كمن  ،الرقابة، دلعرفة ادلشكلة عن كثب ىآلراء اجلهات القائمة عل ساد بشكل أعمق، من خالؿ االستماعالف
ككذلك  ككفاءهتا، عمل األجهزة الرقابية يفمت استخالص العوامل اليت أثرت خالؿ ربليل نتائج ادلقابالت 

ما مت من خالؿ النقاش ادلستفيض مع ادلستجيبُت خالؿ ادلقابالت  أيضنااستنتاج احللوؿ ادلمكنة، كىذا 
 الشخصية.

كجدت  إذكفاءة األجهزة الرقابية للدكلة.   يفالعوامل اليت تؤثر تلخيص  إىلسة كقد توصلت ىذه الدرا
كلعل أمهها ىو ضعف  ،كانتشار الفساد ،تدين دكر ادلستول الرقايب يف الدكلة إىلىذه الدراسة أف العوامل أدت 

بالئحة اجلزاءات اإلدارية، كعدـ العمل على عقوبات للمخالفات ادلالية ك  القوانُت من ناحية عدـ اشتماذلا
ما بينها؛ د ترابط بُت األجهزة الرقابية فيعدـ كجو  أيضناـ الصادرة عن رئاسة الوزراء. 1998كالعقوبات لعاـ 

ذلك تعطيل دكر الرقابة الداخلية باعتبارىا خط  إىلأضف  يف ادلستول الرقايب. اكبَتن   اكىو ما يشكل ضعفن 
 الدفاع األكؿ ضد الفساد.

الرقابة كانتشار الفساد متعلقة بتقارير  اءةكف  يفمل أثرت ااجملاؿ للحديث عن عو من جانب آخر، نفرد 
ات اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة؛ كىنا نذكر اخنفاض جودة تقارير اجلهاز ادلركزم للرقابة بسبب احملاباة كالعالق

السنتُت؛ من  إىلتصل بُت السنة  اذلدايا؛ كذلك تأخر إصدار تلك التقارير لفًتةالشخصية كالعائلية كادليزات ك 
 عن أنو ال ديكن جانب آخر عدـ اىتماـ السلطات التنفيذية بتقارير اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة، فضالن 

إف اجلهاز ادلركزم ال ديكنو ربويل  إىلتتبع تلك التقارير اليت ربمل جنايات يف نيابات األمواؿ العامة؛ إضافة 
 ال عن طريق رئاسة اجلمهورية.إدلسؤكلُت لنيابة األمواؿ العامة ار اتقارير الفساد على كب
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الرقابة كانتشار الفساد ىو النظاـ احلايل  اءةلى كفمن العوامل اليت أثرت ع أف إىل أيضناتوصلت ىذه الدراسة ك 
 إىلادلقبل؛ إضافة  َت ادلنفق من موازنة السنة احلالية يف العاـغادلتبع يف كزارة ادلالية، ادلتعلق بتخفيض اجلزء 

ضعف ادلرتبات كالتأىيل  أيضناالتدخالت من السلطات العليا يف تسيَت األعماؿ كالتوظيفات باحملسوبية؛ 
ذلك بقاء موظف الرقابة  إىلكالتدريب للموظفُت، شلا يعرقل سَت األعماؿ كخيفض كفاءة العمل الرقايب. أضف 

ختاـ تلك العوامل ىو ك خلق عالقة مع إدارة ادلرفق.  إىلؤدم يففًتة طويلة لدل ادلرفق احلكومي كعدـ تدكيره 
كجود قانوف خاص حلماية ساد عليها ك عدـ كجود آلية للتبليغ عن الفساد بالرغم من نصوص قانوف ىيئة الف

 ادلبلغُت عن الفساد.
 :أيتكيف ضوء النتائج السابقة يوصي الباحث دبا ي

وبات تنظيمو ار عدـ احتواء القوانُت السارية على عقاألخذ بعُت االعتببضركرة اىتماـ ادلشرعُت  .1
اإلدارية، فهنا ينصح  باستكماؿ نصوص للعقوبات مقركنة بنوع كل سلالفة يف للمخالفات ادلالية ك 

 .القوانُت النافدة
ضركرة ترابط العمل الرقايب بُت مكاتب كزارة ادلالية كمكاتب كزارة اخلدمة ادلدنية مع اجلهاز ادلركزم  .2

 .رقابة ذات كفاءة عالية إىلبة كاحملاسبة كىيئة مكافحة الفساد للوصوؿ للرقا
 خط الدفاع األكؿ دلكافحة الفساد. يعدتنشطو فهو ي بتفعيل دكر الرقابة الداخلية ك نوص .3
ىيئة مكافحة  -اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة طار كاحد )إي بتوحيد كل األجهزة التالية يف نوص .4

لكي يسهل  ؛مجيع ىذه األجهزة يف ىيئة كاحدةتوحيد مواؿ العامة ػ نيابة إدارية( ك ألنيابة ا –الفساد 
 متابعة  القضايا يف ادلخالفات ادلالية كاإلدارية لدل احملاكم ادلتخصصة. 

ـ من رئاسة الوزراء يف الفًتة 1998تفعيل العمل بالئحة اجلزاءات كالعقوبات الصادرة عاـ بنوصي  .5
 دع خلفض معدالت الفساد.ااب السبيل الر العق يعد إذاحلالية؛ 

 إنشاء نيابات كزلاكم متخصصة للفصل يف قضايا ادلخالفات اإلدارية. .6
تقارير اجلهاز ادلركزم للرقابة  قراءةكظيفتها  صصة يف الوزرات كالسلطات احملليةنوصي بوجود إدارة متخ .7

ادلركزم كمستول تنفيذىا يف ادلرافق ، ككذلك متابعة تنفيذ توصيات اجلهاز كتوصياتو كتتبعها كاحملاسبة
 احلكومية اليت تقع ربت دائرة ادلسؤكلية.

 لرئاسة اجلمهورية. كعدـ خضوعونوصي خبضوع اجلهاز ادلركزم كىيئة مكافحة الفساد للربدلاف  .8
لكًتكين يكوف اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة ادلراقب إبط مجيع الدكائر احلكومية بنظاـ ف ترتبأ نوصي .9

 الدكائر احلكومية )احلكومة اإللكًتكنية(. ةالنظاـ، أم أسبت ذهذل
نوصي بتعديل نظاـ كزارة ادلالية يف بناء موازنات ادلرافق احلكومية السنوية الذم يعتمد على خصم  .10

 الفائض يف ادلوازنة، كي يتم ذبنب اذلدر يف الفائض يف ادلوازنات للدكائر احلكومية هناية كل عاـ.
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جهزة الرقابية يف ادلرافق احلكومية. دلنع خلق عالقات دبركر الزمن األر كل سنتُت دلندكيب نوصي بالتدكي .11
 كاحلفاض على استقالليتهم.  

ف العدالة امضل. نوصي بأف تكوف كل التعاقدات كالتوظيفات دبوجب القيد يف اخلدمة ادلدنية .12
آلية للرقابة على القيد يف اخلدمة  خذ بعُت االعتبار بوضعمع األاالجتماعية كالقضاء على احملسوبية. 

 ادلدنية كالتوظيفات.
 ، لضماف تنفذ عمليات ادلراجعة بوقتها:تيةتعزيز اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة باألمور اآل .13

 كافة. يف اجملاالت ادلطلوبة هاز ادلركزم بالكادر الكايفتعزيز اجل 
 كافة  خرلية األجهزة الرقابكاأل كتأىيلو تدريب كادر اجلهاز ادلركزم. 
 و.اإلمكانيات ادلادية الكافية لعملمداد اجلهاز ادلركزم بإ 
 كافة  خرلجهزة الرقابية األهاز ادلركزم كاألتعديل األجور كاحلوافز دبا ىو مالئم يف اجل. 
  عضاء اجلهاز ادلركزم بصفة الضبطية القضائية.أسبتع 
 دارات فيو.كل اإل  اسة اجلهاز ادلركزم كتفعيلدارم لرئاستكماؿ اذليكل اإل 

كوف ت) استحداث قطاع يف اجلهاز ادلركزم للرقابة كاحملاسبة يسمى بقطاع مراقبة األداء كفحص التقارير .14
التأكد من خلو ، ك من مراجعي اجلهاز يف الوحدات مهمتو التحقق من التأكد من جودة التقارير ادلقدمة

 تلك التقارير من التحيز(.
 مع األخذ بعُت االعتبار محاية ادلبلغُت عن الفساد. ،فتح مراكز للتبليغ عن الفساد .15
  .وثتوعية ادلواطنُت دبخاطر الفساد، كاحلث على اإلبالغ يف حالة حدك  .16
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 :الهوامش
 

رتكبة خطورة حسب القانوف،  فهي تلك األفعاؿ اليت ال ترقى إىل اجلنايات أك اجلنح، تعد ادلخالفة من أخف اجلرائم ادل 1))
 اجلناية كاجلنة يوجد هبا نصوص قانونية كاضحة للعقاب بعكس ادلخالفة.) 2)
األمواؿ العامة، بعكس تقارير ادلخالفات، فهي ال يتم يتم ربويل التقارير اليت ربتوم على جنحة يف ادلاؿ العاـ إىل نيابة 3) )

 ربويلها إىل نيابة األمواؿ العامة.

 :المراجع
 : المراجع باللةة العربية:وال  أ

ىػ( جودة خدمة ادلراجعة: دراسة ميدانية ربليلية للعوامل ادلؤثرة فيها من  1428) كالنافعايب ح  ;التوجيرم، ع  -
 .255-219(. 1) 22كاإلدارة. االقتصاد :عبدالعزيز ادللك عةجام كجهة نظر ادلراجعُت. رللة

 العربية ادلملكة يف ادلهٍت للمحيط ميدانية دراسة ادلالية ادلراجعة جودة ىػ( خصائص ٤١٤١)  .ع احلميد، -
 .453 - 405(. 3) ٥٣ العامة، اإلدارة السعودية،

"دراسة ميدانية"  طبيق احلكومة اإللكًتكنية(. تقييم اجراءات الرقابة احلكومية يف ضوء ت2010اخلصاكنة، ر ) -
 . 24( 9(. ) لعلـو اإلنسانيةا ديواف احملاسبة يف ادلملكة األردنية اذلامشية. رللة جامعة النجاح لألحباث )

2691-2728. 
 ( تقييم اثر الرقابة ادلالية اليت ديارسها ديواف احملاسبة على ادلؤسسات العامة يف دكلة2011الدكسرم، ـ، ـ ) -

 .ردفعماؿ، عماف، األكسط، كلية األالكويت، رسالة ماجستَت غَت منشوره، جامعة الشرؽ األ
( مراجعة احلسابات العامة يف ادلملكة العربية السعودية: أراء ادلراجعُت يف ديواف ادلراقبة 2008القرين، أ، ع ) -

 .39ص . 1، العدد 48العامة، دكرية اإلدارة العامة، اجمللد 
( مدل فاعلية اجراءات الرقابة ادلالية على اإلنفاؽ اليت يطبقها ديواف احملاسبة الكوييت من 2012ـ )ادلطَتم، أ،  -

كسط، كلية األعماؿ، كجهة نظر اجلهات اخلاضعة لرقابة الديواف، رسالة ماجستَت، غَت منشورة، جامعة الشرؽ األ
 .ردفعماف، األ

لقياس الرأم العاـ، مت ربميل  ن )دراسة ميدانية( ادلركز اليمٍت( الرشوة يف اليم2006عبد احلافظ، أ؛ العديٍت، ؾ ) -
 https://yemenpolling.org/Projects-ar/Bribery-ar.pdf :من

نساف، )اإلصدار النافدة، ادلرصد اليمٍت حلقوؽ اإل( خارطة الفساد يف اليمن، أطرافو 2010زلسن، م، ص ) -
 األكؿ( صنعاء، اليمن.

 (Corruption Perceptions Index (CPI))تقارير مؤشر مدركات الفساد  منظمة الشفافية العادلية، -
 .http://cpi.transparency.orgـ، استخرجت من ادلوقع اإللكًتكين:  2020 - 2008لألعواـ   

( سبتمرب العدد 2020اعية يف اليمن )كزارة التخطيط كالتعاكف الدكيل؛ نشرة ادلستجدات االقتصادية كاالجتم -
 (، قطاع الدراسات كالتوقعات االقتصادية.52)

 ا: المراجع باللةة اإلنجليزية:ثاني  

http://cpi.transparency.org/
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 باعباد زلمد أبوبكر ... تفشي ظاىرة الفساد اإلدارم كادلايل يف ظل كجود أجهزة رقابية للدكلة
 

 

(An Exploratory Study) 

 

Dr. Mohammed Abobaker Baabbad 
 

Abstract 

This research aims to explore the factors that affect the efficiency of state control 

agencies, which are  main reason to  corruption spread.  To discover this situation, it was 

necessary to determine the appropriate method for the study, so the interviews method was the 

best tool for this type of studies, to know the unknown situation. Random samples were 

selected from all state control agencies except the Anti-Corruption Commission, due to the 

lack of technical staff in its branches. Five respondents were taken from each control agencies; 

The Central Organization for Control and Accountability (financial and administrative 

control), the offices of the Finance Ministry (financial internal control), and the offices of the 

Ministry of Civil Service (administrative internal control). A random sample of government 

officials was also taken, consisting of five persons holding the title of agent and above. 

The  results of this study concluded that the factors that affect the efficiency of the state 

control agencies  and the spread of corruption,  were as follows: (1) Laws weakness, (2) 

Incoherence between state control agencies, (3)  Lack of internal control, (4) The inability of 

the Central Organization for Control  to track the corrupt reports, (5) Failure to implement the 

penalties stipulated in the Financial and Administrative Penalties Regulations of  1998, (6) 

The lack of attention by the executive authorities to the Central Organization for Control and 

Accountability reports, (7) The law protects senior state officials, (8)  reducing the budget for 

government units in the coming year for unused amounts, (9) Non-rotation of employees of 

state control agencies  facilities, (10) Jnterference in the government units work by senior state 

officials, (11) Central Organization for Control reports delay, (12) There is no control over 

reports of the Central Organization for Control and Accountability, (13) Weak salaries of 

control agencies employees  (14) Weakness in the training and qualification, (15) No 

appropriate mechanism for reporting of corruption. 

Keywords: Corruption, Control Agencies , Yemen. 
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 المواصفات جدول وفق التحصيلية االختبارات بناء بمهارات الثانوية معلمي معرفة مستوى

  ساحل(ال حضرموت بمحافظة النموذجية المكال بثانويات استكشافية دراسة(
 3باين زلفوظ نوال                               2يبوظل جعفر لينا                              1يباواد أمحد سامل .د              

 دكتوراه طالبة                                    دكتوراه طالبة                                     مساعد أستاذ                 
 

 حضرموت جامعة ادلكال،، الًتبية كلية 3، 2، 1
 

 :ملخصال

 النموذجية دبحافظة حضرموت ثانوييت ادلكال معلمي معرفة مستوى إىل التعرف الدراسة هدفتست
 مستوى يف الفروق إىل التعرف وكذلك ،ادلواصفات جدول وفق التحصيلية االختبارات بناء دبهارات الساحل

 .الوصفي االستكشايف ادلنهج استخدام وتم  ؛)اجلنس اخلربة، )التخصص، دلتغري تبًعا الدراسة زلاور بني ادلعرفة
 احملاور على موزعة فقرة، (35) من مكونة للدراسة أداةً  ستبانةاال استخدام ت الدراسة أىداف ولتحقيق

 وثباهتا، صدقها من التأكد بعد وذلك ،)النسيب الوزن التعليمية، األىداف االختبار، من الغرض (:اآلتية الثالثة
 حضرموت دبحافظة النموذجية ادلكال ثانوييت معلمي من ومعلمة، معلًما (48) الدراسة رلتمع أفرادوبلغ عدد 
 بناء دبهارات النموذجية ادلكال ثانوييت معلمي معرفة مستوى أن: اآلتية النتائج إىل الدراسة وتوصلت الساحل،

  النسيب، الوزن ) الثالثة، الدراسة أداة زلاور مجيع يف عالية ادلواصفات جدول وفق التحصيلية االختبارات
 داللة ذات فروق تظهر مل كما التوايل، على( االختبار من الغرض الدراسية، ادلادة دلوضوع التعليمية األىداف

 (.واجلنس واخلربة، التخصص،) دلتغريات تعزى حصائيةإ
 .النموذجية الثانوية ادلواصفات، جدول التحصيلية، االختبارات بناء: المفتاحية الكلمات

 األول الفصل

 للدراسة العام اإلطار

 :مقدمة1-1 

 معطيات تؤكد إذ التعليمية، ادلنظومة مكونات من أساسي مكون وىو حياتنا، يف مهمة مكانة للتقومي
 دبدى مباشرًا اارتباطً  يرتبط احلضاري السلم يف ورقيها األمم تقدم أن مفادىا ،حقيقة على نسايناإل التاريخ
 ىذا ولعل .ادلختلفة احلياة رلاالت يف ادلتالحقة التطورات مواكبة على قدرتو ومدى التعليمي، نظامها جودة
 العامل، دول من كثري يف التعليمية ادلؤسسات يف الًتبوي التقومي أنظمة صالحإ حركات يف واضًحا يبدو

 ودراسات لبحوث اجلديدة التوجهات يف واضحا يبدو كما ادلاضيني، العقدين منذ ادلتقدمة، الدول والسيما
 .األخرية الفًتة يف ادلتخصصة األدبيات هبا تزخر اليت والتقومي القياس

 باستخدام متعددة، مصادر من صادقة ومعلومات موضوعية بيانات مجع تتطلب منهجية عملية فالتقومي
 أن فيو شك ال وشلا باألفراد، تتعلق مناسبة قرارات ازباذ أو أحكام صدارإ يف إليها يستند ،متنوعة قياس أدوات
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 وادلشروعات والربامج ادلهام تقومي يشملل ؽلتد وإظلا فقط، الفرد على أثرىا ينعكس ال القرارات ىذه
 . 32-31 )ص. ،2009 عالم، ( احملددة أىدافها ربقيق يف فاعليتها من للتحقق وادلؤسسات؛

 إحدى باعتبارىا والًتبوية؛ النفسية البحوث يف الصدارة مركز ىاؤ وبنا التحصيلية االختبارات وتأيت
 التحصيلية االختبارات وتعد .التعليمية حياهتم مراحل سلتلف يف الطالب تقومي يف ادلعتمدة األساسية الوسائل
 الًتبوية مؤسساتنا يف استخداًما التقوؽلية الوسائل أكثر بني من ادلوضوعية أو الشفوية، ادلقالية، أنواعها دبختلف

 ، 2016سلائيل،) .الًتبوية األنظمة يف للتقومي الوحيدة األداة إهنا قلنا ما إذا الثانوي التعليم مرحلة يف صةوخا
 123).ص

 ادلعلم؛ قبل من ادلواصفات جلدول اوفقً  عالية دبهارة التحصيلية االختبارات بناء الضروري من أصبح لذا
 عملية فعالية رفع ىلإ يؤدي ودبا ادلالئم، النحو يف واستعماذلا االختبارات ىذه من القصوى الفائدة لتحقيق

 .والتعليم التعلم
 ينطبق أن ؽلكن اختبار بكلمة ةمعنون ورقة كل فليس ؛السهل باألمر ليس االختبارات إعداد عملية إن

 االختبارات إعداد عملية وسبر اجليد التخطيط .اجليد االختبار إعداد ويتطلب اجليد، االختبار مواصفات عليها
 وإعداد التدريسية، األىداف وربديد احملتوى وربليل االختبار، من الغرض ربديد عدة ىي: طواتخب التحصيلية

 90 ).ص ، 2011جراد، أبو ( وتصحيحو االختبار وتطبيق االختبار، فقرات وصياغة ادلواصفات، جدول
 دبهارة التحصيلية االختبارات بناء خالل من الطالب ظلو قياس ضبط نأ (2014) وتوث مارزانو وذكر

 ادلقياس بوصفها ،االختبارات على الًتكيزو  ،الضبط هبذا للقيام اإطارً  عرض خالل من ادلعلم، لفاعلية كمحك
 تتطلب إذ للمعلم تقومي منظومة استخدام ضرورة على كداأ األىداف ىذه ولتحقيق الطالب، لتعلم األساس

 يستحق معلم وكل ،فاعاًل  امعلمً  يستحق طالب كل أن ذلك ادلراحل؛ متعددة تطبيق خطة ادلنظومة ىذه
 االختبارات بناء يف مهرة معلمني إغلاد على ما منظمة قدرة بناء فإن ىذا ومع .وموثوقة صادقة راجعة تغذية

 ظلو على مزدوج تركيز مع جيدة، ومنظومات وتدريب لوقت ػلتاج التقومي، أساليب من وغريىا التحصيلية
  125).ص (الطالب تعلم يف وربسن ادلعلم،

 على ادلساعدة األداة ىي اجليدة التحصيلية االختبارات بناء أن  الباحثون يرى سبق ما على وبناءً 
 دبصري ادلتعلقة القرارات من الكثري ازباذ يف نتائجو من واالستفادة واذباىاتو، الًتبوي العمل مسرية عن الكشف
 معلمي اخصوصً   -الثانويات معلمي عاتق على يقع إذ ؛ادلدارس يف التعليمية العملية وأقطاب وادلعلم الطالب

 لديهم تتوفر أن منهم يتوقع الذين الختيارىم، دقيقة دلعايري امسبقً  ؼلضعون والذين  -النموذجية الثانويات
 العلمي األسلوب تباعاو  ادلتفوقني، لطالهبم ادلواصفات جلدول اوفقً  وإعدادىا التحصيلية االختبارات بناءل مهارة

 تكون حبيث مناسبة، تقوؽلية أدوات باستخدام طالهبم، عن يريدوهنا اليت والبيانات ادلعلومات على لحصولل
 الًتبوي والتقومي القياس دببادئ ادلعلم معرفة أعلية جاءت ذلك وألجل وصحيحة؛ دقيقة ادلعلومات ىذه

 الثانويات يف ادلعلمني لكون مدارسنا؛ يف والًتبوية التدريسية القرارات من الكثري وراء تقف واليت ومهاراتو،
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 يف توزيعهم أجل من بل فقط، الطلبة تعلم مستوى لتقومي التحصيلية لالختباراتن ػلتاجو  ال النموذجية
 واحلكم ادلتميز، التعلم ضلو ربفيزىم أجل من ادلتفوقني، للطلبة اإلثرائية الربامج وتوفري ذلم، ادلناسبة الصفوف

 انتقالية ومرحلة التعليم، حلقات من حلقة بوصفها الثانوية؛ ادلرحلة وخاصة الدراسية، للمواد إتقاهنم مدى على
 لنتائج اوفقً  ادلالئمة؛ زبصصاتو واختيار النجاح سلم يف األوىل خطواتو الطالب يضع. اجلامعية للحياة

 .الوزارية االختبارات
 جلدول اوفقً  التحصيلية االختبارات بناء دلهارات الثانوية معلمي معرفة مستوى دراسة أصبحت لذلك
 االختبارات إعداد رلال يف ؽلارسو أن غلب الذي للدور ادلعلم معرفة خالل من تظهر ملحة، ضرورة ادلواصفات
 يف الطلبة نتائج أن إىل إضافة، التمكن من مستوى إىل ادلهين بأدائو ترتقي وبادلقابل اجليدة، التحصيلية

 عليها يًتتب اأحكامً  إصدار يف عليها سيعتمد نو ادلعلم يستخدمها اليت األخرى، التقومي ووسائل االختبارات
 الذي ادلسار تحديدب يرتبط ما والسيما التعليمية، العملية أبعاد من سلتلفة جبوانب تتصل ،أعلية ذات قرارات

   .اجلامعي التعليم يف الطالب سيسلكو

 :الدراسة مشكلة 1-2

 تقيس اليت التقومي أدوات أىم ىحدإك التعليمية العملية يف التحصيلية االختبارات أعلية على بناء
 األىداف ربقيق أجل من القرارات؛ من عدد زباذال عليها الكبري واالعتماد للمتعلمني، ادلعريف التحصيل
 الطالب ربصيل لقياس ومؤىل كخبري الفعال ادلعلم دور إىل إضافة والتعلم، التعليم عملية من ادلنشودة
 للمتعلمني بالنسبة الفشل أو النجاح مدى من للتحقق اأساسيً  ازلكً  تعد واليت االختبارات، طريق عن وتقوؽلهم

 اجليد اإلعداد أعلية على  (2012)ونيتكو بروخارت أكده ما وىذا .أخرى جهة من للمعلم وكذا جهة من
 النموذجية ادلدارس يف للطالب مهمة قرارات إلصدار التقييمية الطلبة نتائج استخدام حيث من لالختبارات

 الربامج إىل إضافة ربصيلي، اختبار يف نتيجتو على باالعتماد خاص تدريسي برنامج يف معني طالب كوضع
  434 - 433) .ص (وادلبدعني ادلوىوبني للطلبة ادلخصصة

 

 معظم أن صلد ادلتعلمني، مصري ربديد يف خاصة التحصيلية، االختبارات تؤديو الذي الدور ألعلية اونظرً 
 ادلتعلمني أداء تقومي عملية نع األساسي ادلسئول بوصفو للمعلم الكربى األعلية تويل العامل يف الًتبوية األنظمة
 وتفسريىا نتائجها وربليل وتصحيحها وتطبيقها االختبارات ىذه مثل إعداد نأ وخاصة الًتبوي، ادلردود وتثمني
 بات التوجو ىذا .التحصيلية االختبارات بناء رلال يف األساسية ادلهارات من رلموعة امتالك ادلعلم من تتطلب
 رئيسة منظمات أكدت إذ التقومي، بكفايات االىتمام إىل تسعى اليت الًتبوية األنظمة مجيع يف اواضحً 

 للقياس القومي واجمللس ، (NEA) الًتبوية القومية واجلمعية ، (AFT)للمعلمني االمريكي كاالرباد للمعلمني
من  ؽلكن حىت الًتبوي التقومي رلال يف ادلعلمني لكفايات ادلعايري من قائمة ربديد على (NCME) الًتبوي

 48-47) .ص ،2009 عالم، (التالميذ ربصيل تقيس سليمة اختبارات تقدمي
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 زال ما احلالية االمتحانات نظام فإن التقومي لعملية اجلديدة األدوار يف احلاصلة التطورات من الرغم وعلى
 ،والثبات والصدق ادلوضوعية عوامل فيها تتوفر اليت ادلعاصرة االمتحانات نظم اسًتاتيجيات عن اوبعيدً  ا،قاصرً 

 أكثر؛ أو امقررً  تتضمن باجلامعات الًتبية وكليات ادلعلمني بكليات الًتبوي اإلعداد برامج معظم أن إىل إضافة
 عملية يف خلاًل  ىناك أن ؤكدت أحباث ىناك .جيدة ربصيل اختبارات لبناء الالزمة القياس دبهارات ادلعلم لتزويد
 ودراسة ، (2018)عدائكة وزمالئو كدراسة الدراسات بعض نتائج توصلت فقد ،اجلانب ىذا يف ادلعلم إعداد
 لبناء الالزمة بالقواعد ادلعلمني معرفة مستوى يف تدن   وجود إىل (2011)  جراد أبو ودراسة ، (2013)الزبون

 .ادلواصفات جلدول اوفقً  التحصيلية االختبارات
 الثانوية ادلدارس من لعدد االختبارات أوراق من عدد على اطالعهم خالل من الباحثون الحظو  

 قبل من ادلعدة التحصيلية االختبارات من عدد يف وملموس واضح قصور على ادلًتتبة وادلشكالت يةواألساس
 أبنائهم، لتقومي ادلعدة التحصيلية االختبارات صعوبة من ادلتكررة األمور أولياء شكوى إىل إضافة ادلعلمني،

 كالرسوب الظواىر من وغريىا اخلصوصية، الدروس إىل اللجوء أو الغش كمحاوالت السلبيات بعض وظهور
 تقومي استهدفت - الباحثني علم على حدود ؽلنية _  ودراسات أحباث عدم وجود وكذلك، التسرب وتكرار
 بناء يف السلبية اآلثار ىذه ظل ويف. اجليدة التحصيلية االختبارات إعداد رلال يف الثانوي التعليم أساتذة معرفة

 الثانويات معلمي اخلصوص وجو وعلى-  الثانوي التعليم ومعلم سبكني أعلية من اوانطالقً  االختبارات،
 جدول أسس وفق اجليدة التحصيلية االختبارات عدادإل العالية والكفاءة الشاملة ادلعرفة من  -النموذجية
 ثرائية وتأىيلية للمعلمني .إلكوهنم لديهم القدرة على تنفيذ برامج  .ادلواصفات
 بناء دلهارات  الثانوية معلمي مستوى معرفةالكشف عن   على الباحثون حرص فقد ادلنطلق ىذا ومن

 واليت الساحل، حضرموت زلافظة يف النموذجية الثانويات يف ادلواصفات جلدول اوفقً  التحصيلية االختبارات
 احلالية الدراسة مشكلة تلخيص وؽلكن والطلبة، ادلعلمني أداء رلمل على اسلبً  وتنعكس الطلبة، نتائج يف تؤثر

 :تيةاآل األسئلة يف
 االختبارات بناء دبهارات الساحل حضرموت دبحافظة النموذجية ادلكال ثانوية معلمي معرفة مستوى ما 1س

 نظرىم؟ وجهة من ادلواصفات جدول وفق التحصيلية
 ادلكال ثانوية معلمي معرفة مستوى يف (0.05) الداللة مستوى عند إحصائياً  دالة فروق توجد ىل 2س

 اخلربة، التخصص، دلتغريات تعزى ادلواصفات جدول وفق التحصيلية االختبارات بناء دبهارات النموذجية
  اجلنس؟
 :الدراسة أهداف 1-3 

 :إىل احلالية الدراسة هتدف

 الغرض) ربديد وفق التحصيلية االختبارات ببناء النموذجية الثانوية معلمي معرفة مستوى على التعرف •
 .)النسيب الوزن – التعليمية األىداف – االختبار من
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 التحصيلية االختبارات ببناء النموذجية الثانوية معلمي معرفة مستوى يف االختالف مدى عن الكشف  •
 .(اجلنس اخلربة، التخصص،) دلتغري يعزى ادلواصفات جدول وفق

 عام بشكل التحصيلية االختباراتء بنا يف ادلواصفات جدول تقنية تطبيق على تساعد توصيات وضع •
 .ادلدراس يف
 :الدراسة أهمية 1-4 

 :يأيت فيما الدراسة ىذه أعلية تربز
 ببناء ادلعرفة عملية تشكل إذ الًتبوية؛ العملية يف دوره خصوصية من أعليتو اكتسب موضوع على الًتكيز •

 ادلًتتبة القرارات ألن التعليمية؛ العملية يف الزاوية حجر ادلواصفات جدول وفق التحصيلية االختبارات
 .األعلية بالغة قرارات ىي االختبارات ىذه على

 .والتقومي القياس بعملية وادلرتبط االختبارات موضوع تناولت اليت احمللية الدراسات عدم وجود •
فادة القائمني على العملية التعليمية يف التعرف على مستوى معرفة ادلعلمني يف الثانويات ببناء إ •

 االختبارات التحصيلية وفق جدول ادلواصفات .
 وذلك احلالية؛ الدراسة إليها توصلت اليت النتائج إىل التعليمية بالعملية وادلهتمني ادلسؤولني انتباه لفت •

 .التحصيلية االختبارات إعداد رلال يف قدراهتم تطوير على ادلعلمني ساعدةدل االعتبار بعني ألخذىا
 من النموذجية، الثانويات يف التقومي لنظام ادلستمر التحسني على تساعد مهمة توصيات الدراسة تقدم •

 يف وتطبيقها ادلواصفات جدول وفق التحصيلية االختبارات بناء يف ادلعلمني لدى القصور معرفة خالل
 .للدراسة التطبيقية األعلية دبثابة وىي ادلدارس،

 :الدراسة محددات  1-5

 :يأيت دبا احلالية الدراسة تتحدد
 ادلواصفات جدول وفق التحصيلية االختبارات بناء دلهارات ادلعرفة مستوى :الموضوعية الحدود •

 (.النسيب الوزن ربديد – التعليمية األىداف ربديد – االختبار من الغرض ربديد)
 .النموذجية الثانوية ومعلم :البشرية الحدود •
 ) بنات بنني، (الساحل حضرموت زلافظة يف النموذجية ادلكال اتثانوي :المكانية الحدود •
 .م2020/2021 الدراسي العام :الزمانية الحدود •

 : الدراسة متغيرات  1-6

 .)اجلنس اخلربة، التخصص،: (المستقلة المتغيرات •
 .)التحصيلي االختبار بناء مهارات معرفة حول الدراسة عينة أفراد آراء) :التابع المتغير •

 :الدراسة مصطلحات 1-7 

 .الشيء عليها استوى اليت ادلكانة الدرجة ىو: المستوى :المعرفة مستوى  1-7-1
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ىي اخلربات وادلهارات ادلكتسبة من قبل شخص من خالل : عرفها )قاموس اكسفورد(: تعريف المعرفة
 التجربة أو التعليم؛ الفهم النظري أو دلوضوع. 

 ىيئة عضو ؽلتلكها اليت وادلهارات والبيانات ادلعلومات من معني حد ىو :جرائيإ تعريف :المعرفة مستوى
 االختبارات بناءل أدائهم يف تؤثر واليت ،ادلواصفات جدول تقنية حول بادلكال النموذجية يتثانوي يف التدريس

 .االستبياننتائج ه ددربوالذي  .التحصيلية
 :التحصيلية االختبارات 1-7-2 

 من ادلتعلمون اكتسبو ما لقياس منظم إجراء يى أو تعليمية، ألىداف ادلتعلمني ربصيل لقياس منظم إجراء يى
 االختبارات وتقع معينة، تعليمية وحدة أو ما، موضوع لدراسة نتيجة ومهارات وتعميمات ومفاىيم حقائق

 تعرف اليت ادلعلم يعدىا اليت االختبارات سبثل واألخرى ادلقننة، االختبارات سبثل األوىل :فئتني يف التحصيلية
 299).ص ،2011علي،) باالمتحانات
 : التحصيلية االختبارات بناء لمهارات جرائياإل التعريف  1-7-3

 النموذجية، ادلكال بثانوييت الثانوي التعليم معلم ؽلتلكها اليت واالذباىات وادلهارات ادلعارف رلموعة ىي    
 جلدول اوفقً  اجليدة، التحصيلية االختبارات إعداد رلال يف شلارستو غلب الذي بالدور معرفتو خالل من وتظهر

 ربديد االختبار، من الغرض ربديد) تتضمن واليت ،التمكن من مستوى إىل ادلهين بأدائو وترتقي ،ادلواصفات
 .)النسيب الوزن ربديد ،الدراسية ادلادة دلوضوع التعليمية األىداف

 التعلم سلرجات عالقة يوضحان بعدين، ذي جدول عن عبارة ىو: "االختبار مواصفات جدول  1-7-4
 ادلقرر أىداف البعدين أحد ويوضح .ادلنشودة التدريسية األىداف إىل ربقيق يهدف الذي ادلقرر، دبحتوى

 163).ص ، 2003والنجار، شحاتة)" .(ادلقرر موضوع) ادلقرر زلتوى الثاين البعد ويوضح (التعلم سلرجات)
 زلتوى ويربط ،االختبار زلتوى ػلدد تفصيلي سلطط: المواصفات لجدول جرائياإل التعريف 1-7-5 

 من موضوع لكل ادلعلم يعطيو الذي النسيب الوزن بنييو  ،السلوكية التعليمية باألىداف الدراسية ادلادة
 .ادلختلفة مستوياهتا يف السلوكية ادلعرفية لألىداف النسبية واألوزان ادلختلفة، ادلوضوعات

 معايري وفق النموذجية الثانويات يف للتدريس اختيارىم ت الذين ادلعلمون ىم :الثانوية ومعلم 1-7-6 
 .  البشرية للتنمية حضرموت مؤسسة ربددىا

 ادلوحدة األساسية ادلرحلة شهادة على حصلوا الذين للتالميذ يتيح الثانوي التعليم :الثانوي التعليم 1-7-7 
 ثالث واألديب العلمي بقسميها الثانوية مرحلة وتستغرق ،واألدبية العلمية ومهاراهتم معارفهم تنمية متابعة

 . 19)مادة م،1994 لسنة (45) رقم والتعليم للًتبية العام القانون) سنوات
 :جرائياإل التعريف 1-7-8 

 تنمية ومتابعة بتفوق، األساسية ادلرحلة شهادة على حصلوا الذين للتالميذ يتيح الذي الثانوي التعليم ىو    
 سنوات ثالث دلدة العلمي بقسمها حضرموت بساحل النموذجية ادلكال ثانويات يف العلمية ومهاراهتم معارفهم
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 (2007) لعام (340) رقم وزاري بقرار نشئتأ اليت الثانويات ىي" :النموذجية الثانويات1-7-9 
 أن ويشًتط هبا، التحاقو قبل ومفاضلة قبول المتحان الطالب فيها ؼلضع واليت ادلتفوقني، بالطالب اخلاصة
 بشرية، تنمية حضرموت مؤسسة) " األساسية ادلرحلة هناءإ امتحانات يف(%90)  على حاصاًل  يكون

2021.) 

 الثاني الفصل

 السابقة والدراسات النظري اإلطار

 ادلعلمني معرفة ومستوى ،التحصيلية االختبارات حول الدراسة أدبيات بعض النظري اإلطار يشمل
 – التعليمية األىداف ربديد – االختبار من الغرض ربديد حيث من ادلواصفات جلدول اوفقً  بنائها دبهارات

 .الدراسة دبوضوع تتعلق سابقة دراسات عرض اوأيضً  النسيب، الوزن ربديد
 :النظري اإلطار2-1 

 غري ادلنزلية، والواجبات ادلباشرة، ادلالحظة مثل ،طلبتهم أداء تقييم يف متنوعة أساليب ادلعلمون يستخدم
 يف عليها يعتمد اليت الرئيسة األداة تزال ما وىي ادلعلم، يعدىا اليت التحصيلية االختبارات ااستخدامً  أكثرىا أن

 يتعلق متباينة، سبابأ إىل ذلك ويرجع ذلا، وجهت اليت الالذعة االنتقادات رغم مدارسنا، يف الطلبة تقومي
 ،وإمكانياتو والتعلم التعليم فيو ظلارس الذي السياق دبعطيات اآلخر البعض ويرتبط التقومي، عن بثقافتنا بعضها
 كيف لنناقش قلياًل  نتوقف أن يستدعي الطلبة تقومي رلال يف ومهاراتنا ثقافتنا لتطوير سعينا فإن حال أية وعلى
 .الطلبة تقومي يف التحصيلية االختبارات استخدام ضلسن

 اومضمونً  شكاًل  وربديثها فاعليتها ورفع االختبارات ىذه ربسني مسالة أن (2016 ) ميخائيل أشار
 الذي العلمية ادلعارف حجم يف اذلائل التوسع ومع والتقنية، العلمية الثورة ظروف يف خاصة أعلية تكتسب
 والتقنية العلم منجزات استيعاب على القادر اجلديد اإلنسان إعداد الضروري من بات إذ عصرنا، يشهده
 125).ص) باستمرار ادلتطورة

 :التحصيلية االختبارات بناء2-1-1 
 عادة ادلعلم يعدىا اليت االختبارات تلك الصفية ادلعلم باختبارات ادلقصود أن (2016) ميخائيل ذكر

 ىذه وتنطوي .العملية ىذه انتهاء ويف والتعليم، التعلم عملية سري أثناء يف وتطبق الصفي، االستعمال ألغراض
 أن ادلعلوم ومن .الطالب تقومي عملية يف األكرب احليز تشغل ألهنا انظرً  قصوى؛ أعلية على االختبارات
 االختبارات ىذه بنود زبضع ما وقلياًل  ا،كليً  غيابو وردبا التخطيط ضعف من تعاين التحصيلية االختبارات

 ذلك يف السبب ولعل .اإلطالق على لو زبضع ال أو اإلحصائي للتحليل زبضع ما اونادرً  ادلنطقي، للتحليل
 معرفتهم أن منهم الكثري واعتقاد ادلتقدمة، وشلارساتو ادلعاصرة القياس بنظرية كافية بصورة ادلعلمني إدلام عدم ىو

  128 – 127).ص) تلقائية بصورة للقياس تؤىلهم أن ؽلكن العلمية للمادة اجليدة
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 مهمة كأهنا إليها والنظر التحصيلية، االختبارات إعداد بعملية االستهانة اخلطأ من أنو الباحثون يرى لذا
 معني، زلتوى خالل من وشرحها ادلقررة ادلعلومات بإعطاء يتمثل والذي التدريس، أن حبجة ؛ثانوية أو إضافية

 عنصر ىو الفعال والتقومي متكاملة، واحدة لعملة وجهان والتقومي فالتدريس .للمعلم األساسية ادلهمة دبثابة يعد
 .عليو ودليل الفعال للتعليم متمم

 بناء عند مراعاهتا من البد اليت وادلبادئ األسس من رلموعة على الصفي والتقومي القياس عملية ترتكز
 ،زلددة خطوات وفق الصفي االختبار بناء عملية تسري وادلبادئ األسس تلك من اوانطالقً  .ةالصفي االختبارات

  .واإلحصائي ادلنطقي للتحليل وإخضاعها االختبارية، البنود وكتابة لالختبار، التخطيط :أعلها من
 بناء عملية يف األساسية واخلطوات ادلراحل وكذلك وادلبادئ، األسس ىذه عند الوقوف أن ادلؤكد ومن

 اسًتشادي دليل دبثابة تكون وقد للمعلم، قصوى فائدة ربقق أن ؽلكن متأنية، بصورة ودراستها االختبار
 أوجزىاو  ،(2002مراد وسليمان ) وادلبادئ األسسىذه  ذكر وقد .الصفي التقوؽلي نشاطو يف وعملي

 :اآلتية النقاط يف الباحثون
 .منو اخلاص والغرض استعمالو باحلسبان تأخذ أن غلب االختبار بناء عملية إن .1
 .ادلقيسة التعلم ونواتج األىداف بطبيعة يتحدد( األسئلة أو) البنود شكل اختيار إن .2
 .ادلقيسة اخلاصة التعلم ونواتج ادلادة حملتوى شلثلة عينة دبثابة تكون حبيث االختبارية البنود وضع غلب .3
 .امالئمً  االختبارية البنود صعوبةيكون مستوى  أن غلب .4
 نم وسبنعو ادلفحوص، أداء يف الداخلية أو اجلانبية العوامل تؤثر ال حبيث االختبارية البنود وضع غلب .5

 .التحصيل يف احلقيقي مستواه اظهار
 36).ص( التعلمية -التعليمية العملية بتحسني يسهم حبيث االختبار وضع غلب .6
 .2009) عالم،) :الجيد التحصيلي االختبار مواصفات  2-1-2 •
 .التدريسية األىداف مع متسقة تكون زلددة، تعليمية نواتج يقيس أن غلب .1
 .التدريس يف ادلتضمنة الدراسية وادلادة التعليمية النواتج من عينة يغطي أن .2
 .ادلرغوب التعليمي الناتج لقياس غريىا من ةمً ءمال أكثر تكون اليت األسئلة نوعية على ػلتوي أن .3
 .فيها النتائج ستستخدم اليت والغايات يتناسب حبيث يصاغ أن .4
 .الطالب تعلم مستوى ربسني إىل يهدف أن .5
 .ادلفردات ووضوح الصياغة سالمة .6
  97).ص) عليو الدرجات وضع موضوعية .7

 فيو الرئيس العنصر ويتمثل اجليد، التخطيط يتطلب جيد ربصيلي اختبار إعداد فإن األساس ىذا وعلى
 أن تستطيع الذي النوع من االختبار أسئلة لتصبح ا؛واضحً  اسلوكيً  اوصفً  ووصفو قياسو، يراد ما بتحديد
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 يف التحصيلية االختبارات بناء خطوات ربديد على الًتبوية األدبيات اتفقت وقد فيو، ادلرغوب السلوك تستثري
 .االختبارات بناء يف للمعلم األساسية الكفايات تشكل واليت ،والتقومي القياس رلال

 (. 2016سلائيل،) :التحصيلي االختبار بناء خطوات •
 :منها ،األغراض من اعددً  تليب أن ؽلكن الصفية االختبارات :االختبار من الغرض تحديد •

 .معينة أساسية مهارات أو معرفة تقانإ على احلكم •
 .الًتبوية لألىداف ربصيلهم حسب الطالب ترتيب •
 .التعلم صعوبات تشخيص •
 .التعليمية الطريقة تقومي •
 .133) ، ص). ادلنهاج فعالية ربديد •

 :التعليمية األهداف تحديد •
، التعليمية األىداف ربديد ىي االختبار بناء لعملية التخطيط مرحلة يف واألىم األصعب اخلطوة إن

 أسئلة على ويقتصر ،األسهل الطريق إىل يلجأ وقد يقيس، ماذا ادلعلم يدري ال وزلددة واضحة أىداف فبدون
 من تشكو اليت األىداف أن يف شك من وما .للتعلم األعلى ادلستويات بذلك مهماًل  البسيط، االستدعاء

 بعبارات األىداف صياغة من البد ىنا ومن، التقومي عملية يف هبا االسًتشاد يصعب والغموض العمومية
 أمثال من القياس علماء ويؤكد .والقياس للمالحظة قابلة سلوكية نواتج بصورة عنها والتعبري ،وزلددة واضحة
 :تيتنياآل باخلطوتني السري يتطلب للقياس التعليمية األىداف إخضاع أن ومهرنز؛ جرونلتد

 .ادلتوقعة التعلم نواتج بلغة العامة التعليمية األىداف صياغة •
 .اذلدف ينجز عندما يظهرىا أن الطالب على غلب اليت ،اخلاصة السلوك ظلاذج من بعينة قائمة وضع •

 :المحتوى تحديد •

 ىو االختبار من الغرض يكون حني ، والسيماهمم أمر ىو االختبار سيشملو الذي احملتوى ربديد إن
 (2016)ميخائيل يف الوارد وىاجن ثورندايك ويرى .منها جزء يف أو الدراسية ادلادة يف الطالب تعلممو ما تقومي

 وتتطلب 153)..ص) "كعمليات األىداف خاللو من تتحقق الذي الوسيط ألنو خاصة أعلية للمحتوى أن" 
 منها، لكل النسبية األوزان ربديد مع احملتوى ذلذا والفرعية الرئيسة واجملاالت العناصر بيان احملتوى ربديد عملية
 رلال لكل البنود أو األسئلة من عدد زبصيص مث ومن ،لتدريسو ادلخصص والزمن أعليتو، ضوء على وذلك
 .ذلك إىل ااستنادً  فرعي أو رئيس
 :المواصفات جدول بناء •

 جدول يف امجيعً  تنظيمها من البد االختبار سيشملو الذي احملتوى وعناصر التعليمية األىداف ربديد بعد
 الدراسي، احملتوى بعناصر مباشرة التعليمية األىداف ربط ىو اجلدول ىذا من والغرض .االختبار مواصفات

 يستحقو الذي الوزن ىدف كل إعطاء يف ادلواصفات جدول ويفيد .ىدف بكل اخلاصة البنود عدد وربديد
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 واضع لزامإ خالل من االختبار زلتوى صدق تأسيسل فعالة أداة لذلك اتبعً  ويعد .االختبار واضع بنظر
 ادلتصلة التعليمية األىداف مجيع وعلى جهة، من وعناصره احملتوى أجزاء سلتلف على أسئلتو توزيعب االختبار

 ادلعتادة األداة ديع ادلواصفات جدول أن (2012) ونيتكو بروخارت وأشارت .أخرى جهة من احملتوى هبذا
 العامة الوحدات على اجلدول ىذا وػلتوي االستخدام، دليل يف ادلقننة التحصيل مسح اختبارات رلال لتعريف

 احملتوى بني ذبمع خلية لكل )ادلفردات( ادلهام نسبة اجلدول ويصف .تقييمها ادلراد وادلهارات للمحتوى
 .ص) للطالب الكلية الدرجة إىل تضيفو الذي للوزن، اتقريبيً  اقياسً  خلية كل يف ادلهام نسبة دوتع .وادلهارات

(55. 
 :االختبار أسئلة نوع اختيار •

 ترتبط بإجابة لطالبا ادلعلم مطالبة على تنطوي عبارة كل بأنو التعليمي اإلطار يف السؤال يوصف
 اليت األسئلة من عدة وأنواع أشكال وىناك. "ادلعرفة نصف اإلجابة" :يقال الًتبية ويف مقرر، تعليمي هبدف
 ادلقالية األسئلة :علا رئيسني، صنفني إىل األنواع ىذه تصنيف وؽلكن، الصفية االختبارات يف استخدامها ؽلكن

   خطأ-  صواب نوع من ادلوضوعية البنود أو واألسئلة مفصلة، طويلة إجابة عادة تتطلب اليت ،اإلنشائية أو
 يعتمد البنود من ادلالئم النوع اختيار أن يف شك من وما .الفراغات تعبئة أو ادلطابقة أو متعدد من االختيار أو
 من اذلدف مع يتالءم دبا النوع ىذا ػلدد أن نفسو ادلعلم على ويتعني قياسو، ادلراد اذلدف على كبري حد إىل

 اآلخر بعضها من مةءمال أكثر األسئلة أو البنود بعض أن ادلعلوم ومن .أخرى جهة من احملتوى وطبيعة جهة،
  137) .ص ، 2016ميخائيل،. )معينة أىداف لقياس

 :االختبار أسئلة ترتيب •
 ادلناسب التنظيم ؼلتار أن ادلعلم على لذلك ترتيبها؛ يتم النهائية بصورهتا االختبار فقرات صياغة عند

 :وىي ،األسئلة ترتيب عند االعتبار بعني أخذىا ؽلكن عدة أمور وىناك التحصيلي، االختبار أىداف لتحقيق
 .)بعض مع بعضها ادلستخدمة األسئلة أنواع من نوع كل وضع) الشكل حسب •
 (.الدراسية ادلادة حملتوى امنطقيً  تسلساًل  الواحد السؤال يف الفقرات تسلسل) احملتوى حسب •
 .)الصعب إىل السهل من الواحدة اجملموعة يف األسئلة تدرج (الصعوبة مستوى •
 مع ،متسلسل بشكل األىداف من امعينً  مستوى تقيس اليت الفقرات وضع (األىداف مستوى •

 ملحم،) (صعوبتها على بناء الفقرات لتدرج يستخدم قد األىداف مستوى أن ادلالحظة إمكانية
 . 221) ،ص ،2002

 :االختبارات تعليمات صياغة •
 حيث االختبار، لفقرات االستجابة كيفية إىل وترشده التلميذ توجو همةم إرشادات التعليمات سبثل

 :اآليت يف( 2002عالم ) أوجزىا
 (.اللغة اخلط، الورقة، تنظيم) قصرية وجبمل ومبسطة مفهومة التعليمات كلمات تكون أن •
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 .وواضحة نقاط شكل على متسلسلة تكون أن •
 يؤدون أهنم يفًتض بل سابقة، خربة إىل ااستنادً  اإلجابة طريقة يعرفون التالميذ أن افًتاض وضع عدم •

 .مرة ألول االختبار
 التالميذ أسئلة تقليل يف اكبريً  ادورً  تؤدي ومفهومة واضحة بصورة التعليمات صياغة فإن وعليو

 .االختبار حول واستفساراهتم

 :وطباعته االختبار إخراج •
 االختبار إلخراج ادلعلم ػلتاجها واليت ،همةادل اإلرشادات من رلموعة ىناك جيد ربصيلي اختبار إلعداد

  :اآلتية النقاط يف الباحثون يوجزىا ،النهائية صورتو يف
 .للتأويل القابلة العبارات عن واالبتعاد ،األسئلة صياغة يف اللغوية السالمة مراعاة •
 .مركب غري احملدد السؤال يكون أن •
 .يليو سؤال عن لإلجابة اشرطً  عنو اإلجابة تعد وال بذاتو، مستقاًل  سؤال كل يكون ان •
 .لإلجابة ادلؤدية العبارة من السؤال ؼللو أن •
 .االختبار يف الشروع قبل ادلناسبة التعليمات تقدمي •
 .ذلا ادلخصص للزمن مناسبة االختبار أسئلة تكون أن •
. الفقرات بني كافية مسافة ترك مع ،واإلمالئية ادلطبعية األخطاء من وخالية واضحة الطباعة تكون أن •

 (.2002، 225م، ملح)
 :االختبار تجريب •

 صغرية عينة على االختبار بتطبيق ويتم، "االستطالعي التجريب " لالختبار األولية التجربة على يطلق
 بشكل التالميذ دلستوى مناسبتها ومدى واألسئلة، التعليمات وضوح مدى على التعرف هبدف الطالب من

 .الالزمة التعديالت ذبرى ذلك وبعد و،نع لإلجابة الالزم والزمن عام،

 ضعف إىل يؤدي أسئلتها ذبريب يتم مل اختبارات نتائج على االعتماد أن إىل (2016) ميخائيل ويشري
  163).،ص (أغراضها ربقيق على االختبارات تلك مقدرة عدم وبالتايل والثبات، الصدق حيث من مستواىا

 :االختبار فقرات تحليل •
 يف ادلعلم يستخدمها أن ؽلكن اليت األساسية العمليات من التحصيلي االختبار مفردات ربليل عملية تعد

(. موضوعية مقالية، (األسئلة نوع باختالف التحليل طرق زبتلف إذ وربديده؛ وفعاليتها جودهتا مدى فحص
 بني سبييزىا وإمكانية( الصعوبة معامل (مفردة كل صعوبة درجة ربديد ىو الفقرات ربليل من واذلدف

 فعالية) تعددادل االختيار فقرات يف ادلشتتات وربليل ز(،التميي معامل (للطلبة ادلختلفة التحصيلية ادلستويات
 .254) ص ، 2009عالم،). (البدائل
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 :االختبار تطبيق •
  قبل االختبار قلق ينخفض إذ ادلناسبة، والنفسية الفيزيقية الظروف توفري االختبار تطبيق عملية تتطلب

 مستوى اطلفاض إىل يؤدي القلق من عالية درجة التلميذ بلوغ وعند االمتحان، قاعة التلميذ دخول عند أو
 .االمتحان يف أدائو
 :االختبار تصحيح •

 اليت جراءاتاإل وعلى ،ادلستخدم االختبار نوع على يتوقف االختبار تصحيح أن (2002) ملحم يرى
 وادلقبولة، ادلتوقعة واإلجابات النموذجية اإلجابة كتابة األسئلة واضع على وينبغي التصحيح، ألغراض ازبذت
 عندو  ،آليا   أو ايدويً  التصحيح يكون وقد ادلقبولة، غري اإلجابات وبيان ،عليها ادلستحقة العالمات وتوزيع

 :يأيت ما ىيراع التصحيح
 .التصحيح بعملية البدء قبل التصحيح دليل مناقشة •
 .التصحيح بدليل مجيعهم ادلصححني التزام •
      اإلجابة على تعديل حدوث عند مجيعهم ادلصححني على ازباذه يتم إجراء أو قرار كل تعميم •

 (.225)ص،  أخرى بديلة إجابة وجود أو
 :السابقة دراسات •

 اليت الدراسات على الًتكيز وت التحصيلية، االختبارات بناء مهارات موضوع السابقة الدراسات تناولت
 .فاألقدم األحدث من مرتبة الثانويات،  يف أجريت

 التدريس ىيئة أعضاء إكساب يف تدرييب برنامج فاعلية على التعرمف إىل ىدفتو  ،(2020) أمحد دراسة
 التجرييب، شبو ادلنهج الباحثة استخدمت وقد التحصيلية، االختبارات تصميم مهارات جبامعة ورقلة باجلزائر

 استخدام ت وقد والعلوم، اآلداب كلييت يف التدريس ىيئة أعضاء من(45)  من الدراسة عينة وتكونت
 مهارات) فرعية مهارات أربع يف وزعت ،التحصيلية االختبارات تصميم دبهارات قائمة وبناء ،التدرييب الربنامج
 ادلوضوعية، باألسئلة خاصة مهارات ادلقالية، باألسئلة خاصة مهارات عامة، بصفة االختبارات بأسئلة خاصة

 بني احصائيً إ دالة فروق وجود إىل الدراسة نتائج وتوصلت، )االختبارية الورقة بإخراج خاصة مهارات
 الكلية والدرجة األربعة األبعاد يف البعدي التقييم يف ودرجاهتن القبلي التقييم يف العينة أفراد درجات متوسطات

 احصائيً إ دالة فروق توجد وال البعدي، التقييم اذباه يف التحصيلية االختبارات تصميم مهارات تقييم أداة على
 الكلية والدرجة األربعة األبعاد يف التتبعي والتقييم البعدي التقييم يف العينة أفراد درجات متوسطات يف

  . الربنامج تنفيذ من شهرين مرور بعد وذلك للمهارات
 يف العلمية للمعايري الثانوي التعليم أساتذة استخدام مدى معرفة إىل وىدفت ،(2020) زلمد دراسة

 ادلنهج الباحث واستخدم ادلعرفية، ادلستويات دلختلف وقياسها احملك مرجعية التحصيلية االختبارات بناء
 ت وقد ،باجلزائر تيارت واليةب الثانوي التعليم ساتذةأ من (130) من تكونت عينة على التحليلي، الوصفي
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 من اربصيليً  ااختبارً  (23) وربليل الباحث إعداد من التحصيلية االختبارات لتقومي العلمية بادلعايري قائمة إعداد
 يف االختبارات بناء دبعايري األساتذة اىتمام يف ضعف وجود إىل النتائج وتوصلت ،واألدبية العلمية ادلواد

 جدول على االعتماد وعدم ،احملتوى ربليل يف وكذلك ،االختبار من اذلدف بتحديد ادلتعلق اجلانب
 .التحصيلية االختبارات إعداد يف ادلقالية سئلةاأل على يركزون األساتذة أن كما ،ادلواصفات

 باالختبارات اجلودة معايري على قائم تدرييب برنامج بناء إىل وىدفت،  Abu Foudeh (2020)دراسة
 الشرق جامعة يف االختبارات إجراء يف التدريس ىيئة أعضاء كفاءة ربسني يف فاعليتو من والتحقق ،التحصيلية

 أعضاء من (70) من الدراسة عينة وتكونت التجرييب، وشب ادلنهج الباحث استخدم وقد األردن، يف األوسط
 وأداة التدرييب الربنامج استخدام ت وقد سلتلفة، كليات من عشوائية بطريقة اختيارىم ت نالذي التدريس ىيئة

 التجرييب، الربنامج فعالية إىل الدراسة نتائج وتوصلت أبعاد، مخسة على موزعة اعنصرً  (58) تضمنت تقييم
 ،التدرييب الربنامج تبينب الدراسة وأوصت التخصص، دلتغري تعزى حصائيةإ داللة ذات فروق توجد ال أنو كما

 . التحصيلية االختبارات تقييم يف اجلودة معايري قائمة من االستفادة وكذلك
 لكفايات الثانوية أساتذة معرفة مستوى على التعرف إىل وىدفت،  (2018)نيوآخر  عدائكة دراسة

اجلديدة، وقد ت استخدام ادلنهج الوصفي االستكشايف،  أدوارىم ضوء يف اجليدة التحصيلية االختبارات إعداد
 استخدام ت وقد ،اجلزائر وسط الوادي والية ثانوية يف ستاذةأو  استاذً أ (232) من الدراسة عينة وتكونت

 ،(والًتكيب التحليل – والتقنيني اإلعداد – التخطيط) رزلاو  ثالثة يف شلثلة ،فقرة (15) من مكون مقياس
 االختبارات إعداد لكفايات الثانوي التعليم ستاذأ معرفة دلستوى أن الدرجة الكلية إىل الدراسة نتائج وتوصلت

منخفضة، ومن حيث احملاور الثالثة فقد كانت يف زلور  كانت اجلديدة أدوارىم ضوء يف اجليدة التحصيلية
 كانت منخفضة يف زلور اإلعداد والتقنيني وزلور التحليل والًتكيب.  يف حنيالتخطيط عالية، 

 يف العربية اللغة ألساتذة التدريبية االحتياجات ربديد إىل وىدفت،  (2018)نيوآخر  جعفور دراسة
 وتكونت للمحتوى، التحليلي الوصفي ادلنهج استخدام ت وقد اجليدة، التحصيلية االختبارات بناء كفاية رلال
 للعام وفلسفة أداب شعبة التجريبية للبكالوريا وآداهبا العربية اللغة دلادة اربصيليً  ااختبارً  (70) من الدراسة عينة

 أدوات ادلقابلةو  الوثائق الباحثون واستخدم ،اجلزائر وسط –  الوادي بثانويات م2013 / 2012 الدراسي
 بناء كفاية رلال يف العربية اللغة ألساتذة التدريبية االحتياجات أن إىل الدراسة نتائج وتوصلت للدراسة،

 – الصدق – التمييز على القدرة – والصعوبة السهولة معامل (مؤشر يف تتمثل اجليدة التحصيلية االختبارات
 ).اجلودة – الثبات

 ادلرحلة معلمي كفايات لقياس مرجعي تشخيصي اختبار بناء إىل ىدفت، و  (2018)قارة دراسة
 الباحثة واستخدمت ،باجلزائر بسكرة، والية طولقة ببلدة ادلوضوعية التحصيلية االختبارات بناء يف االبتدائية

 ببناء الباحثة قامت .وادلعلمات ادلعلمني من  (140)قوامها عشوائية عينة واختريت التحليلي، الوصفي ادلنهج
 بدرجات يتمتع هؤ بنا ت الذي التشخيصي االختبار أن إىل النتائج وأسفرت احملك، مرجعي تشخيصي اختبار
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 عينة تقانإ درجة اطلفاض إىل الباحثة توصلت كما جيدة، وسبييز صعوبة ودبعامالت والثبات الصدق من عالية
 .احملك مرجعي التشخيصي االختيار على بناء ادلوضوعية التحصيلية االختبارات بناء لكفايات الدراسة

 جلدول ادلتوسط التعليم أساتذة استعمال مدى معرفة إىل ىدفت، و  (2017 )وفومحة قنوعة دراسة
 التعليم ساتذةأ من استاذً أ (67) من الدراسة عينة وتكونت التحصيلية، االختبارات بناء يف ادلواصفات
 أن إىل الدراسة نتائج وتوصلت العينة، على توزع يتال البيانات جلمع استبيان أداة استخدام ت وقد ادلتوسط،

 بناء عند ويطبقونو (76.12%) بنسبة ادلواصفات جدول استعمال يعرفون ادلتوسط التعليم ساتذةأ
 ،بذلك تلزمهم اليت الًتبوية للسياسة ااعتبارً  مقبولة غري نسبة ، وتعد (73.3%)بنسبة التحصيلية االختبارات

 بالنسبة ماأ األسئلة، وضع عند الدروس حملتوى النسبية األعلية يراعون األساتذة من (100%) نسبة وأن
 (91.04) أقل وبنسبة ،الدنيا ادلعرفية األىداف يراعون (98.51 %) فإن ادلعرفية التعليمية األىداف دلراعاة
 بلغت إذ بكثري أقل نسبتهم فكانت مشكلة حل شكل يف االختبار أما العليا، التعليمية األىداف يراعون

 فقد اجدً  متدنية نسبتهم فكانت حركية احلس واألىداف الوجدانية األىداف ؼلص فيما أما،  (%58.21)
 . (43.28 %) (37.31 %)التوايل على بلغت

 التابعة الثانوية احلكومية ادلدارس معلمي كفايات مدى معرفة إىل وىدفت،  (2015)الفرجات دراسة
 اجليد، االختبار معايري وفق التحصيلية االختبارات بناء يف باألردن العقبة دبحافظة والتعليم الًتبية دلديرية

 استخدام ت وقد العنقودية، العشوائية بالطريقة اختيارىم ت ومعلمة امعلمً  (315) من الدراسة عينة وتكونت
 االختبارات رلال يف للمعلمني مفتوحة سئلةأ ربوي التدريبية للحاجات مسح واستبانة ربصيلي اختبار

 بناء لكفايات ادلعلمني شلارسة درجة لتحديد الكفاءة معايري قائمة على االعتماد ت كما وادلقاييس،
 بناء جالدب ادلعلمني معرفة درجة أن إىل الدراسة نتائج وتوصلت الواقع، يف ىي كما التحصيلية االختبارات
 كانت التحصيلية االختبارات ببناء ادلتعلقة للكفايات ادلعلمني شلارسة درجة وأن ،متوسطة كانت االختبارات

 . متدنية
 إلدارة التابعة الثانوية احلكومية ادلدارس معلمي كفاءة مدى معرفة إىل وىدفت،  (2013)الزبون دراسة

 عينة وتكونت اجليد، االختبار معايري وفق التحصيلية االختبارات بناء بالسعودية يف بالطائف والتعليم الًتبية
 رلال يف ربصيلي اختبار استخدام ت وقد العشوائية، بالطريقة اختيارىم ت امعلمً  (280) من الدراسة

 وتوصلت وادلقاييس، االختبارات رلال يف للمعلمني التدريبية للحاجات مسح واستبانة ،وادلقاييس االختبارات
 ادلعلمني شلارسة ودرجة متدنية، كانت ادلقاييس االختبارات رلال يف ادلعلمني معرفة درجة أن إىل الدراسة نتائج

 داللة ذات فروق وجود النتائج ظهرتأو  متوسطة، بدرجة كانت التحصيلية االختبارات ببناء ادلتعلقة للكفايات
ا دلتغري ادلؤىل يف مستوى معرفة معلمي الثانوية النموذجية تبعً  (α =0.05) الداللة مستوى عند حصائيةإ
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ومتغري الدورات التدريبية لصاحل ادلعلمني احلاصلني على العلمي لصاحل ادلعلمني احلاصلني على ادلؤىل األعلى، 
دورات تدريبية، ويف متغري دراسة مساق االختبارات وادلقاييس لصاحل ادلعلمني الذين مارسوا مادة االختبارات 

قات اليت ربول دون بناء االختبارات و كما بينت النتائج أن درجة ادلع.وادلقاييس ومادة التقومي الًتبوي
  .التحصيلية وفق معايري االختبار اجليد كانت متوسطة

 االختبارات نتائج بتحليل ادلعلمني التزام مدى التعرف على إىل ىدفت،  (2011)جراد أبو دراسة
 ادلرحلة معلمي من ومعلمة امعلمً  (249) من الدراسة عينة وتكونت ضلوىا، باذباىاهتم وعالقتو التحصيلية
 ادلعلمني اذباىات مقياس الباحث استخدم وقد ،فلسطني غزة، يف والتعليم الًتبية دلديرية التابعة الدنيا األساسية

 بتحليل ادلعلمني التزام أن إىل الدراسة نتائج وتوصلت حصائية،اإل ادلمارسات ومقياس ادلدرسية االختبارات ضلو
 بني بريسون ارتباط معامل وبلغ، ذلا شلارساهتم يف واضح ضعف إىل يعدوهنا اليت التحصيلية االختبارات نتائج

 دالة وىي،  (0.42)حصائيةاإل ادلمارسات مقياس على ودرجاهتم االذباىات مقياس على ادلعلمني درجات
 ضلو شلارساهتم على انعكس شلا سالبة ادلدرسية االختبارات ضلو األساسية ادلرحلة معلمي واذباىات ،احصائيً إ

 التفاعل أو خلربتو أو ادلعلم دلتغري تعزى حصائيةإ داللة ذات فروق توجد ال نوأ كما االختبارات، نتائج ربليل
 .بينها

 :السابقة الدراسات على التعليق2-2-1 

 :اآليت تبني سابقة دراسات من عرضة ت ما خالل من

 أمحد دراسة عدا ما الوصفي ادلنهج اختيار على احلالية الدراسة مع السابقة الدراسات مجيع اتفقت •
 .التجرييب وشب ادلنهج استخدما إذ Abu Foud (2020) ودراسة  (2020)

 (2020) ودراسة ، (2020)أمحد دراسة ماعدا الدراسة عينة يف السابقة الدراسات غالب اتفقت •
Abu Foudeh استخدمت يف حني. للدراسة عينة باجلامعة التدريس ىيئة من عينةال سبثلت حيث 

 .للدراسة عينة الدنيا االبتدائية ادلدرسة معلمي  (2018) قارة دراسة
 الدراسات بعض ثبتتأ إذ احلالية الدراسة مع النتائج يف السابقة الدراسات بعض نتائج اختلفت •

  ادلواصفات جدول وفق التحصيلية االختبارات بناءب ادلعلمني والتزام معرفة مستوى يف اوضعفً  ااطلفاضً 
 ، (2018)نيوآخر  جخراب ودراسة ، (2020)زلمد دراسة مثل اجليد، االختبار معايري وفق أو

 األخرى الدراسات بعض ثبتتأ يف حني (2011) جراد ابو ودراسة ، (2013)الزبون ودراسة
 يف حني ؛(2015) الفرجات ودراسة ، (2017)وفومحة قنوعة دراسة مثل متوسطة بدرجة وجودىا

  . عالية بدرجة وجودىا احلالية الدراسة اثبتت
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 الثالث الفصل
 الدراسة جراءاتإ

 : الدراسة منهج  3-1

 أىداف لتحقيق دبعلومات الباحثني لتزويد امناسبً  بوصفو ادلسحي الوصفي ادلنهج الباحثون استخدم    
 .الدراسة
 :الدراسة مجتمع3-2 

 وعددىم ،الساحل حضرموت زلافظة يف النموذجية ادلكال ثانوييت معلمي مجيع من الدراسة رلتمع تكون
 ،كاماًل  اجملتمع أخذ تقرر اجملتمع ىذا لصغر نتيجة. م 2021 / 2020الدراسي للعام ومعلمة امعلمً (48)

 اتبعً  الدراسة جملتمع اوصفً  يبني (1) رقم واجلدول ،وبذلك أصبحت عينة الدراسة ىي نفسها رلتمع الدراسة
  ادلستقلة دلتغرياهتا

 المستقلة لمتغيراتها اتبعً  الدراسة مجتمع خصائص يبين (1) رقم جدول
 المئوية النسبة العدد الفئة المجتمع البيانات

 44 التخصص
 %  39.6 22 علمي
 % 39.6 22 أديب

 44 اخلربة
15 20 41.7 % 

16 - 25 13 27.1 % 
26 - 35 11 22.9 % 

 44 اجلنس
 % 52.1 25 أنثى
 % 39.6 19 ذكر

 

 : الدراسة أداة3-3 

 التحصيلية االختبارات بناء دبهارات الثانوية معلمي مستوى معرفة إىل هتدف احلالية الدراسة كانت دلا
 ،الدراسة أسئلة نع لإلجابة نيعداد الباحثإمن  ستبانةاالداة أ استخدام ت لذلك ،ادلواصفات جلدول اوفقً 

 بناء ومواصفات (،التخصص ،اخلربة ،ادلعلم وتشمل: )جنس ،عامة بيانات: علا ،جزئني من االستبانة وتكونت
 األىداف ربديد االختبار، من الغرض ربديد (زلاور ثالثة يف ادلواصفات جلدول اوفقً  التحصيلية االختبارات

 . (النسيب الوزن ربديد الدراسية، ادلادة دلوضوع التعليمية
 : الظاهري الصدق3-3-1 

 ،االختصاص ذوي من احملكمني من رلموعة على عرضها خالل من األداة صدق من التحقق ت
وكانت عدد فقرات األداة يف صورهتا وحذفها الفقرات  بعضوإضافة  ،عليها مالحظات بإبداء (7) وعددىم
 : اآلتية احملاور على توزعت ،فقرة (35) النهائية بصورهتا األداة أصبحت تعديلها وبعد ،( فقرة42األولية )
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 (11) الدراسية ادلادة دلوضوع التعليمية األىداف ربديد وزلور ،فقرات (8) االختبار من الغرض ربديد زلور
 ، (2)ومتوسطة ، (3)عالية بدرجة متدرج ثالثي مقياس وفق فقرة، (16) النسيب الوزن ربديد وزلور ،فقرة

 .(1) منخفضةو 
 ):البنائي) الداخلي االتساق صدق3-3-2 

 للمحور الكلية الدرجة مع فقرة كل درجة ارتباط معامالت حساب ت الداخلي االتساق صدق دلعرفة
 ما للمحور الكلية الدرجة مع األول احملور فقرات ارتباط معامالت تراوحت فقد ،وإلي تنتمي الذي

 ارتباط معامالت وتراوحت،  (0.05)الداللة مستوى عند دالة معامالت وىي،  (0.710 – 0.450)بني
 عند دالة معامالت وىي، (0.606 – 0.363) بني ما للمحور الكلية الدرجة مع الثاين احملور فقرات

 ما للمحور الكلية الدرجة مع احملور فقرات معامالت تراوحت الثالث واحملور،  (0.05)الداللة مستوى
 االستبانة سبتع إىل يشري وىذا، (0.05)الداللة مستوى عند دالة معامالت وىي،  (0.547 – 0.326)بني

 . معقول داخلي بصدق
 : األداة ثبات3-3-3 

 الفا كرونباخ معادلة باستخدام التجانس ثبات معامل احتساب ت الدراسة قياس أداة ثبات من للتأكد
(Cronbach Alpha) أغراض ػلقق دبا بالثبات تتصف األداة أن على يدل وىذا ، (0.85)بلغ الذي 

 . ومقبواًل  اسليمً  حصائياإل التحليل وغلعل الدراسة،
 : اإلحصائية المعالجات3-4 

 (SPSS) االجتماعية العلوم يف اإلحصائية احلقيبة بربنامج معاجلة نتائج الدراسة لغرض الباحثون استعان
 واالضلراف ،احلسابية ادلتوسطات: اآلتية واالستداللية الوصفية اإلحصائية الوسائل وطبقت،  (23)اإلصدار
 .ادلعياري
 . ادلئوية النسب التكرارات •
 . القياس أداة ثبات من للتحقق (Cronbach Alpha) الفا كرونباخ معامل •
 .T.test  اختبار •
 .(ANOVA) األحادي التباين ربليل •

 الرابع الفصل

 : ومناقشتها الدراسة نتائج تحليل

 : الدراسة سئلةأ عن اإلجابة نتائج4-1 

 دلعرفة ادلتوسط مدى حساب ت االستبانة عبارات لكل وتقديراهتم العينة فرادأ استجابات خالل من
 يساوي الذي احلاجة درجة تقدير مستويات على ادلدى وبقسمة . (2)وىو عليها، واحلكم العبارة ربقق درجة
 .(2))رقم اجلدول) للحكم ادلعيار صبحأ وبذلك ،الفئة طول ؽلثل وىو -  (0.80) القسمة نتائج كان (3)
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 الدراسة عينة لتقدير العبارات تحقق درجة على الحكم معيار يبين (2) رقم جدول
 التحقق درجة النسبة المتوسط م
 عالية  78 - %100   2.34 – 3 1
 متوسطة %77 - 56 1.67 – 2.33 2
 منخفضة 55 %    - 2  1 - 1.66 3

 : على ينص الذي األول السؤال نتيجة

 المواصفات جدول وفق التحصيلية االختبارات بناء بمهارات النموذجية الثانوية معلمي معرفة مستوى ما
 ؟ الساحل حضرموت بمحافظة

 فقرات من فقرة ولكل زلور لكل ادلعياري واالضلراف احلسايب ادلتوسط حساب ت السؤال نع ولإلجابة
 ( .3جدول رقم ) يف كما احملور،

 للمحاور المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط يبين (3) رقم جدول
 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المئوية النسبة الترتيب المحاور

 1.80951 2.50 83.33 % 1 االختبار من الغرض تحديد

 3.92928 2.37 79 % 2 التعليمية األهداف تحديد

 5.67416 2.30 76 % 3 النسبي الوزن تحديد

 9.38385 2.37 79 %  الكل
 

 (79 %) الدراسة أداة على الدراسة رلتمع لتقدير الكلية ادلئوية النسبة أن (3) اجلدول من نالحظ
  ادلكال ثانوية مدارس معلمي معرفة نسبة تكون أن ادلفروض من ألنو ؛مقبولة غري هناأ غري اظاىريً  عالية بدرجة

 اختيار يف معايري ذلا النموذجية الثانوية أن إىل النتيجة ىذه تعزى أن وؽلكن ، (90 %)من أعلى النموذجية
 وفق التحصيلية االختبارات ببناء ادلعرفة من اجدً  عال   مستوى على يكونوا وأن ،لديهم التعليم بعملية يقوم من

 بنسبة األوىل ادلرتبةيف  االختبار من الغرض زلور أتى فقد الًتتيب حيث ومن ادلواصفات، جدول
 زلور الثانية ادلرتبة وجاء يف.  (1.80951)معياري واضلراف ، (2.50)حسايب ومتوسط ،(%83.33)

 معياري واضلراف ، (79)حسايب ومتوسط،  (79 %)بنسبة الدراسية للمادة التعليمية األىداف ربديد
 ، (2.30)حسايب ومتوسط،  (76 %)بنسبة النسيب الوزن زلور األخرية ادلرتبة يفجاء و . (3.92928)

 الوزن بتحديد معرفتهم أن إىل النتيجة ىذه تعزى أن وؽلكن .متوسطة بدرجة (5.67416) .معياري واضلراف
 ىذه سهمتأ فقد كادؽلية،األ الدراسة أثناء الًتبوي والتقومي القياس مساق دراسة خالل من جاءت النسيب
 يف االختبار من الغرض ربديد زلور وجود أما متوسطة، درجة على حصولو يف كبري بشكل العلمية اخللفية
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 ادلعريف التحصيل قياس ىو االختبار من الغرض أن على يركز ادلعلم أن إىل ذلك يعزى أن يمكنف األوىل ادلرتبة
 . التحصيلية لالختبارات أخرى أغراض ألي االىتمام دون

 ) االختبار من الغرض تحديد (األول للمحور المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط يبين (4) رقم جدول
 رقم

 الفقرة
 المرتبة الفــــقـــــــــرة

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجة
 المعرفة

1 
 ادلادة يف الطلبة ربصيل معرفة لغرض االختبار أصمم

 عالية 0.34714 2.8636 1 تدريسها من االنتهاء بعد الدراسية

 عالية 0.42826 2.8409 2 الطالب لدى والضعف القوة نقاط لقياس اختبارًا أضع 2

 لتعلم الطالب استعداد مدى لقياس االختبار أضع 3
 جديد موضوع

 متوسطة 0.75553 2.1818 8

 عالية 0.49254 2.6136 4 للتعلم الطلبة لدى الدافعية إلثارة اختبارًا أضع 4
 عالية 0.47116 2.6818 3 الطلبة تقدم ومدى الطلبة ربيل هبدف االختبار أصمم 5

 أن غلب اليت ادلعرفية األىداف عن يعرب ااختبارً  أصمم 6
 تقاس

 عالية 0.62497 2.4318 5

7 
ادلعريف  اجملال يف الدنيا ادلستويات لقياس اختبارًا أضع

 التطبيق( )التذكر، الفهم،
 متوسطة 0.68624 2.2500 6

 ادلعريف اجملال يف العلياء ادلستويات لقياس اختبارًا أضع 8
 )التحليل، الًتكيب، التقومي(

 متوسطة 0.66750 2.2045 7

 يف الطلبة ربصيل معرفة لغرض االختبار صمم)أ على تنص اليت الفقرات أن (4) اجلدول من نالحظ
 أصمم - الطالب لدى والضعف القوة نقاط لقياس ااختبارً  أضع - تدريسها من االنتهاء بعد الدراسية ادلادة

 اليت والفقرات .التوايل على(  3، 2، (1ادلرتبةجاءت يف  (الطلبة تقدم ومدى الطلبة ربيل هبدف االختبار
 ااختبارً  أضع - (التطبيق الفهم، التذكر، (ادلعريف اجملال يف الدنيا ادلستويات لقياس ااختبارً  أضع) على تنص

 استعداد مدى لقياس االختبار أضع - (التقومي الًتكيب، التحليل،) ادلعريف اجملال يف العلياء ادلستويات لقياس
 أن إىل النتيجة ىذه تعزى أن وؽلكن .التوايل على 8) ، 7، (6ادلرتبة جاءت يف (جديد موضوع لتعلم الطالب

 االختبار من بالغرض ادلعلم معرفة أن غري التحصيلية، االختبارات من الغرض لتحديد كثرية اأىدافً  ىناك
 تقع أىداف ربديد من أكثر والقوة الضعف نقاط ومعرفة والتذكر احلفظ على تعتمد ،تقليدية معرفة كانت
 ،(2020دراسة زلمد ) مع  -اسبامً  - تتوافق وىي التعليمية،  ادلعرفية لألىداف العليا ادلستويات قياس ضمن

 بنسبة الدنيا ادلستويات على نيادلعلم تركيز وىي نفسها، النتيجة عن سفرتاأ فقد ؛(2017قنوعو وفومحة )و 
 - اأيضً -  واتفقت .األوىل من أقل نسبتها كانت العليا ادلستويات يف األىداف ةمراعا يف حني كانت عالية
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 رلال يف التدريسي الكادر لدى ادلعرفة مستوى بلغ فقد (2015) الفرجات دراسة مع النتيجة ىذه
  .متوسطة درجة االختبارات

 )التعليمية األهداف تحديد) الثاني للمحور المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط يبين (5) رقم جدول
 رقم

 الفقرة
 المرتبة الفقرة

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجة
 المعرفة

 عالية 0.57933 2.61 1 ادلناسبة األفعال امستخدمً  الفهم مستوى يف األىداف أصنف 1
 عالية 0.53226 2.36 7 للمالحظة القابل السلوك تصف أىداف أكتب 2
 متوسطة 0.72810 2.07 10 واحد( بسلوك تتعلق (مركبة وغري بسيطة أىدافًا أكتب 3
 عالية 0.62201 2.59 2 ادلتعلم قدرات تصف اأىدافً  أكتب 4
 عالية 0.69846 2.52 3 ادلتعلم أداء تصف أىدافًا أكتب 5
 عالية 0.62201 2.41 5 ادلناسبة األفعال مستخدًما التطبيق مستوى يف أىداًفا أضع 6
 متوسطة 0.58161 2.18 9 ادلناسبة األفعال مستخدًما التحليل مستوى يف أىداًفا أصوغ 7
 عالية 0.57933 2.39 6 واقعية أىدافًا أصنف 8
 عالية 0.62708 2.45 4 ادلناسبة األفعال مستخدًما التقومي مستوى يف أىداًفا أصوغ 9
 متوسطة 0.59375 2.20 8 ادلناسبة األفعال مستخدًما الًتكيب مستوى يف أىداًفا أضع 10
 عالية 0.65026 2.36 7 ادلناسبة األفعال مستخدًما التذكر مستوى يف أىداًفا أضع 11

 

 امستخدمً  الفهم مستوى يف األىداف أصنف (على تنص اليت الفقرات أن  (5)اجلدول من نالحظ
 ادلرتبة ( جاءت يفادلتعلم أداء تصف اأىدافً  أكتب - ادلتعلم قدرات تصف اأىدافً  أكتب - ادلناسبة األفعال

 غو أص - ادلناسبة األفعال امستخدمً  الًتكيب مستوى يف اأىدافً  أضع) على تنص اليت والفقرات(،  2،3 ،1)
 بسلوك تتعلق) مركبة وغري بسيطة اأىدافً  أكتب - ادلناسبة األفعال امستخدمً  التحليل مستوى يف اأىدافً 
 يف أىداف وضع أن إىل النتيجة ىذه تعزى أن وؽلكن التوايل، على  10)،9 ،8) ادلرتبة جاءت يف ((واحد

 ادلستخدمة ادلناسبة باألفعال نيادلعلم معرفة قلة اوأيضً  العليا، ادلستويات يف وضعها من أسهل الدنيا ادلستويات
 األىداف على وتركيزىم ،والًتكيب التحليل رلال يف وخاصة ،ادلعرفية بادلستويات اخلاصة األىداف كتابة يف

 ( كما2017وفحومة ) قنوعوو   (2020)من زلمد دراسة كل   مع   -اسبامً  -تتوافق  وىي .للمالحظة القابلة
 ادلعلمني لدى ادلعرفة مستوى يف (2013الزبون )و   (2015)من الفرجات دراسة كل   مع وتوافقت .انفً آ شرناأ

 .متوسطة كانت إذ



 

391 

 (8م. الرقن التسلسلي )2022 يونيو(، 3، العذد )الخاهسالوجلذ  ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 باين نوال ي،بوظل ليناباوادي،  سامل.د ... مستوى معرفة معلمي الثانوية دبهارات بناء االختبارات التحصيلية
 

 )النسبي الوزن تحديد (الثالث للمحور المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط يبين (6) رقم جدول
 رقم

 الفقرة
 المرتبة الفقرة

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجة
 المعرفة

 عالية 0.56828 2.66 2 الوحدة لتدريس احلصص عدد أحدد 1

2 
 من دراسي موضوع لكل احلصص عدد أحدد

 عالية 0.57567 2.75 1 الوحدة موضوعات

 متوسطة 0.82348 2.20 9 الدراسية للوحدة األىداف عدد أحدد 3
 متوسطة 0.80169 2.09 11 أعليتو حسب موضوع لكل النسيب الوزن أحسب 4
 متوسطة 0.63170 1.70 13 الصفحات عدد حسب النسيب الوزن أحدد 5
 عالية 3.23849 2.52 4 التعليمية لألىداف النسيب الوزن أضع 6
 متوسطة 0.63878 2.32 6 التذكر رلال يف األسئلة عدد أضع 7
 عالية 0.65026 2.36 5 الفهم رلال يف األسئلة عدد أضع 8
 متوسطة 0.62370 2.27 8 التطبيق رلال يف األسئلة عدد أضع 9
 متوسطة 0.60302 2.09 11 التحليل رلال يف األسئلة عدد أضع 10
 متوسطة 0.54936 2.02 12 الًتكيب رلال يف األسئلة عدد أضع 11
 متوسطة 0.70148 2.29 7 التقومي رلال يف األسئلة عدد أضع 12

13 
 مستويات من مستوى لكل االختبار درجة أحسب

 متوسطة 0.72409 2.18 10 الوحدة مواضيع حسب األىداف

 عالية 0.65471 2.61 3 ادلتاح الزمن ضوء يف االختبار ألسئلة الكلي العدد أحدد 14

15 
 نوع وفق االختبار ألسئلة الكلي العدد أحدد

 األسئلة )مقاليو، موضوعية(
 عالية 0.59018 2.52 4

 ادلادة موضوعات من موضوع لكل األسئلة عدد أحدد 16
 متوسطة 0.69428 2.27 8 األىداف مستويات من مستوى كل يف الدراسية

 من دراسي موضوع لكل احلصص عدد أحدد) على تنص اليت الفقرات أن (6) اجلدول من نالحظ
 ضوء يف االختبار ألسئلة الكلي العدد أحدد - الوحدة لتدريس احلصص عدد أحدد - الوحدة موضوعات

 موضوع لكل النسيب الوزن أحسب) على تنص اليت والفقرات التوايل، على 3) ، 1،2) ادلرتبة( ادلتاح الزمن
 النسيب الوزن أحدد - الًتكيب رلال يف األسئلة عدد أضع - الصفحات عدد حسبأو  - أعليتو حسب
 ادلواضيع توزيع عملية أن النتيجة ىذه ظهرتأو  13) ، 11،12) ادلرتبة جاءت يف (الصفحات عدد حسب
 للموضوعات االختبار مشولية على يؤثر ما وىو االختبار، عدادإ عملية يف بو يهتم ال أعليتها حسب

 من ادلوضوع أعلية بني التوازن على يعمل الذي ،ادلوصفات جدول لتقنية خاصة ميزة ىي وتعد والصفحات،
 جلدول الفعلية ادلمارسة ضعف بوضوح لنا يربز وىذا االختبار، اسئلة داخل مساحتو احلصص عدد حيث
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 جاءت إذ(، 2013) الزبون ودراسة دراسة العرجان مع يتوافق ما وىو ،االختبار سئلةأ ياغةص عند ادلواصفات
 يف االسئلة إعداد يف صعوبة يواجهون ادلعلمني أن - اأيضً  – ظهرت لناأو  .متدنية فيهما ادلمارسة درجة

 على ادلعلمني تركيز ظهرتأ اليت زلمد دراسة مع يتوافق ما وىو (والتقومي والًتكيب التحليل) :العليا ادلستويات
 . ادلعريف اجلانب يف ةيوالتحصيل ادلقالية سئلةاأل

 : اآلتي على ينص الذي السؤال إجابة

 ببناء النموذجية الثانوية معلمي معرفة مستوى يف (0.05) الداللة مستوى عند اإحصائيً  دال فرق يوجد ىل
 اجلنس( ؟ اخلربة، )التخصص، الدراسة دلتغريات يعزى ادلواصفات جدول وفق التحصيلية االختبارات

 النموذجية الثانوية معلمي معرفة مستوى في الفرق داللة لمعرفة (T.TEST) اختبار نتائج يبين (7) رقم جدول
 ي(أدب علمي، (التخصص :لمتغير اتبعً  

 احملاور
 متغري

 التخصص
 ادلتوسط العدد

 االضلراف
 ادلعياري

 قيمة
T.test 

 مالحظات الداللة

 األول
 1.78073 19.8636 22 علمي

 دالة غري 0.920 0.746
 1.85631 20.2727 22 أديب

 الثاين
 3.64674 25.1818 22 علمي

 دالة غري 0.575 1.685
 4.03904 27.1364 22 أديب

 الثالث
 6.03112 35.7727 22 علمي

 دالة غري 0.982 0.1313
 5.19157 38.0000 22 أديب

 الكل
 8.97953 80.8182 22 علمي

 دالة غري 0.894 1.655
 9.41457 85.4019 22 أديب

 مستوى يف (0.05) الداللة مستوى عند اإحصائيً  ةدال فروق توجد ال أنو (7) اجلدول من نالحظ
 التخصص دلتغري يعزى ادلواصفات جدول وفق التحصيلية االختبارات ببناء النموذجية الثانوية معلمي معرفة

 . الدراسة ألداة الفرعية احملاور يف أو عام بشكل (أديب علمي،)
 معرفة مستوى في الفرق داللة لمعرفة  (ANOVA)األحادي التباين تحليل يبين(8)  رقم جدول

 )الخبرة) لمتغير اتبعً  النموذجية الثانوية معلمي
 الداللة ف ادلتوسط مربع احلرية درجة ادلربعات رلموع اخلربة متغري احملاور

 األول
1-15 1.941 2 0.970 

 3.387 41 138.855 25-16 دالة غري 0.286
26-35 140.795 43  

 الثاين
1-15 21.597 2 10.798 

 دالة غري 0.0.689
16-25 642.290 41 15.666 
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26-35 663.886 43  

 الثالث
1-15 107.919 2 53.959 

 31.134 41 1276.513 25-16 دالة غري 1.733
26-35 1384.432 43  

 الكل
1-15 246.615 2 123.307 

 86.337 41 3539.817 25-16 دالة غري 1.428
26-35 3786.432 43  

يف  (α =0.05) الداللة مستوى عند احصائية داللة ذات فروق توجد ال أنو (8) اجلدول من نالحظ
 .ا دلتغري اخلربة مستوى معرفة معلمو الثانوية النموذجية تبعً 

 الثانوية معلمي معرفة مستوى في الفرق داللة لمعرفة (T.TEST) اختبار نتائج يبين (9) رقم جدول
 (وأنثى ذكر) :الجنس لمتغير اتبعً  النموذجية

 العدد احملور
 متغري

 اجلنس
 ادلتوسط

 االضلراف
 ادلعياري

 قيمة
T.tese 

 مالحظات الداللة

 األول
 1.591 1.78139 20.4400 انثى 25

 دالة غري 0.980
 1.592 1.77375 19.5789 ذكر 19

 الثاين
 1.330 4.08942 26.8400 انثى 25

 دالة غري 0.798
 1.353 3.61850 25.2632 ذكر 19

 الثالث
 0.577 4.89660 37.3200 انثى 25

 دالة غري 0.378
 0.553 6.65877 36.3158 ذكر 19

 الكلية
 1.212 9.16060 84.6000 انثى 25

 دالة غري 0.618
 1.205 9.55838 81.1579 ذكر 19

يف  (α =0.05) الداللة مستوى عند احصائية داللة ذات فروق توجد ال أنو (9) اجلدول من نالحظ
 .ا دلتغري اجلنسمعلمو الثانوية النموذجية تبعً مستوى معرفة 

 :يف الدراسة نتائج تتلخص : النتائج خالصة 4-2
 جدول وفق التحصيلية االختبارات بناء دبهارات النموذجية ادلكال ثانويات معلمي معرفة مستوى أن •

 ادلادة دلوضوع التعليمية األىداف ربديد وزلور االختبار، من الغرض ربديد زلور يف (عالية) ادلواصفات
  (.متوسطة) كانت النسيب الوزن ربديد زلور يف لديهم ادلعرفة مستوى يف حني أن .الدراسية

 زلور يف (عالية) معرفة مستوى نظرىم وجهة حسب النموذجة ادلكال ثانويات معلمي لدى يوجد •
 يف (متوسطة (معرفة مستوى لديهم يوجد يف حني الدراسية، ادلادة دلوضوع التعليمية األىداف ربديد
 .)والتقومي والًتكيب والتحليل، التطبيق) :العليا ادلستويات يف ىدافاأل صياغة رلال
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 ربديد زلور يف عالية معرفة مستوى نظرىم وجهة حسب النموذجة ادلكال ثانويات معلمي لدى يوجد •
 - الوحدة موضوعات من دراسي موضوع لكل احلصص عدد أحدد: (اآلتية الفقرات يف النسيب الوزن
يف  (،ادلتاح الزمن ضوء يف االختبار ألسئلة الكلي العدد أحدد - الوحدة لتدريس احلصص عدد أحدد
 حسب موضوع لكل النسيب الوزن أحسب فقرات يف (متوسطة( معرفة مستوى لديهم يوجد حني
 ). الصفحات عدد حسب النسيب الوزن أحدد - الًتكيب رلال يف األسئلة عدد أضع - أعليتو

 التخصص دلتغريات تعزى النموذجية ادلكال ثانوية معلمي لدى حصائيةإ داللة ذات فروق توجد ال •
 ة.الدراس رلتمع نظر ووجهات تقديرات يف عام اتفاق وجود إىل يشري شلا واجلنس، واخلربة

  :التوصيات 4-3
 أسئلة بناء عند ادلدرسة يف تطبيقها على وتشجيعهم ادلعلمني وحث ادلواصفات جدول بتقنية االىتمام •

 .التحصيلية االختبارات
 النسيب الوزن ربديد كيفية حول النموذجية ادلكال ثانوية مدارس دلعلمي تدريبية دورات إجراء •

 .التحصيلية االختبارات أسئلة على وتوزيعها وكيفية الدراسية للموضوعات
 دلوضوع التعليمية األىداف كتابة كيفية حول ذجيةالنمو  ادلكال ثانوية دلعلمي تدريبية دورات إجراء  •

 .)التقومي الًتكيب، التحليل، التطبيق،) :العليا ادلعرفية ادلستويات رلال يف الدراسية ادلادة
 ،التحصيلية االختبارات أعلية عن النموذجية الثانوية ادلدارس دلعلمي وتوعوية تدريبية برامج تنفيد •

 من ذلا دلا الطلبة تقومي يف احلديثة طرقال استخدام وضرورة االختبارات، ىذه من الغرض وتوضيح
  .التعليمية العملية ربسني يف فائدة

 استخدام وخاصة االختبارات، عدادإ يف لكفاياتو ادلعلم شلارسة تعوق اليت ادلعوقات كل معاجلة ضرورة •
 .دلعاجلتها واحللول السبل وضع ادلواصفات، جدول تقنية 

 :المقترحات4-4 

 االختبارات بناء دبهارات احلكومية الثانوية ادلدارس معلمي معرفة مستوى حول دراسة إجراء •
 . ادلواصفات جدول وفق التحصيلية

 معايري وفق التحصيلية االختبارات ببناء احلكومية ادلدارس معلمي تطبيق مدى حول دراسة إجراء •
 . اجليد االختبار جودة

 رلال يف التحصيلية االختبارات إعداد يف الثانوية ادلدارس معلمي كفاءة مدى حول دراسة جراءإ •
 (.التقومي الًتكيب، التحليل، التطبيق، الفهم، التذكر،) ادلعرفية لألىداف بلوم مستويات
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The level of Secondary School Teachers’ Knowledge of the Skills of Constructing 

Achievement Tests According to the Specification Table 

 (An Exploratory Study at Mukalla Model High Schools                                                 

in Hadhramout Governorate /Coast) 
 

Dr Salim Ahmad Bawadi, Lina Jafar Bonamy, Nawal Mahfood Bani 

    

Abstract: 

The study aimed to identify the level of knowledge of model secondary school teachers in 

the skills of constructing achievement tests according to a specification table ، and to 

identify the differences in the level of knowledge between the axes of the study according 

to the variable (specialization، experience، gender ) in Hadhramout Governorate- coast. 

The descriptive method was used to achieve the objectives of the study، a questionnaire 

was used after verifying its validity and reliability، consisting of (35) items distributed on 

the three axes (the purpose of the test، the educational objectives، the relative weight). The 

study population was (48) male and female teachers of the model secondary school in 

Hadhramout Governorate (Coast). The study reached the following results: The level of 

knowledge of model secondary school teachers in the skills of building achievement tests 

according to the specification table is high in all three axes of the study tool، (determining 

the relative weight، determining the educational objectives of the subject of the study، 

determining the purpose of the test) respectively. There were no statistically significant 

differences due to the study variables: (specialization، experience، gender). 

Keywords: building achievement tests، specification table، model secondary school 

 
 
 

 
 
 



 

028 

 AL-Rayan Journal of Humanities & Applied Sciences - ISSN: 2708-3659 

Volume (5) ، Issue (1) June . 2022، Serial No: (8) 

 (8) 

Dr. M. Masroor, M. Abdulsamad, Abdulrahman. Ja'wal 

 

 

Investigating the Common Errors in Pronunciation … 

 استقصاء األخطاء الشائعة في النطق المتعلقة باألصوات الساكنة لدى الطلبة اليمنيين 
 في المرحلة األولى الجامعية 

:ملخصال  

استقصت الدراسة احلالية األخطاء الشائعة يف النطق، املتعلقة باألصوات الساكنة عند ثالثة وثالثني من طلبة  
شبوة ، يف جامعة عدن. وقد تبّنت الدراسة نظرية   -السنة األوىل ، يف قسم اللغة اإلجنليزية، بكلية الرتبية 

  ية عند الطالب اليمنيني الذين مشلتهم الدراسة، لتفسري مشكالت النطق يف اللغة اإلجنليز  اعام   اإطار   ،كوردر
البوف ومها قائمة من الكلمات وقطعة  إذ مت جتميع البيانات عن طريق مقابلة مسجلة ملهمتني من منوذج

كانت ىناك بيانات داعمة وتكميلية مت احلصول عليها من معلمي اللغة اإلجنليزية يف   للقراءة. إضافة إىل ذلك
ذلك عرب استبيان قام بو الباحثون. وقد أظهرت ىذه الدراسة أن املشاركني واجهوا الكثري من و  ،الكلية نفسها

الصعوبات يف نطق األصوات الساكنة اإلجنليزية األربعة والعشرين، وال سيما األصوات اليت ال وجود هلا يف 
على خلصت إليها الدراسة . كما مت تصنيف األخطاء اليت /v/ و /p/ ،/ʒ/ ، /ʤ/ لغتهم األم )العربية( مثل

ستة عشر نوع ا، ىي: استبدال صوت بآخر، نطق األصوات الصامتة، االستبدال الناتج عنو كلمة خمتلفة 
/ املرققة ، والعكس ، إدارج صوت lاملفخمة بـ /  /lشكال  ومعىن، إضافة صوت يف وسط الكلمة، استبدال /

والعكس ، استبدال صوت انفجاري بآخر  صائت،العلة بني ساكنني، استبدال الصوت الصائت بغري 
/ tإضافة صوت يف بداية الكلمة ، حذف األصوات ، استبدال // بوضوح حال الوقف ، rاحتكاكي ، نطق /

 / ، مبادلة موقع صوت مبوقع صوت آخر يف الكلمة نفسها ، إضافة صوت إىل آخر الكلمة.dبـ /

 م اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية.: النطق ، األصوات الساكنة ، تعلالكلمات المفتاحية
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Figure 1: Percentage of errors according to tasks and participants’ gender 

This study also investigated teachers’ perspectives on students’ pronunciation errors. 

Twenty teachers from the college under investigation were asked to fill in a semi-

structured questionnaire. Among the reasons they think stand behind students’ errors in 

pronunciation were: inconsistency of sounds between English and Arabic, students’ 

insufficient knowledge of sounds’ symbols of English, and short time allotted to teach 

pronunciation. For proper remedies, they listed many solutions like: listening to native 

speakers through different channels of learning like radio, TV, YouTube, etc.; practicing 

language in campus; increasing the time allocated to teach pronunciation; and establishing 

audio laboratories. 

Conclusion 

This study aimed at investigating the common pronunciation errors made by Yemeni 

EFL learners. It revealed that learners tend to make pronunciation errors in sounds that are 

not found in their MT more than they do in sounds similar in both their MT and the TL. 

Those errors were of different types like: substitution, commutation and metathesis. The 

study showed also that there is no significant difference between male students and female 

students with regard to pronunciation errors. In addition, teachers stated their opinions, in 

addition to their suggestions for the solutions, on the causes of these students’ erroneous 

pronunciation. 

As long as this study was conducted to investigate the common errors in 

pronunciation pertaining to consonants among the first year undergraduates, at the 

Department of English, Faculty of Education - Shabwah, University of Aden, and has 

found that there are numerous errors that reach 93% in pronouncing some English 

consonant sounds, there is an exigency for a similar study pertaining to common errors in 

vowels even in the same context. 

This study stood on the threshold of fossilization. Therefore, there must be a similar 

study to be implemented in the same context to find out which of these errors will persist 

and which of them will melt away after learners' sufficient exposure to the correct 

pronunciation. 
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Table 2 

Distribution of errors according to their type 

Type of error 

No. 

Of 

errors 

Overall 

percent

age 

Examples 

Sound Correct pronunciation 

Erroneous 

pronunciati

on 

Substitution 958 55.22% /p/ for /b/ pen /pen/ /ben/ 

Pronouncing a 

silent 

223 12.85% /k/ knee /niː/  /kniː/ 

Commutation 184 10.61% /f/ for /v/ van /væn/  /fæn/ 

Epenthesis 62 3.57% adding /de/ grudges /ɡrʌdʒɪs/ /ɡrʌdedʒɪs/ 

Develarization  61 3.52% /ļ/ for /ł/ newhill /njuːhɪł/  /njuːhɪļ/ 

Anaptyxis  39 2.25% inserting /i/ soldier /səʊldʒə/  /səʊlidər/ 

Devoicing 39 2.25% /z/ as /s/ muisik /ˈmjuːzɪk/  /ˈmjuːsɪk/ 

Spirantization  37 2.13% /k/ into /ʃ/ archive /ˈɑːkaɪv/  /ɑrʃɪf/ 

Velarization 33 1.90% /ł/ for /ļ/ light /ļaɪt/ /łaɪt/ 

Trilling 33 1.90% displaying /r/  care /keə/  /keər/ 

Prothesis  31 1.79% adding /iks/ xerox /zɪərɒks/  /iksɪərɒks/ 

Voicing 28 1.61% /s/ as /z/ use(n) /juːs/  /juːz/ 

Elision 3 0.17% leaving out /h/ behind /bɪˈhaɪnd/  /bɪˈaɪnd/ 

Flapping  2 0.12% /t/ by /d/ button /ˈbʌtn/  /ˈbʌdn/ 

Metathesis  1 0.06% /ʃ/ for /t/ Hatchman /ˈhætʃmæn/  /ˈhæʃtmæn/ 

Paragoge  1 0.06% adding /r/ chocolate /ˈtʃɒklət/ /ˈtʃɒklətr/ 

Total 1735 100%       
 

As for the second research question, table 3 shows the analysis of the final results 

using the SPSS particularly the t-test for equality of means shows that the two tailed 

significant values for both the male students and female students are well above the 

prescribed significant number (0.05). Therefore, research question two can be answered by 

stating that there is no statistically significant difference between male and female students 

with respect to errors in pronunciation of English consonant sounds. See histogram 1, for 

the percentage of pronunciation errors of male and female students. 

Table 3 

The differences of errors frequencies between male and female students 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df 
Sig. (2-
tailed) 

MD 
SE
D 

95% CI 

LL UL 

Equal variances 

assumed 
2.789 0.105 0.784 31 0.44 0.027 0.03 -0.04 0.10 

Equal variances not 

assumed   
1.141 20.66 0.27 0.027 0.02 -0.02 0.08 

 

Figure 1 also shows the percentage of errors made by male students and female 

students. It pictures the difference between them in the four different tasks that they were 

asked to do during the study. These tasks are: normal-consonant list, reading passage, 

silent-consonant list, and inconsistent-consonant list. 
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After detailed analysis, the errors made by the participants were classified into 

different types. Substitution was the type with the highest number of errors; 958 error with 

a percentage of more than 55% from the total number of errors. The participants made this 

type of error in many sounds like: /p, Ʒ, v, and ð/. The second most common type was the 

pronunciation of silent sounds like: /p, k, w, and m/. In a total of 223 utterances (12.85%), 

the participants pronounced a sound which is always silent in correct pronunciation. 

Commutation was third in the list with a total number of 184 errors (10.61%) which were 

found in sounds like: /b, f, t, and ʃ/. (See table 2). 

If we look at the bottom of this table, we will find the metathesis and paragoge are the 

least common types of errors made by the participants, only one error (0.06%) was 

reported for each one of these two types. Flapping and elision were next with only two 

errors (0.12%) and three errors (0.17%) respectively. Table 2 summarizes the distribution 

of all reported errors according to their types. It is worth noting here that this table shows 

only sample examples for all of these types. (For a more detailed account see Abdulsamad, 

2020). Here are brief definitions of the categories of these errors: 

Substitution: "A term used in linguistics to refer to the process or result of replacing 

one item by another at a particular place in a structure" (Crystal, 2008, p.463). 

Anaptyxis: inserting a vowel between two sounds (Trask, 1996, p. 24). 

Commutation: replacing a sound by another sound that yields another word or 

morpheme (Trask, 1996, p.80). 

Devoicing: "any phonological process in which a segment which is historically or 

underlyingly voiced loses its voicing" (Trask, 1996, p.110) 

Voicing: "any phonological process in which a formerly or underlyingly segment 

becomes voiced" (Trask, 1996, p.110) 

Elision: leaving out of sound(s) during speech. For example, in rapid speech in 

English, the word suppose is often pronounced as /spəʊz/ (Richards & Schmidt, 2002, 

p.176). 

Flapping: replacing /t/ by /d/.  It occurs in many varieties of English and American 

pronunciation, but the use of 'flapping' in this sense is inaccurate and should be avoided 

(Trask, 1996, p.351) 

Intrusion: adding a segment into a word without etymological justification. It is 

divided it into three kinds; Prothesis: adding a segment to the beginning of a word, 

Epenthesis: adding a segment to the middle of a word, and Paragoge: adding a 

segment to the end of a word. (Trask, 1996, p.256) 

Metathesis: swabbing the positions between two sounds in the word, e.g. /flɪm/ for 

/fɪlm/ film. It sometimes occurs in the speech of language learners, but it may also occur 

with native speakers. When a metathesized form becomes commonly and regularly used 

by most native speakers of a language, it may lead to a change in the word. For 

example, Modern English bird developed by metathesis from Old English brid “young 

bird” (Richard & Schmidt, 2002, pp.329-330). 

Spirantization: converting a plosive into a fricative (Trask, 1996, p.332). 

Trilling: pronouncing /r/ clearly in case of pausing. It happens when the active 

articulator (the blade or the tip of the tongue) vibrates against the alveolar ridge (Laver, 

1994, p.219). 

Velarization: distorting clear /ļ/ by dark /ł/, Develarization: distorting dark /ł/ by 

clear /ļ/ (Laver, 1994, p.325). 

Pronunciation of the silent sounds: uttering the sound despite of its silence.  
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collection of samples of learner's language, b) identification of the errors, c) description of 

the errors, d) explanation of the errors, and e) evaluation of the errors. 

The study followed the practice of many researchers who excluded the fifth step 

because it constitutes a separate issue (Ellis, 1994, p. 48), selecting only the first four steps 

of this theory to deal with the students' pronunciation errors with no need for evaluating 

them. A systematic method was used to go through these steps and clarify how they were 

applied in relation to the purpose of this study. This method is basically based on the 

sociolinguistic model, developed by William Labov (1968), which employed four different 

tasks that the participant has to go through completely or partly. These tasks are: 

1. Word list reading 

2. Passage reading 

3. Spontaneous speech 

4. Minimal pairs reading 

The current study used only the first two steps of the Labovian model for the purpose of 

collecting data of the study. 

Data Collection Instruments 
The most two instruments typically used by researchers are the interview and the 

questionnaire (Creswell, 2012, p. 382). Therefore, the researcher has selected these two 

data collection instruments for the current study. 

Results and discussion 
Analysis process has shown that the total number of words uttered by the participants 

while doing the required tasks is 5247 among which there are 1735 erroneous utterances. 

As can be seen in table 1, the most erroneous utterances are linked to English sounds that 

have no exact equivalents in Arabic; namely: /p/, /Ʒ/, /ʤ/, and /v/. Conversely, sounds that 

are similar in both languages, like: /m/, /t/, /d/, and /w/, are likely to be much less 

problematic. This is attributed to the familiarity factor. In other words, when learners are 

familiar with a particular sound in their MT, they find it easy to pronounce a similar sound 

in the TL. And the rarer the sound is in the MT, the more problematic it is when learners 

encounter it in other languages.   

Table 1 

The number of errors with percentage in the four tasks for all consonant sounds. 

No Sound 
No. of 

errors 

No. of 

uttered 

words 

% 

 

No Sound 
No. of 

errors 

No. of 

uttered 

words 

% 

1 /p/ 214 231 93%  13 /ʃ/ 73 264 28% 

2 /Ʒ/ 112 132 85%  14 /s/ 80 297 27% 

3 /ʤ/ 149 198 75%  15 /z/ 67 264 25% 

4 /v/ 148 198 75%  16 /tʃ/ 60 264 23% 

5 /l/ 114 231 49%  17 /f/ 59 297 20% 

6 /ɡ/ 86 198 43%  18 /r/ 33 198 17% 

7 /ŋ/ 55 132 42%  19 /b/ 34 231 15% 

8 /θ/ 78 198 39%  20 /n/ 31 231 13% 

9 /j/ 50 132 38%  21 /m/ 29 231 13% 

10 /k/ 111 330 34%  22 /t/ 14 231 6% 

11 /ð/ 67 198 34%  23 /d/ 9 198 5% 

12 /h/ 59 198 30%  24 /w/ 3 165 2% 

   
    

Total no. of uttered words 5247 Total no. of errors 1735 
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Nunan (2003) also described pronunciation as more than mere enunciation of 

individual consonants and vowels but includes widespread proportions of spoken language, 

such as speed of speech, pausing patterns, intonation, and even the use of body expressions 

as a complementary tool for illustrating the message, (p. 126).  

Although the majority of EFL learners seek to speak native-like English (Derwing, 

2003,p. 551; Gilakjani & Ahmadi, 2011, P.76), many of English language learners (ELLs) 

encounter acute difficulties in learning and performing English pronunciation as it is 

(Gilakjani, 2011, p.2). In order to accomplish successful communication with native 

speakers, it is necessary to master intelligible pronunciation (Morley, 1991, p. 488). 

Intelligibility assists EFL students to reach the required success. On the contrary, poor 

proficiency of English pronunciation influences the communicative competence 

development which is recommended for establishing the communicative channel between 

speakers and listeners. It is more grievous that many L2 learners still display insufficient 

proficiency in pronunciation even if they have learned English courses, or even they may 

resort to imitating native speakers (Lin, 2014, p.16). In fact, it is understandable that EFL 

students utilize a nonstandard variety of English that might negatively affect their 

acquisition because they are not familiar with standardized English (Charity & Mallinson, 

2011, p.1). Consequently, helping EFL students to acquire standardized English must 

begin with understanding pronunciation variations that EFL students obtain while 

acquiring English (Lin, 2014, p. 16). 

The importance of pronunciation 
One of the most important factors to ensure effective communication is a good 

pronunciation, without which communication is hard or even impossible. Having good 

knowledge of grammar and lexis is important, but a good pronunciation is essential and 

can even cover gaps in other aspects of language such as grammar (Harmer, 2005, p.183). 

Seidlhofer (2001) confirmed the importance of having good and clear pronunciation in that 

it plays a significant role in our personal and social lives; the way we speak reflects our 

identities, and indicates our association with particular community, (p.56). In addition, it is 

obvious that pronunciation which does not disturb the listeners' ears and yet can be 

understood easily by any ordinary person is called intelligible pronunciation (Isaac, 2008, 

p. 557). 

Methodology 

Participants 
Two different groups of participants took part in this study. The first group consisted 

of thirty-three students who had been conveniently selected to participate in this study; 

twenty-six of them were male students and only seven were female students. The second 

group of participants consisted of twenty teachers from the college of Education - 

Shabwah, University of Aden. Nineteen of them were male teachers and only one 

participant was a female teacher. 

Research Design  
This study is designed by the use of a mixed methods approach that combines both 

qualitative and quantitative data to investigate the common pronunciation errors pertaining 

to consonants made by Yemini EFL undergraduates in the first level, Department of 

English, Faculty of Education - Shabwah, University of Aden during the first semester of 

the Academic Year 2018/2019. It adopted and adapted the Corder's (1981) theory that has 

recently been expanded and explained by Ellis (1994) as a framework. The first four steps 

of this theory were adopted for the study since they present persuasive interpretation for 

the learners' language and provide methodology to investigate their errors (Ellis, 1994, p. 

48). Pit Corder suggested the following five steps to deal with learners' language: a) 
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Unfortunately, Yemeni EFL learners find a lot of challenges and difficulties to 

pronounce some English words correctly. Since the researchers have been teachers at the 

Department of English, Faculty of Education - Shabwah, University of Aden, they have 

encountered a lot of students who have many errors in pronunciation especially in 

consonants, some of which persist for the whole bachelor stage in spite of endeavours for 

correction. Therefore, the researchers believe that these pronunciation errors pose a 

problem that is worth investigation. 

Errors in consonants have been the focus of many works in the literature. For 

example, Al-Saidat (2010) investigated errors in cluster consonants made by Jordanian 

university students. He defined, analysed, and attributed these errors to different factors, 

such as the influence of the MT on the process of declusterization. Similarly, Hjøllum 

(2011) studied the phonological problems of consonants made by Faroe Islands 

inhabitants; he summed up three areas of errors which are (phonemic, allophonic, and 

distributional errors). Moreover, Al-Shuaibi (2009) pointed out some processes involved in 

the pronunciation of initial clusters, namely, reduction, substitution and deletion. However, 

the literature lacks the studies that investigate these problems in depth in Yemeni context 

in general and at the Faculty of Education - Shabwah, University of Aden in particular. 

This lack makes it difficult for both Yemeni learners and teachers in the intended college 

to deal with these errors and eradicate them. Therefore, the researchers strongly believe 

that investigating this problem in Yemeni EFL context is one of the urgent exigencies. To 

this end, the study aims at answering the following questions: a) What are the common 

pronunciation errors pertaining to consonants made by Yemeni EFL first level 

undergraduates? b) To what extent there is a difference between consonant pronunciation 

errors made by male students and female students? and c) What are the perspectives of the 

instructors of English at the Department of English, Faculty of Education – Shabwah, on 

their learners' errors in the pronunciation of consonants? 
 

Literature review 
Learners are liable to make errors during their learning marathon. They are part of 

their learning process, therefore the researchers and linguists should respect them because 

they are not something to be escaped from, but they are inevitable features of learning 

process for every L2 learner during the IL stage (Ellis, 1994, p.70). In relation to 

phonological errors, Johansson (1978) found that the errors pertaining to mispronouncing 

consonants in isolated words registered higher rate than the mingled words in texts and 

connected speech. Mispronunciation of consonant was also judged more seriously by 

natives than vowel errors, (p.940). On the other hand, Johansson (1978) confirmed that the 

non-segmental errors (prosody) should be taken into account more than segmental. He also 

assured that foreign-accented speech is more sensitive to be distorted. Moreover foreigners 

can understand foreigners' speech better than native speech, possibly because it seems 

dilatory, (p.940). 

Definition of pronunciation 
According to Adult Migrant English Program Research Centre [AMEP] (2002), 

pronunciation is the production of sounds that the speaker uses to transmit and convey the 

meaning. It includes segmental and supra-segmental aspects of a language. Segmental 

features are speech sounds of a particular language and it is important for learners to know 

accurately how those sounds are uttered. They also have to know the supra-segmental 

features of the language, such as stress, intonation, and voice quality. These features are 

distinctive. Therefore they can change the meaning. Consequently, when they are not well 

mastered, they lead to mispronunciation and subsequently misunderstanding which in turn 

lead to misinterpretation, (p.1) 
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Investigating the Common Errors in Pronunciation Pertaining to 

Consonants among Yemeni EFL Undergraduates 

Abstract 
The current study investigated the common errors in pronunciation pertaining to 

consonants among thirty-three first year undergraduates, at the Department of English, 

Faculty of Education - Shabwah, University of Aden. It adopted Corder's theory as a frame 

work to account for the pronunciation problems of Yemeni EFL learners under 

investigation. The data were collected using the two tasks of Labovian model (word list 

task and passage reading task) by means of recorded sessions. There are also supportive 

and complementary data which have been obtained from the teachers through a semi-

structured questionnaire. This study manifested that the participants encountered huge 

difficulties in pronouncing the twenty-four English consonants particularly the sounds that 

do not exist in their mother tongue such as /p/, /ʒ/, /ʤ/, and /v/. The phonological errors 

revealed by the study have been classified into sixteen types: substitution, pronunciation of 

silent sounds, commutation, epenthesis, velarization and develarization, anaptyxis, voicing 

and devoicing, spirantization, trilling, prosthesis, elision, flapping, metathesis, and 

paragoge. 

Keywords: pronunciation, consonants, EFL 

Introduction: 

Many second / foreign language learners encounter challenges and difficulties in 

significant language branches including pronunciation intelligibility problems that need 

special instructional attention (Morley, 1991, p. 492). Yemeni EFL learners do not 

represent an exception; they face many problems in their pronunciation performance, 

which can be attributed to their mother tongue (MT) intervention, on the one hand, and 

English phonological Phonotactics, on the other hand (Al-Shuaibi, 2009, p. 227). 

Common pronunciation errors especially those pertaining to consonants made by Arab 

students learning English are inescapable due to discrepancy in the phonemic systems of 

the two languages. According to Saville and Troike (1971), the phonemic system of a 

language acts as a kind of filter through which the native speaker hears the sounds of 

another language, assigns it to the nearest equivalent phoneme in the MT, (p. 34). 

Problems of pronunciation can be attributed to different factors such as the nationality of 

the instructors, lack of real use of the language, lack of materials and equipments, lack of 

corrective feedback, lack of effective correctness, inconsistency between L1 and L2 rules, 

and the number of sounds in each language. In addition, students learn English only 

through formal instructions, and they do not use English outside the classroom. Moreover, 

we should not forget the age factor which plays a significant role in pronunciation 

problems, where they officially start learning English as L2 in the basic schools in the age 

of fourteen. In addition, the level of absenteeism in oral language classes is also very high, 

and the lack of practice in spoken English may well lead them to fall in errors, 

nevertheless, teachers and learners have to cope with such problems and do their best to 

achieve their objectives (Derwing, 2008, p.349-351). 
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 حسابات فارق الضغط لسائل الحفر فيثيرات ظروف بئر النفط أمراجعة ت
 ةسامل عبيد باعارمد.                    عامر بدر بن مرضاحد.               مازن أمحد مهرييد. 

 

 قسم اهلندسة البرتولية، كلية اهلندسة و البرتول، جامعة حضرموت
 :الملخص

هم مكونات وأيف عملية حفر آبار النفط،  مهم اا و ا حيوي  بشكل جيد دور   ةهيدروليكا البئر املصمم تؤدي
 هأثناء التدوير. هذ يف حلفر املكافئةوكثافة سائل ا ،هيدروليكا البئر تشمل التنبؤ بضغط تدوير سائل احلفر

احلفر املمتد ملسافات و فقي، حلفر املعقدة اليت تشمل احلفر األات تصبح ملحة وأكثر أمهية يف عمليات اؤ التنب
يصاحب هذه العمليات الكثري من ، إذ قطار صغريةأبار اليت تتسم باحلفر يف أعايل البحار، وحفر اآلو طويلة، 

بني ضغط سائل الطبقة وضغط كسرها وصعوبة احملافظة على  يسريالفارق ال بات يف الغالب بسببالصعو 
بؤات لضغط تدوير نا ألن تكون التضغط سائل احلفر بني هذين الضغطني. لذلك تبدو احلاجة هنا ملحة جد  

 قية غري دقيقة وتفتقر للمصدا طرق التنبؤ احلاليةإنَّ املصاحبة.  ا لتجنب مشاكل احلفرسائل احلفر دقيقة جد  
الرئيس اهلدف إنَّ ق احلصول على تنبؤات دقيقة. و مما يع يسري،مهاهلا بغرض التإمن ظروف البئر يتم  اكثري    نَّ إذ إ

أثناء إجراء حسابات التنبؤ  يف هتمل اليت عادة ما ،على تأثريات هذه الظروف وءهلذه الورقة هو تسليط الض
 .نضغاطيةاالري غائل احلفر و لة سيف حا اصة  خببضغط تدوير سائل احلفر و 
نابيب احلفر، حيود أضغط يف الفراغ احللقي، أداة ربط سائل احلفر، فقدان ال الكلمات المفتاحية:

 نابيب احلفر، جتمعات نواتج احلفر.أنابيب احلفر، دوران أ
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of penetration is too high, or during drilling highly deviated wellbore, cuttings may 

accumulate in the annulus causing pressure build up. 

 Different friction factor correlations for turbulent flow are in practice use which may 

rise the questions about which is the most accurate. 

 Several simplified hydraulic diameters are used to approximate annular flow. 

Pressure loss predictions are affected by the used equivalent diameter definition. 
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Figure 6: Effect of Pressure on SBM rheology - reproduced from [6] 
 

Lately, Guracy et al. [72] experimentally investigated the effect of temperature on 

friction pressure loss through vertical concentric annulus using water and polymer based 

drilling fluid. The effect of temperature on consistency index "K" of PL model and yield 

point "YP" of BP model were more dominant than the effect of temperature on flow 

behaviour index "n" of PL model. Similar results have been reported earlier by White et al. 

[6]. The apparent viscosity decreased exponentially with increasing temperature and this 

decrease was more obvious in low shear rate values. Temperature also affect flow regime 

as earlier regime transition was observed with increasing temperature. Result of HPHT 

rheology experiments show that the effect of temperature is much larger than the effect of 

pressure particularly for water based muds [71, 73]. For oil-based muds in vertical wells 

the effect of temperature and pressure cancel out each other [9, 71].  

Based on simulations that were performed by Hariss and Osisanya [70], results show 

that "the effect of temperature and pressure on the volumetric and rheological behaviour of 

drilling fluids play an important role in the bottom-hole pressure that will occur in deep hot 

wells. Generally, higher geothermal gradients lead to lower bottom-hole pressure and the 

inlet pipe temperature does not have a significant effect on the bottom-hole pressure. 

Higher circulation rates result in lower bottom-hole temperature and higher bottom-hole 

pressure. This is because the drilling fluid spends less time in the wellbore to absorb heat 

and thus undergoes a lesser degree of thermal expansion".  These effects are not considered 

in normal hydraulic calculations and are considered a source of error, particularly in HPHT 

wells [9]. In order to accurately estimate the fluid density and frictional pressure loss in the 

wellbore, it is thus necessary to evaluate the temperature profile in the wellbore over time. 

And this require analysing the flow of heat in the wellbore. 

9. Conclusion 
 Pressure drop relations most commonly used are based on a number of simplifying 

assumptions, such as concentric annular and circular sections, non-rotating 

drillstring, isothermal conditions in the borehole and steady state axial flow. These 

assumptions are not valid in real life. 

 Pipe eccentricity, pipe rotation, high temperature, tool-joint, cuttings accumulations, 

pipe roughness can have significant effect on frictional pressure loss. Transportation 

and accumulation of cuttings cause an additional pressure loss in the well. If the rate 
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8. Effect of Temperature and Pressure 
Drilling fluids are complex heterogeneous mixtures of various types of base fluids and 

chemical additives that must remain stable over a range of temperature and pressure. It is 

often assumed that drilling fluid properties are constant throughout the duration of drilling 

activities. This assumption is quite wrong in cases where there is a large variation in 

pressure and temperature conditions [70]. As the fluid flows in the wellbore, it absorbs heat 

from the formation, causing a rise in temperature. The temperature in the formation at an 

adequate distance from the wellbore is undisturbed and maintains the natural geothermal 

gradient. Increase in temperature will cause changes in the volumetric and rheological 

behaviour of the fluid. The fluid within the drillpipe receives heat from the annulus via 

convection on the inner and outer walls of the drillpipe and conduction through the 

drillpipe itself. There is also heat flow in and out of the differential elements within the 

drillpipe and annulus due to the bulk fluid flow. Temperature in the drillpipe and annulus 

are equal at the bottom of the hole [70]. 

During drilling operations, the drilling fluid is subjected to its own hydrostatic 

pressure and formation temperature. Drilling fluid rheological properties are typically 

measured at ambient pressure and temperature. These properties as well as the drilling 

fluid density are used in hydraulic calculations. In many cases the rheological variations 

with temperature are small, particularly for shallow wells as the temperature changes are 

not so large. Furthermore, many wells have a large window between pore pressure and 

fracture pressure, so errors in estimation of annular pressure loss have no dangerous 

consequences for well integrity and kick probability [71]. However, these properties are 

affected by the high temperatures and pressure sustained in real deep-well environments. 

The pressure and temperature differences between the hole and the surface are 

considerable, particularly in high pressure and high temperature wells (HPHT) and at low 

circulation rates [70]. Reliable prediction of equivalent circulation density (ECD) in HPHT 

wells require the use of pressure and temperature dependent rheology and density. These 

can be obtained directly from laboratory measurements at HPHT conditions of actual mud 

system, or from a model that is developed based on data from similar mud systems. 

Higher well temperature lowers the drilling fluid density and affect its rheology. 

White et al. [6] performed downhole measurement of synthetic-based mud (SBM) in an 

offshore well. Results show sensitivity of the SBM rheology and density to temperature 

and pressure. High temperature conditions cause the drilling fluid to expand thermally, 

accordingly density and rheology decrease (Figure 5). While greater bottom hole pressure 

causes slight fluid compression and increases mud density and rheology (Figure 6). These 

are two opposing effects and failure to take such effects into account can lead to errors in 

the estimation of bottom hole pressure [9, 70]. 

Figure 5: Effect of temperature on SBM rheology - reproduced from [6] 
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7. Effect of Cuttings Accumulations 
Cuttings are generated by the bit are transported by the drilling fluid along the 

annulus. This affect the drilling fluid density and causes greater annular pressure losses 
than calculated. Furthermore, solid content increases the PV of BP fluids which included in 
pressure loss equations for BP fluids. Greater rate of penetrations, lower carrying capacity 
of the mud and inefficient solid control resulted in a higher concentration of these solids in 
the annulus and a greater effect on mud density and rheology. Cuttings accumulation are 
dominant at highly deviated wellbores. These cuttings are found as stationary or moving 
beds at the lower side of the wellbore [13-14]. Cuttings bedding causes a reduction in 
hydraulic diameter and flow area and increases the friction pressure loss. Therefore, in real 
drilling conditions the annular pressure loss will be affected by cuttings content as well as 
the other factors. 

Equivalent circulation densities (ECD) are normally predicted using the hydrostatic 

pressure and frictional pressure drop in annulus, without considering the cuttings 

concentration in the annulus. This could lead to under estimations of ECD values. Correct 

ECD are predicted if cuttings concentrations together with slip velocity of cuttings are 

taking into consideration particularly for vertical and near vertical annuli [69]. Figure 4 

shows equivalent circulation densities with and without cuttings. Kummen and Wold [33] 

studied the correlation between rapid alterations in cuttings concentration and the 

corresponding change in pressure loss, using standpipe pressure as pressure indicator. 

Drilling data were collected from two wells in the North Sea. A correlation between 

change in rate of penetration (ROP) and the response in standpipe pressure was found. 

However, calculations indicate that the change in pressure loss cannot be solely be 

explained by cuttings bedding, viscosity and density changes or weight of suspended 

cuttings in wellbore. 

Figure 4: ECD at bottom hole with/without cuttings [69] 
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Where: Aann is the cross sectional area of the annulus; Pwet is the wetted perimeter of 

the annulus; Dh is the inner diameter of the wellbore; Dp is the outer diameter of the 

drillpipe. 

Several other hydraulic diameter approximations are found in literature and have been 

used in practice. One expression for the equivalent diameter is presented by Lamb [63] and 

shown in equation (Eq. 21) by considering the flow system as shell of fluid having radius r. 

Another equation was developed empirically by Crittendon and is shown in equation (22) 

[64]. Langlinais et al. [65] studied the effect of "hydraulic diameter", "slot approximation" 

and "Crittendon criteria" on pressure losses of Bingham Plastics (BP) and Power Law 

(PL). Results show that the Crittendon criteria used with BP model gave the most accurate 

pressure loss prediction for all fluid samples. Jensen and Sharma [66] evaluated different 

friction factor and equivalent diameter definitions and found that for BP the "hydraulic 

diameter" used with Chen correlation  gave the best fit to experimental pressure loss data. 

For PL, the "hydraulic diameter" used with the Blasius correlation gave the best estimate. 

Demirdal and Cunha [67] commenced comparative analysis of pressure losses using the 

previous four diameter definitions. Annular pressure losses are determined using BP, PL, 

Dual Power Law (DPL) and Yield Power Law (YPL) rheological models. BP based 

pressure losses were higher than PL for all the four equivalent diameters used. Narrow Slot 

and Lamb's equivalent diameter based pressure losses are identical for all rheological 

models and at the flow rates investigated (200 gpm to 1000 gpm). Furthermore, these two 

approaches yield pressure losses that are higher than those obtained using the "hydraulic 

diameter" and the "Crittendon diameter". Dosunmu and Shah [58] showed that the 

"hydraulic diameter" definition of equivalent diameter for an eccentric annulus provided 

the best annular definition for friction pressure prediction. 
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There are also less popular equivalent diameters which have been developed either 

analytically or empirically such as the Petroleum Engineering method (Eq. 23), Meter and 

Bird (Eq. 24), Reed and Pilehvari (Eq. 25) and Jones and Leung (Eq. 26) definitions [68]. 

The Petroleum Engineering definition was derived using gas flow equations but gives 

reasonable values when applied to liquids and often gives effective diameter that is 40% 

greater than the "hydraulic diameter". Meter and Bird definition is applicable to laminar 

and turbulent flow of Newtonian fluids in concentric annulus. Reed and Pilehvari 

definition is a function of annular geometry and rheology of the fluid. The model gives 

good results for YPL fluids. Jones and Leung definition is the product of the "hydraulic 

diameter" and a shape factor defined in the Meter and Bird equation. Anifowoshe and 

Osisanya [68] have investigated the effect of these less popular definitions as well as the 

most popular ones on pressure loss estimations. They concluded that pressure estimation is 

significantly affected by the equivalent diameter definition used. The "hydraulic diameter" 

definition gave the best estimate of pressure loss for PL fluids under laminar flow 

conditions. 
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Laminar flow friction factor for pipes and concentric annuli are usually defined in 

equation (17) while for transitional flow the commonly accepted expression for critical 

number can be used to approximate the transitional flow friction factor (Eq.18). Equation 

(17) is first suggested by Metzner and Reed [61] for non-Newtonian pseudo-plastic fluids 

in laminar flow in smooth pipes 
 

        𝑓     𝑓  
  

    
  ……..Eq. 17 

 

             𝑓     𝑓   
      

(          ) 
  ……..Eq. 18 

  

Where: NReG is the generalized Reynolds Number defined previously (Eq. 14). 

It is clear therefore that different frictional factors will be generated for every single 

flow rate according to the method selected to predict the turbulent frictional pressure 

losses. Accordingly, different estimates of turbulent frictional pressure losses are expected. 

6. Effect of Simplified Hydraulic Diameter 
During annular flow, shear forces will act between the fluid and the outside of the 

drillpipe and the inside diameter of the wellbore. For concentric annuli, the geometry of 

conduit can be expressed by the equivalent diameter. Pipe flow equations are extended to 

annular geometry and the same equations which are used for pipe flow are used to 

calculate the Fanning friction factor for annulus flow by simply replacing the pipe diameter 

with an equivalent diameter. Many studies have been undertaken to transform annular flow 

to pipe flow by developing an effective equivalent diameter. 
 

Several equivalent diameter definitions are proposed, however, two equations are 

widely used [7, 42]. The first equation (Eq. 19) is based upon the definition of hydraulic 

radius, which is the ratio of the cross sectional area to the wetted perimeter of the flow 

channel. The equivalent diameter is equal to four times the hydraulic radius and for 

concentric annulus it is the difference between the internal diameter of the inner conduit, 

i.e. Dhyd = (Dh-Dp). If there is no inner pipe, Dp = 0, the equivalent hydraulic diameter 

correctly reduces to the inner diameter of the outer pipe, Dh. This definition is adopted by 

API in its recommended practice RP 13D and used in major drilling text books [38, 40-43, 

60, 62]. Bourgoyne et al. argue that the wider use of this definition is probably due to the 

simplicity of the method rather than a superior accuracy. The second most popular 

equivalent diameter equation (Eq. 20) used is the slot flow approximation for annulus [42]. 

The second equivalent diameter equation, Dhyd = 0.816(Dh-Dp), is adopted by Society of 

Petroleum Engineers (SPE). This definition has been found by comparing different friction 

pressure loss estimation methods by representing annulus as a circular and rectangular slot. 

Obviously, the annular friction factors calculated with the first definition are higher than 

those calculated with the second definition. That is why, if everything else is similar, 

friction pressure losses calculated by methods that adopt the first definition (API for 

example) will differ from those calculated by methods that adopt the second definition 

(SPE/Burgoyne et al. 1986). 
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For Power-Law fluids, the Colebrook correlation does not give accurate results and 

the Dodge and Metzner [57] correlation is used instead [42]. Equation (11) depicts Dodge 

and Metzner correlation. Dodge and Metzner offered an exhaustive experimental and 

theoretical study on flow of turbulent flow in non-Newtonian in smooth pipes. They 

extended von Karman's work on turbulent flow friction factors to include the Power -Law 

fluids. This correlation has found wide application in the oil and gas industry but tends to 

over predict the frictional pressure loss [42, 58]. 
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    - ……..Eq. 11 

 

In practice it would be extremely difficult to routinely measure pipe wall roughness 

while the pipe is in service [38]. However, drilling fluids are relatively viscos and the 

Reynolds number seldom exceeds 100,000. Also for most wellbore geometries, the relative 

roughness is usually less than 0.0004 [42]. For smooth pipe and Reynolds number range of 

2100 to 100,000, a straight-line approximation on a log-log plot of of the Colebrook 

function is made possible. This approximation is first presented by Blasius [39] and is 

given by equation (12).  
 

𝑓  
      

   
      ……..Eq. 12 

 

Because of this, most researchers use empirical relations to calculate the frict ion 

factor. Moore, Adams, Rabia, Bourgoyne et al. and Carden et al. [38, 40-42, 45] treat the 

turbulent flow of PL and Bingham Plastics (BP) similarly. However, resulting turbulent 

flow equations are slightly different because they used different relationships between 

friction factor and Reynolds number. Moore used a different linear relationship between 

the friction factor and the Reynolds number (f = 0.046/Re
0.2

) than those used by Adams, 

Bourgoyne et al. (f = 0.0791/Re
0.25

) and Rabia (f = 0.057/Re
0.2

). Similarly, Carden et al. 

used different linear relationships (f = 0.0458/Re
0.19

 & f=0.058/Re
0.22

). The Blasius form of 

the turbulent-flow friction factor for non-Newtonian fluids is a function of Reynolds 

number NRe (Eq, 13 and Eq. 14) and the PL rheological parameter "np". The expressions 

for "a" (Eq, 15) and "b" (Eq, 16) are based on curve fits of data taken on PL fluids [52, 59]. 

API [60] adopted these values to be used in the Blasius equation for turbulent flow friction 

factor estimations in API RP 13D recommended practice. 
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Colebrook equation is a referential standard for its estimation of friction factor [49]. This 

equation, though accurate, is an implicit equation. This means friction factor appears both 

inside and outside the log term of Colebrook's equation. The friction factor hence, is either 

solved by numerical/iterative solution or one finds "f" from a graph.  A plot of friction 

factor against Reynolds number on log-log paper is called Moody/Fanning/Stanton chart 

[42]. 
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]  ……..Eq. 2 

 

Where: 𝑓 is the friction factor; 𝜖∕𝐷 is the relative roughness; 𝜖 is the equivalent 

sand-grain roughness; 𝐷 is the hydraulic diameter of the pipe; NRe is the Reynolds 

number. 

Colebrook and White provided another implicit equation which have been widely 

accepted (Eq. 3) by combining the Prandtl's formula (Eq. 4) for the smooth pipes and von 

Karman's formula for the fully rough regime (Eq. 5) [50]. However, many explicit 

equations have been proposed so far, but they are either not accurate, or they are accurate 

but not simple.  
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 One simple form of explicit equations found in drilling literature is the modified 

Moody [51] friction-factor. This equation provides a broader perspective in that laminar, 

transitional, and turbulent regimes are easily identified and compared regardless of 

geometry [52]. The original Moody correlation was developed in 1947 and is valid for all 

ranges of the Reynolds numbers and the relative roughness. Moody original friction factor 

relationship is shown in equation (6). The Modified friction factor uses a roughness of 

0.00001 can be expressed as in equation (7). 
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Another explicit equation is the Churchill equation (Eq. 8) first proposed by Churchill 

[53] in 1973. This equation is valid only for the turbulent regime [54]. Chen's [55] 

correlation (Eq. 9) is also an explicit form of Colebrook-White equation and give similar 

accuracy to the Colebrook-White equation that was employed for generating the friction 

factor chart widely used in the petroleum industry [46]. Haaland [50] explicit equation (Eq. 

10) is also used in drilling industry. Haaland equation is one of the fastest and accurate 

correlation among the other correlations [56]. The application range as the Colebrook 

equation: 0 < ε/D < 0.05 by 3000 < NRE < 10
8
. 
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 Figure (3): Drillstring eccentricity [33] 

 

Several experimental studies on hydraulics of eccentric annuli have been conducted 

[3, 16–18, 34-37]. Reported results show decrease in the pressure loss as eccentricity 

increases. Pressure losses in the range of 18 to 40% less than that of the concentric annulus 

were reported [36]. Eccentricity can reduce the annular pressure losses significantly as 

much as 40%, while dependence on fluid rheology and diameter ratio is less pronounced 

[34]. The effect of eccentricity on fully developed laminar flow of a Newtonian fluid 

through an annulus without inner cylinder rotation is to produce a flow in which the peak 

velocity increases progressively with azimuthal location from the narrowest to widest part 

of the annulus [31]. If the inner cylinder rotates effects of eccentricity vanish and 

significant increases due to pipe rotation in eccentric narrow annuli were reported. 

5. Effect of Pipe Roughness 
The effect of pipe roughness can be neglected under laminar flow condition but it is 

significant in turbulent flow. Friction losses are higher in rough pipes for both Newtonian 

and non-Newtonian fluids [7]. However because of the chaotic nature and eddies during 

turbulent flow, it is extremely difficult to arrive at an exact analytical method for 

determining pressure losses in turbulent flow [38]. Therefore, simplification of friction 

factor equation becomes necessary. One common form of these simplifications is the use 

of the Blasius equation [39]. This equation ignores pipe roughness and is applicable only 

for the calculation of pressure drop in smooth pipes. However, drillpipes are sometimes 

rather old and have rough interior surfaces [9]. This equation depends only on the 

Reynolds number and has been used by many textbooks [38, 40-47]. Different researchers 

use different coefficients for the equation which therefore, represent a considerable source 

of error during pressure loss estimations in turbulent flow [6].  

The equation for the pressure losses in turbulent flow of a Newtonian fluid in pipe is 

known as the Fanning Equation (Eq. 1) and the friction factor "f" defined by this equation 

is called the Fanning friction factor. All the terms in this equation, except for the friction 

factor, can be determined from the operating parameters. The friction factor in turbulent 

flow is a function of the Reynolds number and pipe roughness. 
 

  

  
 
     

  
  …….. Eq. 1 

 

An empirical correlation (Eq. 2) for the determination of friction factors for fully 

developed turbulent flow in circular pipes has been presented by Colebrook [48]. The 
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Figure 2: Effect of pipe rotation on standpipe pressure, Pando #1 slim hole well [1] 

Wei et al. [20] analysed pressure while drilling data from three extended reach wells 

drilled in Europe. The annular pressure loss increased by 66% to 147% due to pipe 

rotation. Furthermore, the effect of drillpipe rotation on increasing ECD is greater in cases 

when the axial flow is reduced and this effect decreases as the axial flow increases. This 

effect is more pronounced as the gaps become narrower (increasing Dp/Dh), and can be 

quite dramatic in slim hole drilling operations [2, 8, 23-30].  

Moreover, the effect of drillpipe rotation on annular pressure and ECD has been dealt 

with theoretically. Computer simulations indicate that the shear-thinning effect induced by 

pipe rotation on PL fluids results in reduction of annular frictional pressure loss in both 

concentric and eccentric pipe configurations. The pressure reduction is most significant for 

concentric pipe configuration [20]. However, Hemphill et al. [27] noticed that the effect of 

increasing drillpipe rotation speed at a constant annular velocity produced a non-linear 

increase in ECD. The ratio of the outer diameter of the drillpipe to the internal diameter of 

the hole or casing (Dp/Dh) was found to be a meaningful modelling parameter instead of 

eccentricity. This is because, while drilling, drillpipe eccentricity is not known with any 

level of confidence at any one time. Calculation errors obviously result if the incorrect 

level of drillpipe eccentricity is used, as this can change the local velocity distribution in 

the annulus. A potential solution to this problem is to gauge all calculations based on 

diameter ratios (Dp/Dh) [11, 15, 29-32]. 

4. Effect of Drillstring Eccentricity 
The annular frictional pressure losses of vertical or near vertical well sections differ 

from the highly inclined and horizontal wellbores. This is because of natural tendency of 

the drillstring to lay down on the low side of the wellbore due to gravity. This 

configuration forms eccentric annulus and generally referred to as drillstring eccentricity. 

Hence, the assumption of a concentric annulus is often not realistic, particularly, for 

horizontal and highly deviated wellbores. Moreover, the drillstring is elastic and has the 

possibility to wobble in the hole during rotation. It can be positioned differently in the 

wellbore cross section at different depths, depending on inclination and hook load [33]. 

The pressure losses depend on the annulus eccentricity. Moving the drillstring to the wall 

of the wellbore generates a wider flow channel in part of the annulus which change the 

direction and acceleration of the annular flow and reduces the frictional pressure losses 

significantly (Figure 3) [1, 9, 12].  
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pipe rotation [16-17]. However, Hansen and Sterri [18] results show that for laminar flows 

when Taylor number is greater than the critical Taylor number (i.e. Taylor number of a 

flow at the onset of Taylor vortices), the friction pressure loss increases with rotation 

speed. Otherwise, the pressure loss decreases with increasing pipe rotation speed. Opposite 

observations has been reported by Ozbayoglu and Sorgun [19-20] particularly at low 

Reynolds number, annular pressure loss increased as the rotation increases. However, as 

flow rate increases, the effect of pipe rotation on the annular pressure loss diminishes and 

eventually becomes negligible. 
 

Based on numerical simulations, Ooms et al. [21] pointed out, that in the case of a 

concentric drillpipe, rotation does not influence the axial pressure drop for a stationary, 

fully developed laminar flow of a Newtonian liquid. However, when the drillpipe is placed 

in an eccentric position, the axial pressure drop increases with increasing rotation speed. 

These results have been reproduced later on by Wei et al. [22] for non-Newtonian fluids 

using the full scale Tulsa university drilling research project (TUDRP) flow loop. Wei et 

al. reported an increase in annular frictional pressure loss with increasing inner pipe 

rotation, particularly for tests without centralizers. This was in contrary to the result of 

their theoretical model. This effect was attributed to the drillpipe lateral motion during 

rotation which creates lateral flow in the annulus and hence the laminar flow is disrupted. 

Flow tests were run with centralizers to ensure axial rotation of the drillpipe without lateral 

motion. The results show a reduction in annular frictional pressure loss with increasing 

pipe rotation. Shear thinning effect and reduction in apparent viscosity of PL fluids are 

considered the main reason behind this effect. This effect was not dominant in flow tests 

without centralizers since the shear thinning effect induced by pipe rotation is smaller than 

the effect of pipe lateral motion. The effect of drillpipe rotation on annular pressure loss is 

affected by mud properties, flow rate, wellbore geometry, and drillpipe rotary speed.  
 

The increase in annular pressure loss is more pronounced in thin mud with high pipe 

rotary speed in an eccentric pipe configuration. The TUDRP flow loop is designed to 

approximate real drilling situation with 41/2-in drillpipe and 8-in transparent acrylic outer 

pipe with a total length of 85 ft.  The tested polymeric fluids have follow the PL model 

with "n" values range from 0.4228 to 0.7582 and "K" values range from 0.007 to 0.039 

lb.s
n
/ft

2
. Drillpipe rotary speeds range from 0 to 120 revolution per minute (rpm). 

Eccentricities range from 0 to 0.5 and flow rates range from 150 to 350 gallon per minute 

(gpm). Laminar flow is maintained in all tests. 

A number of field studies have been undertaken for the purpose of evaluating the 

effect of pipe rotation on annular friction pressure losses. In separate studies conducted at 

drilling sites in the North Sea [1, 23-24], the effects of drillpipe rotation were studied while 

circulating and rotating at various rates inside casing (without cuttings), and results were 

analysed in terms of changes in ECD as calculated from downhole pressure tool data. In 

general, results show an increase in pressure losses with increasing the rotary speed. Pando 

#1 slim hole well was drilled by Mobil in the Madre de Dios region of Bolivia. Hydraulic 

testing of at this well confirmed that standpipe pressure is sensitive to annular geometry, 

pipe rotation, and fluid properties [1]. Figure 2 shows that standpipe pressure in Pando #1 

increased significantly with increase in pipe rotations.  
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Figure 1: Effect of Tool-Joint on frictional pressure loss [7] 

Similarly, Enfis [11] conducted theoretical and experimental work to investigate the 

hydraulic effects of both rotating and non-rotating tool-joints on annular pressure losses. 

Annular flow experiments were carried out for different flow rate, fluid rheology, annular 

geometry, rotation speed of the inner pipe. Experimental results show substantial increase 

in pressure loss gradient around the tool-joints. The pressure loss increases strongly 

depending on fluid properties and flow geometries. The overall effect of tool-joint on the 

annular pressure ranged from 11% to 31%. The contraction and expansion parts of the 

tool-joint create strong flow disturbances and turbulent flow conditions that cause the 

pressure loss to increase. The fluid velocity in the narrow annulus of a tool-joint is high 

and results in increased friction pressure loss. Therefore, ignoring the tool joint effect 

causes considerable error in pressure loss calculations [6-9, 11-12] 

3. Effect of Drillstring Rotation 
Pipe rotation is mandatory to rotary drilling as it is responsible for many functions. 

Generally, drilling community believes that pipe rotation helps hole cleaning particularly 

in horizontal and highly deviated wellbores [13-15]. However, there has been a lack of 

studies to describe effect of pipe rotation in frictional pressure loss. Lately, it has been 

shown that the drillstring rotation affects the pressure loss significantly, particularly, for 

slim hole, extended reach, horizontal and highly deviated drilling applications. The 

influence of drillpipe rotation can be substantially depending on rotation speed, fluid 

properties, flow regimes, diameter ratio and eccentricity. Drillpipe rotation even for fairly 

small rotation rates, creates unstable flow and promotes transition from laminar to 

turbulent flow [9, 12]. Saasen [12] argues that turbulences may take place because of pipe 

rotation, even without axial flow and the transversal motion of the drillstring, creates 

vortices that destabilize the flow. Consequently, the annular frictional pressure loss is 

increased even though the drilling fluid becomes thinner because of added shear rate. 

However, mixed effect of drill pipe rotation has been reported by several studies.  

McCann et al. [1] conducted flow experiments in narrow annuli to provide data on the 

effects of pipe rotation, flow regime, fluid properties and eccentricity on pressure loss in 

narrow annuli. They concluded that the pressure loss for Power Law (PL) fluids increases 

with increasing pipe rotation in turbulent flow and decreases with increasing pipe rotation 

in laminar flow. In line with these observations, other researchers reported reduction of 

annular pressure loss with the increase in the rotation speed with PL fluids at low flow 

rates, however, at high flow rates, annular pressure losses increased with the increase in 
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Rheological models are equations that relate shear stress with shear rate. Drilling fluid 

models and their derived parameters are used for fluid hydraulics calculations. However, 

there are issues related to selection of appropriate models, how they are matched to 

measured data, and how they are used for pressure-loss calculations [4]. The assumptions 

made, considering the application of these models to represent the flow of a drilling fluid 

in a drilling well, are: (1) the drilling fluid is incompressible; (2) the rheology of the 

drilling fluid is constant versus pressure and temperature. Based on these models, 

expressions to calculate average velocity, Reynolds number and pressure drops, both in 

circular and annular sections, has been developed. Those expressions have been obtained 

solving simultaneously the equations of momentum and mass conservation [5]. The 

assumptions made in developing such expressions are: (1) steady state flow; (2) axial flow; 

(3) concentric annular and circular sections; (4) annular sections has been considered as a 

rectangular slot; (5) laminar and turbulent flow are only considered. In reality, none of 

these assumptions are completely valid, and the resulting system of equations will not 

perfectly describe the flow of drilling fluids. Recently, several research has been conducted 

toward removing these assumptions but the additional computational complexity required 

to remove the assumptions above has not been justified in practice. 

Several studies investigated the effect of tool joint restrictions, drillpipe rotation, 

drillpipe eccentricity and cuttings beds accumulations at the low side of the well on annular 

frictional pressure losses and equivalent circulation densities as well as the effect of high 

temperature and pressure on drilling fluid properties. Therefore, a critical review on the 

effect of such factors on frictional pressure loss of drilling fluid is a mandatory endeavour 

before incorporating such effects in applied mathematical modelling. In this paper in-depth 

review of these effects are presented and discussed. 

2. Effect of Tool Joint Restrictions 
The tool joint is a necessary part to extend the drillpipe. These components are 

fabricated separately from the pipe body and welded onto the pipe at a manufacturing 

facility. The tool joint provide high-strength, high pressure threaded connections that are 

sufficiently robust to survive the heavy duty and extreme loads at the rig. Tool joints have 

smaller inside diameters than the drillpipe body and larger outside diameter. 

The presence of tool joints causes restriction against flow in pipes with contraction 

and expansion of the fluid as it enters and exits the tool joint [6, 7]. The pressure loss 

caused by entry into the tool joint is small compared with the exit losses [8]. On the other 

hand, tool joints have larger outside diameter that changes the annulus geometry between 

the drillpipe and the casing/hole resulting in strong turbulence and fluid acceleration that 

generates additional viscous dissipations and pressure losses [9, 8]. This effect is assumed 

minimal because fluid velocity is so low in the annulus [9].  

Jeong and Shah [7] performed tool joint tests with water and polymeric fluids to 

investigate the effect of tool joint on the annular friction pressure. It was found that the 

effect of the tool joint on the annular friction pressure was significant. This effect resulted 

in 29% increase in friction pressure at 5 bbl/min and up to 75% increase at 8.5 bbl/min for 

the flow of fluid in 5 1/2-in - 2 1/2-in annulus (Figure 1). Smaller pressure losses were 

reported by Hemphill et al. [10] where the results show that the tool-joint can increase the 

annular loss up to 12%. 
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ABSTRACT: 
Good hydraulics plays a vital role in the drilling of oil wells. Important aspects of 

drilling hydraulics include prediction of downhole circulating pressures and equivalent 

circulation densities. Such predictions become more essential as drilling operations 

complicated. Horizontal, extended reach, slim hole and deep offshore drilling pose extra 

difficulties for safe drilling operations because of the narrower window between formation 

pore/fracture pressures. Demand for excellent predictions of annular frictional pressure 

losses and equivalent circulation densities become ever greater. Unfortunately current 

pressure loss predictions are not accurate and reliable. Many wellbore parameters that are 

pertinent downhole are ignored in these relations which hamper excellent pressure loss 

estimations. The main purpose of this paper is to shed the light on the effect of these 

parameters on annular pressure loss and equivalent circulation densities during drilling 

with incompressible drilling fluids. 

Keywords: Drilling Fluid, Annular Pressure Loss, Tool Joint, Drillpipe Eccentricity, 

Pipe Rotation, Cuttings Accumulations, Rheology. 

1. Introduction 
Drilling fluids are generally aimed at many functions during drilling an oil-well. The 

most common functions are to clean the wellbore bottom from drill-cuttings, removing 

these cuttings out of wellbore, ensuring the stability of the borehole walls, maintaining 

bottom hole pressure at higher values than formation pressures, maintaining cuttings in a 

state of suspension during circulation breaks, cleaning teeth of drilling bits, lubricating 

drill-bit bearings, supplying energy to several bottom hole assemblies during directional 

drilling, ensuring high rate of penetrations for cost effective drilling operations. Most of 

these functions are optimized through hydraulic optimization during well planning. 

Annular frictional pressure loss is, however, a complicated phenomenon because it is 

affected by many factors such as flow rate, flow regime, drilling fluid density/rheology, 

wellbore geometry (tool joint, drillpipe eccentricity, ratio of drillpipe outside diameter to 

wellbore diameter), cuttings content, drillpipe roughness, drillpipe rotation, high 

temperature and high pressure effect on rheology. However, the majority of these effects 

are not considered in conventional pressure loss calculations and are believed to be the 

principle reason for imperfect predictions of such calculation methods. These effects are 

the possible errors of why the current correlations do not give excellent predictions of 

standpipe pressure, SPP, or equivalent circulation density, ECD. 

In conventional drilling, annular pressure loss rarely exceeds 15% of the pump 

pressure and large errors in calculating annular pressure loss in conventional well 

occasionally have serious consequences [1]. However, in slim boreholes or in wells with 

long reach, circulation of the drilling fluid can cause significant frictional pressure drop in 

the annulus. In a slim hole well, up to 90% of the pump pressure is due to pressure loss in 

the annulus [1, 2, 3]. This results in an increase in BHP and ECD which may exceed the 

formation fracture pressure and loss of circulation and creating a potentially dangerous 

situation due to the resulting loss of hydrostatic head. Hence, accurate predictions of 

annular pressure loss leads to excellent estimations of the BHP and ECD that prevents 

kicks and circulations losses. 
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